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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/71 
Dokumentnr.: 57 
Løpenr.: 173708/2021 
Klassering: 3001-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 28.09.2021 21/27 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

 
Fredrikstad, 04.08.2021 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Saksliste er fremlagt og godkjent av kontrollutvalgets leder. 
 

Vurdering 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/71 
Dokumentnr.: 58 
Løpenr.: 173711/2021 
Klassering: 3001-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 28.09.2021 21/28 

 

Valg av representant til å signere protokoll 

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

 
Fredrikstad, 04.08.2021 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

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

Vurdering 
Ingen 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/66 
Dokumentnr.: 25 
Løpenr.: 198698/2021 
Klassering: 3001-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 28.09.2021 21/29 

 

Etterlevelseskontroll - Revisors attestasjonsuttalelse 

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

økonomiforvaltningen innen området «drift/investering», til orientering. 
 
Fredrikstad, 01.09.2021 
 
 

Vedlegg 
Deloitte: Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse vedrørende etterlevelse av 
«Drift/investeringer», datert 29.06 2021 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU - møte 09.02 2021, sak 21/6 «Etterlevelseskontroll: Risiko- og vesentlighetsvurdering og 
valg av kontrollområde. 

 

Saksopplysninger 
I følge kommunelovens § 24-9 som er hjemmelen for Forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomi- forvaltningen skal: 
«Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning 
i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 
Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram 
for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det 
foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for 
økonomiforvaltningen. Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til 
kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen.» 
 
Deloitte har den 29. juni 2021 avlagt en uavhengig revisors attestasjonsuttalelse vedrørende 
etterlevelse av «Drift/investeringer».  
 
Kontroll av etterlevelse av gjeldende regelverk om budsjett har revisjonen kontrollert om 
Halden kommune har: 

1. etablert kontroll for å sikre overholdelse av KRS 4 og at denne etterleves 

5



2. etablert en overordnet kontroll for å sikre en god prosjektstyring 
3. etterlevd prosjektstyring ved å påse at kommunen har (på stikkprøvebasis): 

 bokført prosjekter med prosjektkode 
 fulgt opp overskridelser på prosjekter 

 
      4.    etablert en overordnet kontroll for å sikre at kommunen oppdager overskridelser på 
             prosjekter som ikke har lik fremdrift i budsjettet og det som er bokført 
 
 

Vurdering 
Konklusjon er at basert på de utførte handlingene og innhentede bevis, og revisor har ikke 
blitt oppmerksomme på noe som gir grunn til å tro at Halden kommune ikke i det alt 
vesentlige har etablert en overordnet kontroll for å sikre rett behandling av drift/investering 
med hensyn til lover og regler på dette området og at kontroller på dette området etterleves. 
 
Sekretariatet anbefaler derfor kontrollutvalget om å ta kontroll med etterlevelsen av 
bestemmelser og vedtak av økonomiforvaltningen innen området «drift/investering», til 
orientering.  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/69 
Dokumentnr.: 37 
Løpenr.: 209825/2021 
Klassering: 3001-188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 28.09.2021 21/30 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport "Bruk av kvalitetssystemet Risk-Manager i 
grunnskolen" Halden kommune 

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

Manager i grunnskolen», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til 
etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.  
 

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

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

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

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

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

 
Fredrikstad, 15.09.2021 
 
 

Vedlegg 
Forvaltningsrevisjonsrapport «Bruk av kvalitetssystemet Risk-Manager i grunnskolen», 
datert 13.09.2021.  
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kommunestyre sak 2019/133, den 12.12.2019 – Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021 
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KU-sak 21/3, 09.02 2021 – Prosjektplan  
 

Saksopplysninger 
 
Prosjektets bakgrunn: 
Da kontrollutvalget behandlet plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 fremkom følgende av 
risiko- og vesentlighetsvurdering: 

«[..] Fylkesmannen har avdekket avvik innenfor internkontrollsystemet knyttet til 
spesialundervisning. Sett i sammenheng med svakhetene som er avdekket også på 
andre områder, er det revisjonens vurdering at det kan foreligger generelle svakheter 
ved kommunens internkontrollsystem i skolen. Området internkontroll/forsvarlig 
system oppnår en gjennomsnittscore på 2,5, på spørreundersøkelsens skala fra 1-3, 
og indikerer høy risiko for svikt.»   

 
I tillegg ønsket kontrollutvalget at det skulle være spesielt fokus på om avviksmeldinger ble 
levert, og hvordan disse blir håndtert. 
 
Prosjektets problemstillinger og avgrensninger: 
I prosjektplanen ble følgende problemstillinger vedtatt: 

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

2. Blir registrerte avvik fulgt opp på en hensiktsmessig måte? 
 
Dette prosjektet er rettet mot grunnskolen i Halden kommune. Videre avgrenses prosjektet til 
å omfatte avvikssystemet i RiskManager (kommunens kvalitetssystem), og hvorvidt 
systemet blir benyttet til å registrere og følge opp avvik, både enkeltvis og på aggregert nivå. 
 
Revisjonskriterier: 
For å kontrollere og besvare problemstillingene har revisjonen utledet følgende 
revisjonskriterier (kontrollkriterier): 
 
Problemstilling 1, kommunen bør: 

• ha skriftlige rutiner for hvordan ansatte skal benytte seg av RiskManager for å 
registrere avvik. 

• ha en felles forståelse for hva som skal meldes som avvik. 
• sørge for opplæring i RiskManager for de ansatte. 
• ha god praksis for at RiskManager benyttes til å registrere avvik. 

 
Problemstilling 2, kommunen bør: 

• ha oppfølging av de enkelte avvikene 
• ha oppfølging av aggregerte avvik, med mål om å avdekke risiko, samt læring og 

forbedring i organisasjonen 
 
 
Revisjonens konklusjon: 
«Det er revisjonens konklusjon at ansatte ved skolene i noe grad benytter RiskManager for å 
registrere avvik. Tendensen i skolenes avviksregistrering er økende etter det har vært satt 
større fokus på dette den siste tiden. Det er selvfølgelig ikke mulig å fastsette et visst antall 
avvik som bør registreres pr. skole, for å si at kommunen er i mål når det gjelder bruken av 
avvikssystemet i RiskManager. Variasjon i antall registrerte avvik mellom skoler kan også 
bety at man faktisk har hatt færre avvik der hvor færre avvik har blitt meldt. Ifølge revisjonen 
vil det viktigste fremover være at skolens ansatte får god opplæ-ring i bruken av og formålet 
med avvikssystemet i RiskManager, og at de ansatte blir trygge på hvilke hendelser som 
skal meldes som avvik. Revisjonen mener fakta underbygger at dette arbeidet er godt i 
gang, men at det fortsatt gjenstår noe for at rektorer og de øvrige ansatte ved grunnskolen i 
kommunen skal kunne sies å være utlært i denne viktige formen for internkontroll. 
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Det er revisjonens konklusjon at registrerte avvik i all vesentlighet blir fulgt opp på en 
hensiktsmessig måte. Samtidig vil vi påpeke at det varierte hvordan tiltak ble beskrevet og 
dokumentert i RiskManager. Videre fremkommer det av våre undersøkelser at skoleeier har 
et fokus på å gjøre analyser av samlede avvik.» 
 
 
Revisjonens anbefalinger: 
Med bakgrunn i revisjonens konklusjoner og vurderingene disse bygger på anbefaler 
revisjonen at kommunen bør: 
 videreføre arbeidet med å skape en felles forståelse for avviksregistrering på 

samtlige skoler i kommunen slik at praksisen mellom skolene blir så lik som mulig. 
 tydelig definere hvilke hendelser som skal meldes som avvik i RiskManager. 
 ha kontinuerlig fokus på opplæring av rektorer og ansatte i avviksregistrering. 
 sørge for god opplæring av rektorer og andre som behandler avvik i hvordan dette 

skal gjøres i RiskManager. 
 ha fokus på at tydeliggjøre overfor behandlere av avvik hva som er tilstrekkelig 

beskrivelser av avvik og tiltak rettet mot avvikene. 
 
 
Kommunedirektørens høringsuttalelse: 
Kommunedirektøren har gitt sine kommentarer til anbefalingene (s. 23 i rapporten). 
Kommunedirektøren skriver blant annet:  

«Kommunedirektøren mener at anbefalingene som revisjonen påpeker er viktige og 
riktige å gjennomføre i det kontinuerlige arbeid som avviksrapportering og -
oppfølging skal være.» 

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

Denne forvaltningsrevisjonen tar for seg bruken av RiskManager til å registrere og følge opp avvik i 
grunnskolen i Halden kommune. Som del av kommunens internkontroll er kommuner pålagt å arbeide 
systematisk med avviksregistrering og avviksoppfølging. Det fremkommer av KS sin veileder «Orden i 
eget hus» at kommunens internkontroll skal bidra til at vedtatt politikk blir gjennomført, at tjenestene er 
av god kvalitet og at ressursene brukes effektivt og riktig. En god internkontroll vil kunne bidra til å fo-
rebygge feil og negative hendelser og samtidig bidra til kvalitet, effektivitet og forutsigbarhet i kommu-
nenes tjenesteleveranse. En systematisk avviksregistrering og avviksoppfølging er en viktig brikke i en 
organisasjons internkontroll og vil kunne føre til et systematisk forbedringsarbeid i organisasjonen.  

 

Revisjonens gjennomføring 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i perioden februar 2021 til september 2021. Kriteriene er utarbei-
det med utgangspunkt i lovverk på feltet, samt Kommunedirektørens internkontrollveileder «Orden i eget 
hus». Kriteriene fremkommer under problemstillingene i kapittel 4.1 og 5.1. Fakta er innhentet ved bruk 
av dokumentanalyse, intervjuer, spørreundersøkelse, samt systemgjennomgang. Kapittel 3.3 gir en 
nærmere redegjørelse for anvendt metodikk og gjennomføring. 
 

Revisjonens funn og konklusjoner 

Det er revisjonens konklusjon at ansatte ved skolene i noe grad benytter RiskManager for å registrere 
avvik. Tendensen i skolenes avviksregistrering er økende etter det har vært satt større fokus på dette 
den siste tiden. Det er selvfølgelig ikke mulig å fastsette et visst antall avvik som bør registreres pr. 
skole, for å si at kommunen er i mål når det gjelder bruken av avvikssystemet i RiskManager. Variasjon 
i antall registrerte avvik mellom skoler kan også bety at man faktisk har hatt færre avvik der hvor færre 
avvik har blitt meldt. Ifølge revisjonen vil det viktigste fremover være at skolens ansatte får god opplæ-
ring i bruken av og formålet med avvikssystemet i RiskManager, og at de ansatte blir trygge på hvilke 
hendelser som skal meldes som avvik. Revisjonen mener fakta underbygger at dette arbeidet er godt i 
gang, men at det fortsatt gjenstår noe for at rektorer og de øvrige ansatte ved grunnskolen i kommunen 
skal kunne sies å være utlært i denne viktige formen for internkontroll. 
 
Det er revisjonens konklusjon at registrerte avvik i all vesentlighet blir fulgt opp på en hensiktsmessig 
måte. Samtidig vil vi påpeke at det varierte hvordan tiltak ble beskrevet og dokumentert i RiskManager. 
Videre fremkommer det av våre undersøkelser at skoleeier har et fokus på å gjøre analyser av samlede 
avvik. 
 

Revisjonens anbefalinger 

Med bakgrunn i våre konklusjoner og vurderingene disse bygger på anbefaler vi at kommunen bør: 
• videreføre arbeidet med å skape en felles forståelse for avviksregistrering på samtlige skoler i 

kommunen slik at praksisen mellom skolene blir så lik som mulig. 
• tydelig definere hvilke hendelser som skal meldes som avvik i RiskManager. 
• ha kontinuerlig fokus på opplæring av rektorer og ansatte i avviksregistrering. 
• sørge for god opplæring av rektorer og andre som behandler avvik i hvordan dette skal gjøres i 

RiskManager. 
• ha fokus på at tydeliggjøre overfor behandlere av avvik hva som er tilstrekkelig beskrivelser av 

avvik og tiltak rettet mot avvikene. 
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2 PROSJEKTMANDAT 

Revisjonen skal i henhold til kommuneloven § 24-2 (1) utføre forvaltningsrevisjon. Etter loven innebærer 
forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterle-
velse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Østre Viken kom-
munerevisjon IKS gjennomfører forvaltningsrevisjon i tråd med god kommunal revisjonsskikk. God kom-
munal revisjonsskikk er å følge RSK 001; Standard for forvaltningsrevisjon, utarbeidet av Norges kom-
munerevisorforbund (NKRF). Dette innebærer blant annet at rapporten skal skille klart mellom hva som 
er innsamlet data og hva som er revisjonens vurderinger. Det skal være en tydelig sammenheng mellom 
problemstillinger, faktaopplysninger1, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger. Etter kom-
muneloven skal revisor rapportere resultatene av sin revisjon til kontrollutvalget. 
 
Prosjektet er gjennomført på bakgrunn av plan for forvaltningsrevisjon vedtatt i kommunestyret i Halden 
kommune i sak 2019/133 12.12.2019. 
 
Plan for gjennomføring av prosjektet ble vedtatt i kontrollutvalget 9. februar 2021. Planen ble vedtatt i 
tråd med revisjonens forslag.   
 
Prosjektet er gjennomført etter vedtatt prosjektplan i tidsrommet februar 2021 til september 2021. Vi har 
gjennomført oppstartsmøte med kommuneadministrasjonen slik at også administrasjonens innspill er 
tatt hensyn til i prosjektet. 
 
Vi har kvalitetssikret faktagrunnlaget underveis, både gjennom verifisering av intervjuer og andre gjen-
nomganger. I tillegg er rapportens faktaopplysninger i sin helhet verifisert av kommunen, slik at eventu-
elle feil eller misforståelser er rettet opp. Revisjonen avholdt høringsmøte med administrasjonen 
27.08.21 hvor også revisjonens vurderinger ble gjennomgått. I etterkant av møtet er rapporten sendt på 
høring til kommunedirektøren. Kommunedirektørens uttalelse fremgår av vedlegg 7.2. 
 
Prosjektet er gjennomført av forvaltningsrevisor Casper Støten og Henning S. Langsholt. Revisorenes 
habilitet og uavhengighet er vurdert opp mot kommunen og den undersøkte virksomheten, og revisjonen 
finner de habile til å utføre prosjektet. 
 
Revisor vil takke kontaktperson og andre som har deltatt i prosjektet, for godt samarbeid i forbindelse 
med prosjektarbeidet. 
 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 
Rolvsøy, 13. september 2021 

 
 
  
 
 
 

 
 
 

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

Bjørnar Bakker Eriksen (sign.) 
oppdragsansvarlig revisor 

Henning S. Langsholt (sign.) 
utførende forvaltningsrevisor 

Casper Støten (sign.) 
utførende forvaltningsrevisor 
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3 FREMGANGSMÅTE 

3.1 Problemstillinger og avgrensninger 
Rapporten besvarer følgende problemstillinger:  
 
Problemstilling 1: Benytter ansatte ved skolene seg av internkontrollsystemet RiskManager for å regist-
rere avvik? 
 
Problemstilling 2: Blir registrerte avvik fulgt opp på en hensiktsmessig måte?  
 
Dette prosjektet er rettet mot grunnskolen i Halden kommune. Videre avgrenses prosjektet til å omfatte 
avvikssystemet i RiskManager (kommunens kvalitetssystem), og hvorvidt systemet blir benyttet til å 
registrere og følge opp avvik, både enkeltvis og på aggregert nivå. 
 

3.2 Om revisjonskriterier 
I henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 15 skal revisor fastsette revisjonskriterier for det 
enkelte revisjonsprosjekt. Revisjonskriteriene er den objektive målestokk som setter revisor i stand til å 
gjøre vurderinger på de fleste områder uten å ha formell fagspesifikk kompetanse. Revisjonskriteriene 
og revisors kunnskap og erfaring innen forvaltningsrevisjonsmetodikk, gjør at revisor kan gjøre objektive 
og holdbare vurderinger.  
 
Revisjonskriteriene etablerer den norm som de innsamlede dataene skal vurderes opp mot. I tillegg til 
dette skal revisjonskriteriene også gjøre det tydelig for den reviderte enhet hva de måles opp mot. Re-
visjonskriteriene klargjør også overfor folkevalgte, media og andre lesere av forvaltningsrevisjonsrap-
portene, hva revisors vurderinger bygger på. Dette vil gjøre det enklere å etterprøve revisors vurde-
ringer. Revisjonskriteriene skal være relevante, konkrete og i samsvar med de kravene som gjelder for 
revidert enhet. 
 
Revisjonskriterier fastsettes vanligvis med basis i en eller flere følgende kilder: lovverk, politiske vedtak 
og føringer, kommunens egne retningslinjer, anerkjent teori på området, eller andre sammenlignbare 
virksomheters løsninger og resultater. 
 
I dette prosjektet vil revisjonskriteriene utledes fra følgende kilder: 

• Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 
• Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) 
• Kommunedirektørens internkontrollveileder «Orden i eget hus» 

 
Utledning av revisjonskriteriene fremgår av kapittel 4.1. 
 

3.3 Revisjonsmetoder  
I henhold til god revisjonsskikk skal praksis eller tilstand innen det reviderte området beskrives i et om-
fang som i tilstrekkelig grad underbygger revisors vurderinger og konklusjoner. I dette prosjektet har vi 
benyttet data fra ulike kilder, og brukt ulike metoder for innsamling av data, for å sikre et faktagrunnlag 
med høyest mulig grad av gyldighet og pålitelighet.  
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Utfordringer og begrensninger i rapportens faktagrunnlag beskrives nedenfor sammen med beskrivel-
sen av de ulike metodene som er benyttet. Vi tar også hensyn til metodens begrensninger i vurde-
ringene.  
 
I dette prosjektet er informasjonen hentet inn gjennom bruk av følgende metoder: 
• Dokumentanalyse  
• Intervjuer 
• Spørreundersøkelse 
• Systemgjennomgang 
 

Dokumentanalyse 

Vi har gjennomgått sentrale dokumenter på området. Blant annet er «Rutine for å melde og behandle 
avvik» og «Fremdriftsplan RiskManager» sentrale for revisjonens undersøkelse. Dokumentene er over-
sendt fra kommunen/hentet ut fra kommunens kvalitetssystem. Fullstendig oversikt over dokumentene 
fremgår av kildehenvisningene i kapittel 7. 
 

Intervjuer 

Det er totalt gjennomført 10 intervjuer: 
• Kent-Arne Andreassen, direktør utdanning og oppvekst  
• Karin Fredh Eliassen, fagleder skole 
• Thea Anett Dahlqvist, fagleder forebyggende tjenester 
• Asle Milde, hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet 
• Rektor ved Gimle skole 
• Rektor ved Hjortsberg skole 
• Rektor ved Kongeveien skole 
• Rektor ved Prestebakke skole 
• Rektor ved Tistedal skole 
• Rektor ved Rødsberg ungdomsskole 

 
Alle intervjuer er verifisert. Det betyr at den som er intervjuet, har fått lese gjennom referatet fra intervjuet 
for å bekrefte at referatet er i overenstemmelse med det som ble sagt under intervjuet, og rette opp 
eventuelle misforståelser. 
 

Spørreundersøkelse 

Det er gjennomført en spørreundersøkelse til de ansatte ved seks skoler på grunnskolenivå i Halden 
kommune. Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av det nettbaserte spørreundersøkelsesverktøyet 
Questback. 
 
Revisjonen utformet spørsmålene til spørreundersøkelsen med mål om å belyse status og eventuelle 
utfordringer knyttet til bruken av avvikssystemet i RiskManager i Halden kommune. Revisjonen mottok 
lister over ansatte ved de forskjellige skolene fra vår kontaktperson for prosjektet, og brukte disse for å 
sende spørreundersøkelsen ut til rektorer, lærere, og øvrige ansatte ved skolene. Skolene spørreunder-
søkelsen ble sendt ut til er: Gimle skole, Kongeveien skole, Hjortsberg skole, Prestebakke skole, Tiste-
dal skole, og Rødsberg ungdomsskole. Til sammen ble spørreundersøkelsen sendt til 284 ansatte, av 
disse mottok vi svar fra 112. Dette medfører en svarprosent på 39 %. 
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Systemgjennomgang 

Gjennom tilgangen revisjonen fikk til Halden kommunes intranett og RiskManager fikk revisjonen innsyn 
i skriftlige veiledere for innlogging og bruk av RiskManager, statistikk over meldte avvik, samt oppføl-
gingen av disse. For å se på tendenser i antall meldte avvik over tid valgte revisjonen å se på registrerte 
avvik fra 2017 og frem til juni 2021, for alle skolene i grunnskolen i Halden kommune som hadde regi-
strert avvik i RiskManager i denne perioden. Videre delte revisjonen data fra denne perioden inn i «sko-
leår», for å kunne sammenlikne skoleår med hverandre. Et skoleår definerte revisjonen som fra og med 
1. juli til og med 1. juli året etter, for å sikre at avvik meldt også før og etter elevene startet opp og 
avsluttet et skoleår skulle bli fanget opp. For å få et innblikk i avviksbehandling (oppfølging av enkeltav-
vik) valgte revisjonen tilfeldig ut 5 avvik fra hver av de seks skolene vi sendte ut spørreundersøkelse til, 
i perioden 01.07.2019 til og med 04.06.2021. Revisjonen har undersøkt den prosessuelle behandlingen 
av meldte avvik, men vi har ikke gått inn og vurdert kvaliteten på de vedtatte/gjennomførte tiltakene.  
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4  REGISTRERING AV AVVIK I RISKMANAGER 

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

 

4.1 Revisjonskriterier  
Avviksregistering- og håndtering i grunnskolen 
I dette prosjektet vil revisjonen undersøke i hvilken grad Halden kommune benytter seg av RiskManager 
for å registrere avvik, samt hvordan avvikene eventuelt blir håndtert.  Revisjonen er avgrenset til å gjelde 
skolenes system og praksis for avviksregistrering og -håndtering. Dette er et tema som faller under 
kommunens internkontroll.   
 
Internkontroll er den administrative delen av egenkontrollen til kommunene, og styres av 
administrasjonssjefen/kommunedirektøren. I den nå utgåtte kommuneloven av 1992 var kravene til 
internkontroll bredt definert som at «administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i 
samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende 
kontroll». Konkretiseringer av dette kravet var å finne i forarbeidene til loven, i særlovene som gjaldt 
ulike deler av kommunal virksomhet, og i veiledere som «Orden i eget hus».  
 
Den nye kommuneloven trådde i kraft 1.1. 2020, med unntak av bl.a.  § 25-1 om innholdet i 
internkontrollen. Denne trådde i kraft 1.1.2021. I denne heter det at: 
 
«Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at 
lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for 
internkontrollen. 
 
Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og 
risikoforhold. 
 
Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren 
 
a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 
b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer 
c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 
d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 
e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.» 
 
Det er § 25-1 i den nye kommuneloven som blir den viktigste rettskilden for dette prosjektet, da det er 
her bestemmelsene om internkontroll er konkretisert. 
 
Ved systemgjennomgang av RiskManager kan det hende revisjonen vil støte på avvik som dateres 
tilbake til da internkontrollen var regulert ved særlovgivning. For skolesektorens tilfelle vil det være eldre 
versjon av kommuneloven og § 13-10 i opplæringslova, slik den så ut før ny kommunelov trådde i kraft. 
Revisjonen finner det likevel hensiktsmessig å forholde seg til kommuneloven som revisjonskriterium 
for å gjøre vurderinger, da det er den som er gjeldende på revisjonens tidspunkt. I tillegg var det i praksis 
mange av de samme kravene til internkontroll også før ny kommunelov trådde i kraft. 
Kunnskapsdepartementet skrev i sin innstilling til ny kommunelov og om endringen av § 13-10 i 
opplæringslova: «Det vises i proposisjonen til at opplæringslova § 13-10 andre ledd ikke bruker begrepet 
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internkontroll, og den inneholder ikke alle elementer som kan inngå i en internkontroll. Aktivitetene og 
kravene som følger av bestemmelsen, er likevel i stor grad sammenfallende med elementer som inngår 
i interkontrollbestemmelsen i kommuneloven § 25-1». 
 
Det er to ledd i kommunelovens § 25-1 som er særskilt relevante for dette prosjektet: 
 
b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer 
c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 
 
Rutiner og prosedyrer: for at god kultur for avviksregistrering og -håndtering skal være mulig, bør det 
finnes skriftlige rutiner for hvordan avviksregistreringen skal foregå, samt at de ansatte har tilstrekkelig 
opplæring i systemet som brukes. Det bør også være definert hva som kvalifiserer til å være et avvik. 
Med andre ord bør de ansatte kunne bruke systemet, og ha en god forståelse av hva systemet skal 
brukes til. 
 
Avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik: dette innebærer selve registreringen av avvik, samt 
håndteringen av disse. Det bør registreres avvik når de oppstår. Avvikene bør også følges opp, slik at 
de ikke bare blir liggende i systemet uten at de enkelte sakene blir håndtert, eller at kommunen ikke får 
et helhetlig risikobilde av aggregerte avvik. Veilederen «Orden i eget hus» beskriver viktigheten av 
oppfølgingen av avvik: «Det er imidlertid ikke tilstrekkelig å avdekke og rapportere avvik, det er 
oppfølgingen som har effekt». Videre fremkommer det at: «Merverdien i form av styrket internkontroll 
oppstår først når avvikstilfellene enkeltvis og aggregert benyttes til læring og utvikling, altså til et 
systematisk forbedringsarbeid.» 
 
Punktvise revisjonskriterier 
Kommunen bør:  

• ha skriftlige rutiner for hvordan ansatte skal benytte seg av RiskManager for å registrere avvik. 
• ha en felles forståelse for hva som skal meldes som avvik. 
• sørge for opplæring i RiskManager for de ansatte. 
• ha god praksis for at RiskManager benyttes til å registrere avvik. 

 

4.2 Datagrunnlag 

4.2.1 Skriftlige rutiner for hvordan ansatte skal benytte seg av RiskManager for å registrere 
avvik 

Dokumentet «Rutine for å melde og behandle avvik» er tilgjengelig for alle ansatte i Halden kommune 
ved innlogging på Halden kommunes intranett, og ligger på RiskManager-portalen. Dokumentet beskri-
ver formålene med å melde avvik, samt at det gir en generell beskrivelse av hva et avvik er, med ek-
sempler. Det legges vekt på viktigheten av avviksrapportering med tanke på forbedring av arbeidsmil-
jøet, og at man skal kunne melde avvik åpent og uten frykt for represalier. Det opplyses om de ansattes 
plikt og rett til å melde avvik, og det tydeliggjøres at avvik skal meldes i elektronisk skjema i RiskMana-
ger. Rutinen gir en oversikt over hva som er hensikten med å melde avvik, uten å gi en detaljert beskri-
velse av hvordan dette i praksis skal gjøres. 
 
Gjennom tilgang til Halden kommunes intranett og systemgjennomgang av RiskManager, har revisjonen 
fått innblikk i dokumenter som er tilgjengelig for de ansatte i kommunen. I tillegg til nevnte «Rutine for å 
melde og behandle avvik», ligger det på intranettet flere dokumenter som omhandler RiskManager. 
«Brukerveiledning førstegangsinnlogging i RiskManager», og «Brukerveiledning – meld avvik» gir til 
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sammen en detaljert beskrivelse av hvordan man skal gå frem for å melde avvik; fra hvordan man logger 
inn første gang, til utfylling av selve avviksskjemaet, og hvordan man sender det inn. 
 
Direktør utdanning og oppvekst opplyste om at rutiner for hvordan de ansatte skal registrere avvik ligger 
tilgjengelig i RiskManager. Av seks rektorer på grunnskolenivå revisjonen gjennomførte intervjuer med, 
sa alle seks at det finnes skriftlige rutiner for hvordan de ansatte skal benytte seg av RiskManager for å 
registrere avvik. Flertallet av rektorene sa de skriftlige rutinene kommer fra kommunen (overordnet nivå), 
mens èn rektor sa disse var utarbeidet på enhetsnivå (skolen hadde laget dem selv). En av rektorene 
poengterte at rutinene ligger på Halden kommunes intranett, og at hun opplever at disse er lett tilgjeng-
elige for de ansatte. To av rektorene fortalte også at disse enten har blitt sendt ut til, eller gjennomgått 
med de ansatte på skolen. 
 
Gjennom spørreundersøkelsen vi gjennomførte oppga 90 % (99 av 110) av respondentene at de er 
kjent med kommunens skriftlige rutine for å melde og behandle avvik. 
 

4.2.2 Felles forståelse for hva som skal registreres som avvik 
«Rutine for å melde og behandle avvik» er en overordnet rutine og er gjeldende for alle ansatte i kom-
munen. Dette betyr i praksis at beskrivelsene av hva som kvalifiserer som avvik i dette dokumentet, er 
overordnede beskrivelser som skal gjelde for alle kommunens sektorer. Dokumentet gir ikke en spesifikk 
behandling av hva som kvalifiserer til avvik på en skole. De andre dokumentene som ligger tilgjengelig 
som veiledere på intranett og RiskManager, gir den samme overordnede beskrivelsen av hva et avvik 
er. 
 
I intervjuene med rektorene varierte det i hvilken grad de oppfattet å ha en felles forståelse av hva som 
skal registreres som avvik. Noen fortalte at det eksisterer en god felles forståelse, mens to rektorer sa 
dette var et område med forbedringspotensiale. En rektor fortalte at det har blitt mer fokus på dette siden 
2019, og at det dermed også har blitt mer avklart hva som skal registreres. En annen rektor understreket 
poenget om at det virker å være fokus på dette med felles forståelse for hva et avvik er på overordnet 
nivå i kommunalområdet. Videre beskrev en annen rektor eksemplene på hva et avvik er, som gis i 
rutinen for å melde og behandle avvik, som ikke uttømmende. En annen rektor fortalte at det har blitt 
bedre forståelse for hva som er et avvik med tiden, men at dette fortsatt kan forbedres. En rektor nevnte 
som en utfordring på feltet at selv om man på hennes skole har en felles forståelse internt for hva som 
er et avvik, er hennes inntrykk at skolene seg imellom ikke har det. 
 
Direktør utdanning og oppvekst ga uttrykk for at han mener det er klart definert i rutinen for å melde og 
behandle avvik, hva som skal registreres som avvik. Han understreket samtidig at denne rutinen skal 
kombineres med opplæringsopplegg for å i praksis understreke hva som er et avvik. I tillegg opplyste 
han om at han ønsker det skal være en holdning om at man heller registrerer noe som avvik enn ikke 
gjør det, dersom man er i tvil. Fagleder skole fortalte at hun opplever at det å ha en felles forståelse for 
hva som skal meldes som avvik varierer mellom skolene. Ifølge fagleder forebyggende tjenester er det 
tydelig definert hva som er et avvik i rutinen og brukerveiledningene, men det kan være utfordringer 
knyttet til dette i den praktiske hverdagen. Videre opplyste hun om at det pr. nå drøftes hvor elevsaker 
skal registreres, og at dette foreløpig er uklart. Dette skal ifølge henne etter hvert beskrives i ny rutine. 
Direktør utdanning og oppvekst opplyste om det samme, og ifølge ham utarbeides denne rutinen nå. 
Denne vil tydeliggjøre at saker mellom elever skal dokumenteres i elevmapper, men at avvik skal meldes 
i RiskManager dersom en lærer blir involvert. 
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I spørreundersøkelsen vi gjennomførte, på spørsmålet «I hvilken grad oppfatter du at det er utviklet en 
felles forståelse på din arbeidsplass av hvilke typer hendelser som skal meldes som avvik?», svarte 24 
% i svært liten, eller i liten grad, 36 % svarte i middels grad, mens 38 % svarte i stor, eller i svært stor 
grad. 
 
 

 
 

4.2.3 Opplæring i RiskManager for de ansatte 
Dokumentet «Fremdriftsplan RiskManager», kommunalavdeling Undervisning og oppvekst, er en plan 
for kommunens arbeid med RiskManager som strekker seg fra mars 2019 til juni 2021. Fremdriftsplanen 
beskriver hva som skal iverksettes måned for måned, med punkter/aktiviteter som kartlegging av enhe-
ters kompetanse og kompetansebehov, revisjon av prosedyrer, opplæring for enhetsledere, og evalue-
ring. Det kommer også frem at dette skal være et kontinuerlig arbeid, med drøftinger og regelmessige 
møter. Under punktet «grunnleggende opplæring for enhetsledere» er det beskrevet at dette skal inne-
bære blant annet opplæring i avviksmelding/behandling, risikovurdering, etc. Selv om det står at den 
grunnleggende opplæringen foregikk i august og september 2019, er det flere punkter videre i planen 
som kan beskrives som en form for opplæring, i tillegg til at det kontinuerlige arbeidet også faller inn 
under denne kategorien. 
 
Ifølge direktør utdanning og oppvekst har han et systemansvar for avviksregistrering- og håndtering i 
grunnskolen. Systemansvaret innebærer også at kommunen gir tilstrekkelig opplæring i bruk av Risk-
Manager. Han viste til punkt 4. i rutine for å melde og behandle avvik, hvor det står at ledere på alle 
nivåer er ansvarlig for å gi opplæring i avviksrutinen. Ifølge direktør utdanning og oppvekst ble det gjen-
nomført opplæring av enhetsledere i 2019. Fra og med 2020 har det blitt gjennomført opplæring av 
nytilsatte ledere, samt at det er planlagt opplæring for alle ansatte i løpet av mai 2021. Fagleder skole 
opplyste at det ble gjennomført opplæring da systemet ble innført, og at rektorene har ansvaret for 
opplæring av sitt personale. Fagleder forebyggende tjenester informerte revisjonen om at hun fikk an-
svaret for RiskManager i 2019, og at det da ble gjennomført en kartlegging i bruken av systemet ute 
blant enhetene. Rutiner ble oppdatert, og det ble gjennomført en opplæring av blant annet rektorer. 

Figur 1:  I hvilken grad oppfatter du at det er utviklet en felles forståelse på din ar-
beidsplass av hvilke typer hendelser som skal meldes som avvik? N= 111 
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Hovedtillitsvalgt fra Utdanningsforbundet sa i intervjuet med revisjonen at rektorene for noen år tilbake 
ble sendt på kurs i RiskManager, og at rektorene fikk ansvar for å lære opp personalet. Han beskrev at 
det den gangen ikke ble godt nok fulgt opp ute på skolene, men at det nå nylig har blitt sendt ut et 
opplæringsprogram fra kommunalområdet med blant annet case-oppgaver til skolene. Han nevnte også 
at det er utfordrende med utviklingsarbeid som opplæring i RiskManager under koronapandemien. 
 
Alle rektorene revisjonen intervjuet oppfattet det som sitt ansvar å sørge for opplæring til sitt personale. 
En rektor hadde kontaktet skoleeier for å sikre god opplæring, en annen rektor nevnte at skolen hadde 
mottatt opplæringsopplegg fra skoleeier. Flere rektorer informerte om at det er gjennomført gjennom-
ganger av rutiner ved oppstart av skoleåret, på planleggingsdager/kvelder og i fellestid. Det ble poeng-
tert fra noen av rektorene at opplæring av de ansatte bør foregå jevnlig. En rektor fortalte at de har 
opplæring ved oppstart for hvert skoleår, for å sikre opplæring av nyansatte, og at de i tillegg har en 
gjennomgang på våren, for å gi de ansatte en oppfriskning. En annen rektor sørger for at de ansatte blir 
minnet på systemet gjennom året på personalmøter.  
 
En rektor sa hun sammen med verneombud har gjennomført et HMS-kurs, hvor RiskManager var en 
del av opplæringen. Videre sa hun at RiskManager diskuteres på månedlige rektormøter, sammen med 
direktør utdanning og oppvekst. En annen rektor ga uttrykk for at opplæringen på ledernivå har vært 
utilstrekkelig, blant annet fordi ikke alle spørsmålene lederne har hatt har blitt besvart.  
 
I spørreundersøkelsen, på spørsmål om «I hvilken grad opplever du å ha fått tilstrekkelig opplæring i 
avvikssystemet i RiskManager» svarte 44 % av de ansatte at de i middels grad opplever å ha fått dette, 
30 % svarte i svært liten, eller i liten grad, mens 26 % svarte at de i stor, eller svært stor grad opplever 
å ha fått tilstrekkelig opplæring. 
 
 

Figur 2: I hvilken grad opplever du å ha fått tilstrekkelig opplæring i avvikssystemet i RiskMa-
nager? N= 110 
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4.2.4 Praksis for registrering av avvik i RiskManager 
Dokumentet «Rutine for å melde og behandle avvik» beskriver formålet med, og omfanget av å regist-
rere avvik. Det understrekes at det er viktig med et miljø hvor de ansatte «åpent og uten frykt for repre-
salier kan melde fra om egne feil og hendelser i vårt arbeidsmiljø», og det påpekes at de ansatte både 
har en plikt og en rett til å melde avvik. 
 
Ifølge direktør utdanning og oppvekst var det ikke gode nok rutiner for avviksregistrering og -behandling 
da han tiltrådte i 2019. Fra og med 2019 har det blitt et større fokus på feltet, dette har gitt resultater. 
Han viste til avviksstatistikk som viser en økning i registrerte avvik de siste årene (se tabell 1 på neste 
side). Han er opptatt av at det etableres en god kultur for avviksmelding i kommunalområdet. Fagleder 
skole fortalte at hun oppfatter skolene som flinke til å registrere avvik, men nevnte også at det kan være 
problematisk at ansatte i noen tilfeller melder om avvik ved hjelp av andre løsninger enn RiskManager. 
Et eksempel på dette er at noen har benyttet seg av gruppesamtaler i Teams i stedet for å registrere 
avvikene i RiskManager. Ifølge fagleder forebyggende tjenester meldes det forholdsvis mange avvik i 
skolesektoren sammenlignet med andre enheter. Hovedtillitsvalgt utdanningsforbundet opplyste om at 
barneskolene er flinke til å melde avvik, mens han har inntrykk av at det på ungdomsskolene nesten 
ikke meldes avvik i det hele tatt. 
 
De seks rektorene revisjonen intervjuet ga til en viss grad varierende svar på spørsmål om i hvilken grad 
RiskManager blir brukt til å registrere avvik, selv om de fleste ga uttrykk for at systemet blir benyttet. Èn 
rektor informerte om at det i stor grad blir registrert avvik, og at de har god avvikskultur. En annen fortalte 
at det meldes avvik, men at det ofte er de samme personene som melder fra. Den samme rektoren ga 
uttrykk for at skolen hadde en del å jobbe med på feltet. Det ble påpekt fra en rektor at pedagogene 
registrerer flere avvik enn assistentene, og hun satt dette i sammenheng med manglende tid og be-
grensninger på systemets tilgjengelighet. To av rektorene informerte om at det har blitt mer fokus og 
bevissthet rundt det å melde avvik den siste tiden. En rektor på ungdomsskolenivå opplyste om at det i 
liten grad blir brukt, og en annen rektor sa det varierer. På spørsmål om det finnes noen utfordringer på 
feltet, svarte en rektor at det er en utfordring at det finnes flere forskjellige systemer for avviksregistre-
ring, fremfor ett system for å melde alle avvik. Hun nevnte som eksempel at det på hennes skole finnes 
andre systemer/skjemaer for å registrere avvik om for eksempel om elevens skole- og læringsmiljø, og 
at alle de forskjellige systemene kan føre til underrapportering. 
 
I spørreundersøkelsen, på spørsmål om «Hvor ofte benytter du deg av RiskManager til å registrere 
avvik?» svarte 14.4 % av de gjør dette enten ukentlig eller månedlig, 51.4 % svarte noen ganger i året, 
mens 34.2 % svarte aldri.  
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Av tabellen under fremkommer tall på meldte avvik på grunnskolene i Halden kommune fra skoleåret 
2017/2018 til 2020/2021. 
 
Tabell 1: Meldte avvik i grunnskolen i Halden kommune pr. skoleår. 

Skoleår Antall avvik 
2017/2018 370 
2018/2019 388 
2019/2020 453  
2020/2021 (frem til og med 03.06.21) 638 

 

4.3 Vurderinger 
Skriftlige rutiner 
Skriftlige rutiner er viktig for at ansatte i kommunen som skal registrere avvik har lett tilgjengelig et 
dokument som viser dem hvordan de skal gå frem for å registrere avvik i RiskManager. Revisjonen ble 
oversendt dokumentet «Rutine for å melde og behandle avvik», som beskriver formålene med avviks-
registrering, og som på et overordnet nivå beskriver hvordan avvik skal registreres. I tillegg fikk vi gjen-
nom våre undersøkelser på kommunens intranett innsyn i dokumenter som beskriver registreringspro-
sessen i detalj. Tilsammen gir disse rutinene en beskrivelse av alt fra formålet med avviksregistrering, 
til hvordan man skritt for skritt skal gå frem for å registrere avvik i RiskManager. Revisjonen vurderer 
det derfor slik at skriftlige rutiner for selve bruken av RiskManager er på plass. 
 
Felles forståelse for hva som skal meldes som avvik 
Det er revisjons oppfatning at det den siste tiden har blitt et økt fokus på avviksregistrering i kommunal-
område utdanning og oppvekst. Revisjonen er positiv til denne utviklingen, og vurderer det dithen at 
ledelsen for kommunalområdet har bidratt til en utvikling som vil kunne gi både økt bruk, og bedre bruk, 
av RiskManager som avvikssystem. Samtidig viser fakta at de ansattes forståelse av hva som skal 
meldes som avvik varierer.  
 

Figur 3: Hvor ofte benytter du deg av RiskManager til å registrere avvik? N= 111 
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Revisjonen er av den oppfatning at det å skape en felles forståelse av hva som er et avvik er av stor 
betydning for om og hvordan RiskManager benyttes til å registrere avvik. Det er derfor viktig at skoleeier 
har fokus på å skape en felles forståelse av hva et avvik er overfor de ansatte i grunnskolen i kommunen. 
Ifølge revisjonens vurdering vil det kunne være nyttig for kommunen å utarbeide en prosedyre som 
tydelig definerer hva et avvik er og i hvilke tilfeller det skal registreres avvik. Det bør for eksempel gjøres 
klart for de ansatte om tilfeller av vold mellom elever, eller mangel på tilgjengelig spesialpedagog, skal 
registreres som avvik eller ikke. En slik prosedyre bør tydeliggjøre kriteriene for hva som er et avvik, og 
være lett tilgjengelig for de ansatte. Fokus på hva som er riktig å registrere som avvik bør også være en 
naturlig del av opplæringen i avvikssystemet i RiskManager, både opplæringen rektorene selv får, og 
opplæringen de gir sine egne ansatte på skolen. 
 
Revisjonen er kjent med at det helt nylig har vært arbeidet med å klargjøre hva som skal registreres i 
RiskManager, og at det derfor er mulig at det allerede har skjedd mer enn hva revisjonen hadde kunn-
skap om da vi gjennomførte datainnsamlingen. Det er uansett viktig at skoleeiers oppfatning av hva som 
kvalifiserer som avvik stemmer overens med de ansattes oppfatning. 
 
Opplæring i RiskManager  
Det fremkommer av fakta, blant annet gjennom intervjuer og innsyn i fremdriftsplan, at skoleeier har 
fokus på opplæring i RiskManager. Revisjonen tolker praksisen dithen at skoleeier ser på implemente-
ringen av RiskManager, inkludert opplæring av kommunes ansatte som et kontinuerlig arbeid. Revisjo-
nen finner ovennevnte tilfredsstillende. Når det gjelder hvordan de ansatte selv opplever dette, er ikke 
resultatene like entydige. Rektorene virker i stor grad å være innforstått med at det er de som har an-
svaret for å gi opplæring til sine egne ansatte. Samtidig ga noen uttrykk for at de enten selv ikke hadde 
fått opplæring, eller at de savnet mer undervisningsmateriale som de kunne bruke overfor sine egne 
ansatte. Resultatene fra spørreundersøkelsen ga heller ikke resultater som gjør at vi kan konkludere 
med at skoleeier er helt i mål hva gjelder å sørge for at alle ansatte blir trygge på avviksregistrering i 
RiskManager.  
 
Praksis for at RiskManager benyttes til å registrere avvik 
Revisjonen er gjort kjent med at det tidligere var lite fokus på avviksregistrering i grunnskolen i kommu-
nen. Det fremkommer gjennom våre undersøkelser at det nå ser ut til å være en ny holdning til dette 
arbeidet, og våre innsamlede data viser at bruken av RiskManager har økt de siste årene. Revisjonen 
oppfatter det som positivt at direktør utdanning og oppvekst ønsker å skape en god kultur for det å 
registrere avvik, og at han ønsker at terskelen for å gjøre dette skal være lav. Gjennom intervjuer og 
systemgjennomgang har revisjon oppdaget en viss variasjon mellom skoler når det gjelder bruken av 
RiskManager og hvor mange avvik som registreres. Noen skoler registrerer mange avvik, andre nesten 
ingen. Praksisen for å melde avvik har etter revisjonens vurdering en positiv tendens. Samtidig fremstår 
det for revisjonen som om området også har et forbedringspotensiale som det må arbeides med konti-
nuerlig.  
 

4.4 Konklusjon og anbefalinger 
Det er revisjonens konklusjon at ansatte ved skolene i noe grad benytter RiskManager for å registrere 
avvik. Tendensen i skolenes avviksregistrering er økende etter det har vært satt større fokus på dette 
den siste tiden. Det er selvfølgelig ikke mulig å fastsette et visst antall avvik som bør registreres pr. 
skole, for å si at kommunen er i mål når det gjelder bruken av avvikssystemet i RiskManager. Variasjon 
i antall registrerte avvik mellom skoler kan også bety at man faktisk har hatt færre avvik der hvor færre 
avvik har blitt meldt. Ifølge revisjonen vil det viktigste fremover være at skolens ansatte får god opplæ-
ring i bruken av og formålet med avvikssystemet i RiskManager, og at de ansatte blir trygge på hvilke 
hendelser som skal meldes som avvik. Revisjonen mener fakta underbygger at dette arbeidet er godt i 
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gang, men at det fortsatt gjenstår noe for at rektorer og de øvrige ansatte ved grunnskolen i kommunen 
skal kunne sies å være utlært i denne viktige formen for internkontroll.  
 
Revisjonen har på denne bakgrunn følgende anbefalinger. Kommunen bør: 

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

• tydelig definere hvilke hendelser som skal meldes som avvik i RiskManager. 
• ha kontinuerlig fokus på opplæring av rektorer og ansatte i avviksregistrering.  
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5 OPPFØLGING AV AVVIK 

Problemstilling 2: Blir registrerte avvik fulgt opp på en hensiktsmessig måte? 

 

5.1 Revisjonskriterier 
Kommunen bør: 

• ha oppfølging av de enkelte avvikene 
• ha oppfølging av aggregerte avvik, med mål om å avdekke risiko, samt læring og forbedring i 

organisasjonen 
 

5.2 Datagrunnlag 

5.2.1 Oppfølging av enkeltavvik 
I dokumentet «Rutine for å melde og behandle avvik» fremkommer det at det er lederen som mottar et 
avvik som har ansvar for å lukke avviket, og at det skal gjennomføres tiltak før avviket kan lukkes. Det 
opplyses om en behandlingsfrist på 14 dager, før avviket eventuelt sendes videre til lederen over. 
 
Ifølge direktør utdanning og oppvekst skal enkeltavvik følges opp på lavest mulig nivå, og de fleste 
ledere er gode til å lukke avvik. Direktør følger opp aktuelle ledere dersom avviket ikke blir behandlet. 
Noen avvik krever behandling på høyere nivå, samt at noen ledere oppfatter det som tidkrevende å 
behandle avvik, noe direktøren har forståelse for. Fagleder skole informerte om at det er rektorene på 
den enkelte skole som har ansvar for oppfølging av enkeltavvik, og at de er flinke til å gjøre dette. 
Avvikene sendes videre til direktør utdanning og oppvekst dersom de ikke følges opp av rektor. Hoved-
tillitsvalgt Utdanningsforbundet opplyste også om at det er rektorene som har ansvar for oppfølging av 
enkeltavvik, men at dette ved enkelte skoler delegeres til assisterende rektor eller inspektør. Han mener 
dette kan være utfordrende, siden oppfølging av avvik kan være personavhengig, og at en slik praksis 
kan føre til mer fragmentert behandling av avvik. 
 
Alle rektorene revisjonen intervjuet var kjent med at det er deres ansvar å følge opp enkeltavvik, og de 
fortalte at de gjør det. En rektor sa at dette er arbeid hun prioriterer høyt. En av rektorene informerte om 
at oppfølging av enkeltavvik deles mellom rektor og assisterende rektor, mens en annen rektor sa at 
han kan delegere dette arbeidet. En rektor sa hun savner muligheten til å melde avvik til andre instanser 
i kommunen de har et samarbeid med, som for eksempel PPT eller barnevern. 
 
Gjennom systemgjennomgang fikk revisjonen innblikk i oppfølging av enkeltavvik, gjennom tilgang til 
registrerte avvik og behandlingen av disse. Som nevnt i kapittel 3 gjorde revisjonen et tilfeldig utvalg av 
fem avvik pr. skole: 
 

• Gimle skole: alle registrerte avvik har ført til tiltak, og alle avvik har blitt lukket. Gjennomsnittlig 
behandlingstid fra avvik ble registrert til de ble lukket var 2,6 dager. Kortest behandlingstid var 
0 dager, lengst behandlingstid var 7 dager. 

• Hjortsberg skole: alle registrerte avvik har ført til tiltak, og alle avvik har blitt lukket. Gjennom-
snittlig behandlingstid fra avvik ble registrert til de ble lukket var 13,4 dager. Kortest behand-
lingstid var 6 dager, lengst behandlingstid var 20 dager. 

• Kongeveien skole: alle registrerte avvik har ført til tiltak, og 4/5 avvik har blitt lukket (det som 
ikke hadde blitt lukket da revisjonen gjennomførte systemgjennomgangen ble registrert relativt 
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nylig, 12.05.21). Gjennomsnittlig behandlingstid fra avvik ble registrert til de ble lukket var 13,8 
dager. Kortest behandlingstid var 7 dager, lengst behandlingstid var 22 dager. 

• Tistedal skole: alle avvik har ført til tiltak, og alle avvik har blitt lukket. Gjennomsnittlig behand-
lingstid fra avvik ble registrert til de ble lukket var 12,4 dager. Kortest behandlingstid var 1 dager, 
lengst behandlingstid var 48 dager. 

• Prestebakke skole: 4/5 av avvikene har ført til tiltak, ingen av avvikene har blitt lukket. I fire av 
de fem avvikene revisjonen så på ved denne skolen, har det blitt sendt påminnelser om at fristen 
for behandling er i ferd med å gå ut, og deretter at den har gått ut. I noen tilfeller viste loggen at 
det har blitt sendt mailer med påminnelser frem og tilbake mellom behandleren av avviket på 
skolen, og direktør undervisning og oppvekst. Flesteparten av avvikene har allikevel ført til en 
reaksjon fra skolen, med til dels omfattende tiltak, men tiltakene kommenteres i loggføringen 
over påminnelser i stedet for der hvor det er plass i skjemaet til å beskrive dem. 

• Rødsberg ungdomsskole: ingen avvik har blitt registrert i den aktuelle perioden. 
 

5.2.2 Oppfølging av samlede avvik: risikovurderinger, læring og forbedring 
Det understrekes i «Rutine for å melde og behandle avvik» at: «Avviksmelding og –behandling er et 
viktig ledd i kontinuerlig forbedringsarbeid for bedre arbeidsmiljø og tjenester.» Det legges vekt på vik-
tigheten av dette arbeidet for gjøre arbeidsmiljøet tryggere og øke trivselen på jobb. Det fokuseres i 
dokumentet på bevisstgjøring av feil og problemer, og at dette skal kunne føre til bedre tjenester. 
 
På spørsmål til direktør utdanning og oppvekst om det gjøres oppfølging av aggregerte avvik, svarte 
han at dette gjennomføres, og at avvik på et aggregert nivå rapporteres til hovedtillitsvalgt. Det gjøres 
analyser av disse avvikene. I tillegg trekkes enkelttemaer ut av de samlede avvikene, og disse rappor-
teres til Hovedutvalg for undervisning, oppvekst og kultur (HUOK). Direktøren opplyste om at kommunen 
har et forbedringspotensiale når det gjelder bruk av avviksmelding til å drive forbedringsarbeid. Han 
ønsker at det å melde avvik skal sees på som en mulighet for læring, og en normal del av driften, samt 
at risikovurderinger bør være en viktig del av avviksarbeidet, og at noen enhetsledere kanskje bruker 
mer tid på dette enn andre. 
 
Fagleder skole opplyste om at det tas rapporter ut fra avvikssystemet, og at disse gjennomgås i HUOK, 
AML, og med hovedtillitsvalgt. De samme rapportene oversendes rektorene, samt at de drøftes på mø-
ter mellom rektorer og administrasjonen. Ifølge hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet har direktør 
utdanning og oppvekst et ansvar for oppfølging av aggregerte avvik, noe han opplever blir gjort. Blant 
annet er det blitt avholdt fagdag om vold og trusler, etter det hadde vært mange avvik på dette området. 
Videre informerte hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet at det i HUOK to ganger hvert år presenteres 
en rapport med alle avvik samlet, og for hver enkelt skole. 
 
To av rektorene revisjonen intervjuet fortalte at avvik analyseres nærmere i medbestemmelsesmøter 
annenhver uke, og en av dem fortalte at dette gjøres sammen med tillitsvalgte og verneombud (verne-
ombud er tilstede èn gang i måneden). Den ene rektoren la til at avvikene i tillegg gås gjennom før 
avslutningen av skoleåret. En annen rektor sa han følger med på tendenser, for eksempel om det er 
gjentakende avvik, mens en annen rektor informerte om at de har utarbeidet en HMS-plan basert på 
avvikene de har hatt. Han la til at kommunalavdelingen har utarbeidet rutiner for gjennomføring av risi-
kovurderinger og avviksbehandling. Rektor ved en skole som har veldig få avvik, sa det er utfordrende 
å gjøre vurderinger av samlede avvik, når det blir meldt så få enkeltavvik. 
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5.3 Vurderinger 
Oppfølging av enkeltavvik 
Revisjonskriteriet om oppfølging av enkeltavvik er det kriteriet det er vanskeligst for revisjonen å uttale 
seg med stor grad av sikkerhet om. Dette skyldes at det varierer i hvilken grad de forskjellige avviksbe-
handlerne beskriver ulike tiltak, og omfanget av dem. I tillegg måtte revisjonen gjøre et utvalg av mange 
registrerte avvik, og det er ikke mulig å konkludere om nøyaktig de avvikene vi så på er representative 
for oppfølgingen eller ikke. Basert på våre undersøkelser ser det allikevel ut til at oppfølging av enkelt-
avvik er noe avviksbehandlerne generelt prioriterer. I de fleste tilfellene fant vi at meldte avvik ble be-
handlet, og førte til tiltak. Det varierte noe i hvilken grad tiltakene ble beskrevet, noe som gjør det vans-
kelig å si om tiltakene noen ganger faktisk var færre/av mindre størrelse, eller om det kun var beskrivel-
sen av dem inne i skjemaene i RiskManager som var kortere. Revisjonen mener at det vil være en fordel 
om behandlere av avvik gjøres oppmerksomme på hva som faktisk kreves av beskrivelser av avvik og 
påfølgende tiltak, og hvor i RiskManager dette skal gjøres.  
 
Oppfølging av aggregerte avvik 
Hensikten med revisjonskriteriet om samlede avvik, er å sette enkeltavvik inn i et større perspektiv. Et 
større perspektiv er viktig for å bruke enkeltavvik som kilde til læring; hva slags avvik har en skole mange 
av, og hva kan gjøres for å redusere disse, samt generell forbedring av kommunes tjenester. Det er 
revisjonens vurdering at skoleeier tar disse hensynene til etterretning, og er opptatt av å gjøre analyser 
av samlede avvik.  
 

5.4 Konklusjon og anbefalinger 
Det er revisjonens konklusjon at registrerte avvik i all vesentlighet blir fulgt opp på en hensiktsmessig 
måte. Samtidig vil vi påpeke at det varierte hvordan tiltak ble beskrevet og dokumentert i RiskManager. 
Videre fremkommer det av våre undersøkelser at skoleeier har et fokus på å gjøre analyser av samlede 
avvik. 
 
Revisjonen har på denne bakgrunn følgende anbefalinger. Kommunen bør: 

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

• ha fokus på at tydeliggjøre overfor behandlere av avvik hva som er tilstrekkelig beskrivelser av 
avvik og tiltak rettet mot avvikene. 
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6 KILDER 

Lover 
• LOV-2018-06-22-83: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 
• LOV-1998-07-17-61: Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven). 

 
Veiledere 

• Kommunedirektørens internkontrollveileder «Orden i eget hus». 
 
Dokumenter fra Halden kommune 

• Brukerveiledning avviksbehandling 
• Brukerveiledning førstegangsinnlogging i RiskManager 
• Brukerveiledning meld avvik 
• Rutine for å melde og behandle avvik 
• Fremdriftsplan RiskManager 
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7 VEDLEGG 

7.1 Utledning av revisjonskriterier 
Revisjonskriterier  
Med utgangspunkt i problemstillingene skal det etableres revisjonskriterier. Revisjonskriterier, også kalt 
«foretrukket praksis», er en samlebetegnelse for de krav eller forventninger som brukes som grunnlag 
for å vurdere kommunens virksomhet. Revisjonskriterier fastsettes normalt med basis i en eller flere 
autoritative kilder. Også kommunens egne retningslinjer kan utgjøre revisjonskriterier. Revisjonskriteri-
ene skal være relevante, konkrete og i samsvar med de kravene som gjelder for forvaltningsrevisjons-
objektet innenfor den aktuelle tidsperioden. Revisjonskriteriene danner grunnlaget for å kunne doku-
mentere avvik/svakheter. Kriteriene holdt sammen med faktagrunnlaget danner basis for de analyser 
og vurderinger som foretas, og de konklusjoner som trekkes. I dette prosjektet vil revisjonskriteriene 
utledes fra følgende kilder:  
 

• Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 
• Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) 
• Kommunedirektørens internkontrollveileder «Orden i eget hus» 

 
 
Avviksregistering- og håndtering i grunnskolen 
I dette prosjektet vil revisjonen undersøke i hvilken grad Halden kommune benytter RiskManager for å 
registrere avvik, samt hvordan avvikene eventuelt blir håndtert.  Revisjonen er avgrenset til å gjelde 
skolenes system og praksis for avviksregistrering og -håndtering. Dette er et tema som faller under 
kommunens internkontroll.   
 
Internkontroll er den administrative delen av egenkontrollen til kommunene, og styres av administra-
sjonssjefen/kommunedirektøren. I den nå utgåtte kommuneloven av 1992 var kravene til internkontroll 
bredt definert som at «administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med 
lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll». Konkreti-
seringer av dette kravet var å finne i forarbeidene til loven, i særlovene som gjaldt ulike deler av kom-
munal virksomhet, og i veiledere som «Orden i eget hus».  
 
Den nye kommuneloven trådde i kraft 1.1. 2020, med unntak av bl.a.  § 25-1 om innholdet i internkon-
trollen. Denne trådde i kraft 1.1.2021. I denne heter det at: 
 
«Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at 
lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for intern-
kontrollen. 
 
Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risi-
koforhold. 
 
Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren 
 
a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 
b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer 
c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 
d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 
e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.» 
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Det er § 25-1 i den nye kommuneloven som blir den viktigste rettskilden for dette prosjektet, da det er 
her bestemmelsene om internkontroll er konkretisert. 
 
Ved systemgjennomgang av RiskManager kan det hende revisjonen vil støte på avvik som dateres 
tilbake til da internkontrollen var regulert ved særlovgivning. For skolesektorens tilfelle vil det være eldre 
versjon av kommuneloven og § 13-10 i opplæringslova, slik den så ut før ny kommunelov trådde i kraft. 
Revisjonen finner det likevel hensiktsmessig å forholde seg til kommuneloven som revisjonskriterium 
for å gjøre vurderinger, da det er den som er gjeldende på revisjonens tidspunkt. I tillegg var det i praksis 
mange av de samme kravene til internkontroll også før ny kommunelov trådde i kraft. Kunnskapsdepar-
tementet skrev i sin innstilling til ny kommunelov og om endringen av § 13-10 i opplæringslova: «Det 
vises i proposisjonen til at opplæringslova § 13-10 andre ledd ikke bruker begrepet internkontroll, og 
den inneholder ikke alle elementer som kan inngå i en internkontroll. Aktivitetene og kravene som følger 
av bestemmelsen, er likevel i stor grad sammenfallende med elementer som inngår i interkontrollbe-
stemmelsen i kommuneloven § 25-1». 
 
Det er to ledd i kommunelovens § 25-1 som er særskilt relevante for dette prosjektet: 
 
b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer 
c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 
 
Rutiner og prosedyrer: for at god kultur for avviksregistrering og -håndtering skal være mulig, bør det 
finnes skriftlige rutiner for hvordan avviksregistreringen skal foregå, samt at de ansatte har tilstrekkelig 
opplæring i systemet som brukes. Det bør også være definert hva som kvalifiserer til å være et avvik. 
Med andre ord bør de ansatte kunne bruke systemet, og ha en god forståelse av hva systemet skal 
brukes til. 
 
Avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik: dette innebærer selve registreringen av avvik, samt 
håndteringen av disse. Det bør registreres avvik når de oppstår. Avvikene bør også følges opp, slik at 
de ikke bare blir liggende i systemet uten at de enkelte sakene blir håndtert, eller at kommunen ikke får 
et helhetlig risikobilde av aggregerte avvik. Veilederen «Orden i eget hus» beskriver viktigheten av opp-
følgingen av avvik: «Det er imidlertid ikke tilstrekkelig å avdekke og rapportere avvik, det er oppfølgingen 
som har effekt». Videre fremkommer det at: «Merverdien i form av styrket internkontroll oppstår først 
når avvikstilfellene enkeltvis og aggregert benyttes til læring og utvikling, altså til et systematisk forbed-
ringsarbeid.» 
 
Punktvise revisjonskriterier 
Kommunen bør: 

• ha skriftlige rutiner for hvordan ansatte skal benytte seg av RiskManager for å registrere avvik. 
• ha en felles forståelse for hva som skal meldes som avvik. 
• sørge for opplæring i RiskManager for de ansatte. 
• ha god praksis for at RiskManager benyttes til å registrere avvik. 
• ha oppfølging av de enkelte avvikene. 
• ha oppfølging av aggregerte avvik, med mål om å avdekke risiko, samt læring og forbedring i 

organisasjonen. 
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Høringsutkast «Bruk av kvalitetssystemet RiskManager i grunnskolen» 

 

Kommunedirektørens uttalelse 

 

Generelt: 

Avviksregistrering og avviksoppfølging er en viktig del av kommunes forbedringsarbeid. For å få 
utnyttet potensiale som ligger i en systematisert registrering og oppfølging, er det viktig med god 
implementering og deretter en etterspørring på og av avviks om registreres, følges opp og lukkes.  

 

 

Til «Registrering av avvik i riskmanager 

Revisjonens arbeid fremhever 3 anbefalinger. 
I rapporten fremkommer at dette er punkter som er satt i system og også er i en 
videreutviklingsprosess.  
 
Kommunedirektøren mener at anbefalingene som revisjonen påpeker er viktige og riktige å 
gjennomføre i det kontinuerlige arbeid som avviksrapportering og -oppfølging skal være. 

 

 
Til «Oppfølging av avvik» 

Kommunedirektøren er fornøyd med at også revisjonen ser at avviksbehandlere generelt sett 
prioriterer oppfølging av enkeltavvik, og også at det gjennomføres analyser på overordnet nivå. 

 
Anbefalinger som revisjonen peker på er inkludert i det løpende arbeidet med avviksoppfølging. 

 

 

Halden 13.09.21 

Roar Vevelstad 

kommunedirektør 

   

7.2 Kommunedirektørens uttalelse

34

bjoeri
Underline



ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/69 
Dokumentnr.: 36 
Løpenr.: 209482/2021 
Klassering: 3001-188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 28.09.2021 21/31 

 

Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon 1. halvår 2021 - Halden kommune 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 1. halvår 2021, tas til orientering 
2. Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon, tas til orientering 
3. Kontrollutvalget avventer behandling av risiko- og vesentlighetsanalysen for Halden 

kommune, før en eventuell oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt på Kommunens 
tilsyn med offentlige og private barnehager. 

 
Fredrikstad, 15.09.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon for 1. halvår 2021 – Halden kommune, 

datert 13.09.2021. 
2. Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon, datert 13.09.2021 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kommunestyret 12.12.2019 sak 19/133 «Forvaltningsrevisjonsplan 2020 – 2021» 
 Kommunestyret 13.02.2020 «Plan for eierskapskontroll 2020 – 2023» 

Saksopplysninger 
Vi viser til kommunelovens § 24-2 om revisors plikt til å rapportere resultatene av sin 
revisjon og kontroll til kontrollutvalget. Kontrollutvalget har også et påseansvar etter 
kommunelovens § 23-2 at kommunen har en forsvarlig revisjonen. 
 

Vurdering 
Østre Viken kommunerevisjon IKS redegjør i sin statusrapport for de 
forvaltningsrevisjonsprosjekt som er gjennomført så langt i 2021.  
 
I informasjonsskrivet redegjør revisjonen for det arbeidet som gjenstår jf. Plan for 
forvaltningsrevisjon 2020-2021 og oppfølging av disse, samt utførte og gjenstående 
eierskapskontroller (jf. Plan for eierskapskontroll 2020-2023).  
 
Oversikten under viser hvilke prosjekter som er vedtatt i Plan for forvaltningsrevisjon 2020-
2021 og status for disse: 
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Nr. Prosjekt  Status  
1  Barnefattigdom – barn i lavinntektsfamilier i Halden kommune KS 24.09.2020 
2  Barnevern – med fokus på kommunens arbeid og praksis sett opp mot endringer og 

nye krav i lovverk 
KU 15.06.2021 

3  Skole – med fokus på internkontrollsystemet RiskManager. Hvordan håndterer 
kommunen avviksmeldinger og blir avvik meldt inn i systemet 

Prosjektplan 
09.02.2021 

4  Kommunens tilsyn med offentlige og private barnehager Prosjektplan i 
november? 

5  Tverrfaglige områder – samarbeid om utsatte barn og unge Restanse  

 
Sekretariatet vurderer at leveransene delvis er i henhold til vedtatte planverk. Prosjektet 
Kommunens tilsyn med offentlige og private barnehager er det ikke ressurser til å 
gjennomføre i 2021, revisjonen estimerer at ca. 200-250 timer vil påløpe i 2022, noe som i 
så fall vil få konsekvenser for kontrollutvalgets handlingsrom med tanke på valg av 
forvaltningsrevisjoner i neste planperiode. 
 
Sekretariatet vurderer at revisjonen (jf. vedtak i by/kommunestyret) er ikke er i rute med 
levering av oppfølgingsrapporter. Revisjonen skriver: 

«Kommunestyret bestilte også en oppfølgingsrapport vedrørende Barn i 
lavinntektsfamilier i forbindelse med behandlingen av FR-rapporten i september 
2020. Revisjonen legger til grunn at denne oppfølgingsundersøkelsen vil måtte 
utsettes til neste år på grunn av manglende budsjettimer i 2021.» 

  
Sekretariatet vurderer at revisjonen er i rute med eierskapskontroll i tråd med plan for 
eierskapskontroll 2020-2023. Revisjonen vil jobbe videre i 2022 og 2023 med å følge opp 
planen. Revisjonen legger til grunn at eierskapskontroll av Storgt. 7 Halden AS vil bli 
gjennomført i 2022.  
 
Halden kommune har budsjettert med 750 timer til forvaltningsrevisjon i 2021. Revisjonen 
har levert 594 timer per 30. juni 2021. Dette utgjør 79% av budsjett.  
 
Merforbruk avregnes mot regnskapsrevisjon. Eventuelt mindreforbruk blir tilbakebetalt til 
kommunen. 
 
Vi viser til vedlagte statusrapport og informasjonsskriv for ytterligere detaljer.  
 
Sekretariatet anbefaler for kontrollutvalget at revisjonens statusrapport om utført 
forvaltningsrevisjon for 1. halvår 2021 og informasjonsskrivet om forvaltningsrevisjon tas til 
orientering.  
For å ikke binde opp timene til forvaltningsrevisjon 2022, anbefaler 
sekretariatet at utvalget vurderer å avvente igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
Kommunens tilsyn med offentlige og private barnehager til etter behandling av risiko- og 
vesentlighetsanalysen for Halden kommune. 
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Statusrapport  
Utført forvaltningsrevisjon 1. halvår 2021 

Halden kommune  
 

 
Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på vegne av kontrollutvalget i 

kommunen. 

 

Tabellen nedenfor viser arbeid som er utført i perioden 1. januar til 30. juni 2021. 

 
Tabell: Produksjon og ressursbruk 

Oppgave Rappor-
tert 2020 

1. halvår 
2021 

Prosjekt 
totalt 

Estimerte ti-
mer 

Mer-/mindrefor-
bruk 

Administrasjon   22,5  45  

Barnevern* (kommunestyrebe-
handling gjenstår) 

113 230 343 300 +/- 10 % +14 (foreløpig) 

Grunnskole – Riskmanager* 37 261,5 298,5 350 +/- 10 %  

Oppfølgingsrapport Person-
vern* (kommunestyrebehand-
ling gjenstår) 

 80 80 50-80  

Sum 150 594 748,5   

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

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

 

Administrasjon 

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

ver, samordningsmøter med kontrollutvalgssekretariatet, utarbeidelse av statusrapporter og 

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

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

og bygger på et gjennomsnitt over flere år. 

 

Barnevern  

Det er estimert 300 timer på forvaltningsrevisjonen med en feilmargin -/+ 10 %. Arbeidet ble 

påbegynt i 2020 og rapporten ble behandlet i KU 15. juni 2021 (sak 21/21). Revisjonen leg-

ger til grunn at rapporten vil bli behandlet i kommunestyret i september. Det vil anslagsvis bli 

et merforbruk utover feilmargin på 15-20 timer  Det som gjenstår i prosjektet er forberedelser 

og deltagelse i tilknytning til behandlingen i kommunestyret, der revisor plikter å delta. 

 

Grunnskole – Riskmanager 

Det er totalt estimert 350 timer med en feilmargin +/- 10 % for denne forvaltningsrevisjonen. 

Utarbeidelse av prosjektplan ble påbegynt i 2020. Prosjektplanen ble behandlet i kontrollut-

valget 9. februar 2021 (sak 21/3). Rapporten behandles i kontrollutvalget 28. september. 
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Oppfølgingsrapport Personvern 

Oppfølgingen av FR-rapport Personvern viste seg å bli en omfattende oppfølgingsundersø-

kelse, dette knytter seg blant annet til at forvaltningsrevisjonsrapporten omhandlet et stort 

tema og hadde mange anbefalinger som skulle følges opp. Rapporten ble behandlet i kon-

trollutvalget 15. juni (sak 21/22). Det som gjenstår i prosjektet er forberedelser og deltagelse 

i tilknytning til behandlingen i kommunestyret, der revisor plikter å delta. 

 
Total leveranse 

Halden kommune har budsjettert med 750 timer til forvaltningsrevisjon, oppfølgingsundersø-

kelser og eierskapskontroll i 2021. 594 av timene er levert per 30. juni 2021. Dette utgjør 79 

% av budsjetterte timer. Leveringsgraden i 2021 og oppfølgingen av planverket for 2020-21 

vil påvirkes av flere forhold (se «informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon»). 

 
 

Rolvsøy, 13. september 2021 
 

Casper Støten (sign.) 
konstituert fagleder for forvaltningsrevisjon 
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Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon 
 
Halden kommune 

 

 

Bakgrunn 

Hensikten med dette informasjonsskrivet er å informere kontrollutvalget om forhold som er 

relevante for leveransen av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll opp mot planene som er 

vedtatt av kontrollutvalget og kommunestyret. Vi vil også gi litt informasjon om utviklingen og 

utfordringer ved avdeling for forvaltningsrevisjon i ØVKR IKS. 

 

Status vedrørende oppfølging av forvaltningsrevisjonsplanen 2020-21 

Kommunestyret i Halden kommune vedtok plan for forvaltningsrevisjon i sak 19/133 den 12. 

desember 2019. Denne planen inneholder en liste med totalt fem forvaltningsrevisjoner. En 

av disse forvaltningsrevisjonene (nr. 5) er et restanseprosjekt, som innebærer at det ikke er 

ressurser til å gjennomføre denne revisjonen i planperioden, med mindre andre forvaltnings-

revisjoner tar mindre tid enn forventet, eller det gjøres endringer i planen. I realiteten er det 

beregnet at det er ressurser til fire forvaltningsrevisjoner i planperioden med en ressursramme 

på 300 revisjonstimer til hvert prosjekt. 

 

To av forvaltningsrevisjonene er så langt behandlet av kontrollutvalget: 

 Barn i lavinntektsfamilier i Halden kommune (behandlet i KU 11. juni 2020) 

 Barnevern (behandlet i KU 15. juni 2021) 

Ytterligere en forvaltningsrevisjon (Grunnskole – Riskmanager) vil bli behandlet i kontrollutval-

get 28. september.   

 

Det gjenstår en forvaltningsrevisjon i planen som det var forventet at skulle gjennomføres i 

planperioden; Kommunens tilsyn med offentlige og private barnehager. Denne forvaltningsre-

visjonen er noe forsinket, dette har flere årsaker som blant annet knytter seg til at: 

 kommunerevisjonen hadde ikke kapasitet til å levere alle budsjetterte timer for 2020 

(97,5 timer), noe som påvirket tjenestproduksjonen dette året. ØVKR har en finansie-

ringsmodell som er basert på medgått tid (ihht. selskapsavtale), dette innebærer at 

midler skal tilbakebetales til kommunen dersom de ikke benyttes innenfor året. 

 plan for forvaltningsrevisjon 2020-21 har tatt utgangspunkt i at alle forvaltningsrevisjo-

ner forbruker 300 revisjonstimer, og dette har lagt premisser for hvor mange forvalt-

ningsrevisjoner som det er vedtatt at skal gjennomføres i planperioden. De forvalt-

ningsrevisjoner som til nå har blitt gjennomført har imidlertid hatt et høyere timeforbruk 

(noe er innenfor estimatet i prosjektplanen og noe går også utover estimatet), det har 

derfor oppstått et avvik mellom estimerte timer i plan for forvaltningsrevisjon og de 

timer som faktisk har blitt vedtatt i prosjektplanen og brukt i den enkelte forvaltnings-

revisjon. 

Revisjonen har til hensikt å legge frem prosjektplan for forvaltningsrevisjon Kommunens til-

syn med offentlige og private barnehager i kontrollutvalgets møte i november. Med forbehold 

om at ressursrammen for denne forvaltningsrevisjonen settes til 300 timer +/- 10 %, vil det 
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påløpe ca. 200-250 timer for denne forvaltningsrevisjonen i 2022. Dette vil kunne få konse-

kvenser for kontrollutvalgets handlingsrom med tanke på valg av forvaltningsrevisjoner i 

neste planperiode. 

 

Hva gjelder oppfølgingsundersøkelser er det levert en oppfølgingsrapport til behandling i 2021; 

Oppfølgingsrapport Personvern. Kommunestyret bestilte også en oppfølgingsrapport vedrø-

rende Barn i lavinntektsfamilier i forbindelse med behandlingen av FR-rapporten i september 

2020. Revisjonen legger til grunn at denne oppfølgingsundersøkelsen vil måtte utsettes til 

neste år på grunn av manglende budsjettimer i 2021. 

 

Med utgangspunkt i de tjenestene som er og vil bli levert i løpet av 2021 estimerer revisjonen 

at vi vil benytte ca. 750 revisjonstimer i 2021. Dette tilsvarer budsjettrammen for forvaltnings-

revisjon/eierskapskontroll for 2021. 

 

Status vedrørende oppfølging av plan for eierskapskontroll 2020-23 

I plan for eierskapskontroll 2020-23 (vedtatt i kommunestyret 13. februar 2020) er det satt opp 

fire prioriterte selskaper: 

1. Østfold Energi AS 

2. Storgt. 7 Halden AS  

3. Østfold kontrollutvalgssekretariat 

4. Opera Østfold AS 

Revisjonens rapport vedrørende eierskapskontroll av Østfold Energi ble behandlet i kontroll-

utvalget 1. desember 2020, og i kommunestyret 27. mai 2021.   

Revisjonen vil jobbe videre i 2022 og 2023 med å følge opp planen. Revisjonen legger til grunn 

at eierskapskontroll av Storgt. 7 Halden AS vil bli gjennomført i 2022. 

 

Timeressursene som brukes på en eierskapskontroll er noe varierende avhengig av typen 

selskap og evt. synergieffekter med andre eierkommuner, samtidig ble det fra oktober 2020 

innført en ny revisjonsstandard som skjerper kravene til gjennomføring av eierskapskontrol-

lene, derfor vil vi fremover beregne 80 timer +/- 20 timer per eierskapskontroll. 

 

Utvikling og utfordringer ved avdeling for forvaltningsrevisjon 

Avdeling for forvaltningsrevisjon består ordinært av 8 årsverk inkludert fagleder. På grunn av 

permisjoner og sykdom i avdelingen er vi per i dag 7 aktive årsverk. 4 av de 7 ansatte ble 

tilsatt i perioden desember 2020 til mars 2021. De resterende ansatte har mellom 4 og 8 års 

erfaring i selskapet. De ansatte har kompetanse innen blant annet statsvitenskap, offentlig 

administrasjon, rettsvitenskap, sosiologi, realfag m.m. 

 

Avdeling for forvaltningsrevisjon ved ØVKR IKS har gjennomgått store omstillinger de siste to 

årene. Etter selskapssammenslåingen i 2020 mellom Indre Østfold kommunerevisjon (IØKR 

IKS) og Østfold kommunerevisjon (ØKR IKS) har avdelingen hatt en del turnover av ansatte 

(hovedsaklig pga. langtidssykemeldinger og foreldrepermisjoner), samtidig har det over tid 

vært noe lav bemanning i FR-avdelingene i hvert av de tidligere selskapene. Selskapet har 

siden sammenslåingen hatt fokus på å bygge opp avdeling for forvaltningsrevisjon gjennom å 

rekruttere og beholde riktig kompetanse, det innebærer at avdelingen i dag er i en oppbyg-

gingsfase med mange nyansatte som skal følges opp av fagleder og oppdragsansvarlige. Fra 

2021 ble alle ansatte ved de to tidligere kontorene (Rakkestad og Rolvsøy) samlokalisert til 

våre utvidede kontorlokaler på Rolvsøy. Selskapet har på lik linje med våre eierkommuner og 

andre arbeidsplasser i Norge i stor grad vært preget av Covid-19 pandemien, og det har vært 
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utstrakt bruk av hjemmekontor helt siden mars 2020. Nylig har selskapet tatt grep for at flere 

ansatte skal tilbakevende til kontoret, ikke minst fordi vi mener at dette er viktig for å sikre en 

positiv videreutvikling av det gode arbeidsmiljøet og den gode faglige kulturen på Rolvsøy 

fremover. 

 

Rolvsøy, 13. september 2021 

 

Casper Støten (sign.) 

konstituert fagleder for forvaltningsrevisjon 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/72 
Dokumentnr.: 47 
Løpenr.: 197698/2021 
Klassering: 3001-192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 28.09.2021 21/32 

 

Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2022 

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

kostnadsramme på kr. 2 364 600,-. 
 

2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2022 oversendes ordfører for videre politisk behandling 
etter § 2 i ”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon” 

 
Fredrikstad, 14.09.2021 
 
 
 

Vedlegg 
1. Forslag og sammenstilling av samlet budsjettoppsett for kontrollarbeidet for 2022 for 

Halden kommune. 
2. Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF – tilskudd 2022 
3. Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Budsjett for Halden kommune - 2022, datert 03.09 

2021  
4. Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Samlet budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2024 

for Østre Viken Kommunerevisjon IKS, datert 16.06 2021 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Forskrift om kontrollutvalg og revisjon - FOR-2019-06-17-904 
 Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Halden kommune, sist vedtatt av bystyret 

14.11 2019. 
  
 

Saksopplysninger 
I henhold til nye forskrift om kontrollutvalg og revisjon (ikrafttredelse fra konstituerende møte 
ved oppstart av valgperioden 2019 – 2023) nærmere bestemt § 2, «Kontrollutvalgets rolle i 
fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet», skal kontrollutvalget utarbeide forslag til 
budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. I kontrollutvalgets forslag til budsjettramme skal 
kontrollutvalgets egen drift, kjøp av sekretariats- og revisjonstjenesten innarbeides. 
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Vurdering 
Kontrollutvalgets godtgjørelser og driftsutgifter 
Til kontrollutvalgets egen drift er det innarbeidet godtgjørelse til leder og møtegodtgjørelse til 
øvrige medlemmer i tråd med reglement for godtgjørelse til folkevalgte for Halden kommune.   
 
Budsjettforslaget til kontrollutvalgets egen drift bygger på en normal møteaktivitet på fem 
møter i 2022. I forslaget er det foreslått følgende: 

 kr.  40 000.- til kurs/opplæring,  
 kr. 13 000.- til medlemskontingent (Forum for kontroll og tilsyn),  
 kr.   8 000.- til skyss og kostgodtgjørelse.  

 

Det foreslår også videreført en avsetning på kr. 100 000.- til adhoc - oppgaver.  
 
Budsjettforslaget for kontrollutvalget 2022 utgjør samlet kr. 446 300.-, som er en økning på 
1,8 % sammenlignet med 2021.(se vedlegg 1.) 
 
Østfold kontrollutvalgssekretariat 
I henhold til samarbeidsavtalen som er vedtatt i samtlige eierkommuner, skal 
representantskapet behandle og vedta budsjett og økonomiplan for oppgavefellesskapet. 
Representantskapet har i møte den 27. august 2021 vedtatt budsjettet for 2022. I henhold til 
budsjettvedtaket og selskapets vedtekter (fordelingsnøkkel) vil Halden kommune sin 
tilskuddsandel utgjøre kr. 339 800.- for 2022. Sekretariatets budsjett medfører en 
kostnadsøkning på 2,8 % sammenlignet med budsjett for 2021. (se vedlegg 2.) 
 
Østre Viken Kommunerevisjon IKS  
For interkommunale selskaper (IKS) som Østre Viken kommunerevisjon er organisert som, 
er det selskapets representantskap som endelig vedtar budsjettet (jf lov om interkommunale 
selskaper § 18).  
 
Styret og representantskapet i Østre Viken kommunerevisjon IKS har avholdt sine 
budsjettmøter i henholdsvis 22. juni og 20. august 2021. For budsjettåret 2022 er Halden 
kommunes andel beregnet og vedtatt til kr. 1 578 500.-. Budsjettandelen medfører en 
reduksjon på 1,8 % i honorarsatsene fra 2021 til 2022.  
Sekretariatet viser for øvrig til revisjonens kommentarer til budsjettforutsetningene i vedlegg 
3 og 4.   
 
Samlet ramme til budsjettforslaget for kontrollarbeidet 2022 
 Kontrollutvalget:    kr.    446 300.- 
 Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF: kr.    339 800.- 
 Østre Viken kommunerevisjon IKS kr  1 578 500.- 
      Samlet Sum:     kr. 2 364 600.- 
 
Samlet ramme til budsjettforslaget for kontrollarbeidet 2022 innebærer en reduksjon på 0,4 
% i forhold til budsjettet for 2021. 
 
Sekretariatet anbefaler derfor at kontrollutvalget godkjenner forslaget til budsjett for 
kontrollarbeid for 2022. Budsjettforslaget oversendes ordfører for videre politisk behandling 
etter § 2 i ”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon”. 
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Vedlegg 1
Halden kommune

Budsjett for kontrollarbeidet 2022

Kontotekst Forslag 2022 Budsjett 2021 Endring i % regnskap 2020 Merknader for 2022
Godtgjørelelse leder (fast del) kr  153 000,00 kr  144 000,00 kr  144 333,00 16 % av bergningegrunnlaget 
Godtgjørelse nestleder (fast del) kr  67 000,00 kr  63 000,00 kr  63 146,00 7 % av bergningegrunnlaget 
Møtegodtgjørelse per møte - (gjelder alle) kr  30 000,00 kr  32 400,00 kr  27 000,00 1,2 promille av bergningegrunnlaget
Arbeidsgiveravgift kr  35 300,00 kr  34 000,00 kr  47 300,00 14,1% av godtgjørelsen
Sum lønn kr  285 300,00 kr  273 400,00 kr  281 779,00 Samlet sum lønnskostnader

Kontingent Forum for kontroll og tilsyn kr  13 000,00 kr  12 000,00 kr  12 000,00
Kurs og opplæring kr  40 000,00 kr  40 000,00
Skyss og kostgodtgjørelse kr  8 000,00 kr  8 000,00 kr  866,00
Avsetning til AD-Hoc oppgaver kr  100 000,00 kr  100 000,00
Diverse utgifter (Internt fordelt) kr  - kr  5 000,00
Sum driftsutgifter kr  161 000,00 kr  165 000,00 kr  12 866,00 Samlet sum driftsutgifter

Samlet sum Kontrollutvalget kr  446 300,00 kr  438 400,00 1,8 294 645,00

Kjøp av sekretariattjenester  kr  339 800,00 kr  330 500,00 2,7 kr  324 000,00 Sekretærbistand
Kjøp av revisjonstjenester (Delioitte AS) avsluttet i 2021
Kjøp av revisjonstjenester (ØVKR) kr  1 578 500,00 kr  1 606 200,00 (1,8) kr  1 628 283,00 All revisjon samlet

Sum for hele kontroll- og tilsynsarbeid kr  2 364 600,00 kr  2 375 100,00 (0,4) kr  2 246 928,00
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Vedlegg 2

Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF- budsjett 2022

1/3 per kommune
 (fast beløp) Stipulert forbruk Sum

Fredrikstad kr  124 622,00 kr  420 218,00 kr  544 840,00
Sarpsborg kr  124 622,00 kr  317 418,00 kr  442 040,00
Moss kr  124 622,00 kr  384 238,00 kr  508 860,00
Halden kr  124 622,00 kr  215 132,00 kr  339 754,00
Råde kr  124 622,00 kr  173 498,00 kr  298 120,00
Hvaler kr  124 622,00 kr  173 498,00 kr  298 120,00
Indre Østfold kr  124 622,00 kr  384 238,00 kr  508 860,00
Rakkestad kr  124 622,00 kr  173 498,00 kr  298 120,00
Våler kr  124 622,00 kr  173 498,00 kr  298 120,00
Marker kr  124 622,00 kr  152 938,00 kr  277 560,00
Skiptvet kr  124 622,00 kr  173 498,00 kr  298 120,00
SUM kr  1 370 842,00 kr  2 741 672,00 kr  4 112 514,00

Budsjettet for 2022 skal gå i balanse og kostnadene fordeles på eierkommunene etter en 
fastsatt fordelingsnøkkel.
Tilskudd fra kommunene fremkommer slik at kostnadene fordeles som følger:

-          1/3 av kostnadene fordeles likt kommunene imellom (fast beløp)
-          2/3 av kostnadene fordeles etter medgått tid.

Vedrørende fordelingsprinsippet  vises det til kommunestyrenes behandling av samarbeidets opprettelse, 
og til samarbeidets vedtekter (§ 5).
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Vedrørende fordelingsprinsippet  vises det til kommunestyrenes behandling av samarbeidets opprettelse, 
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Østre Viken  kommunerevisjon iks  2 
 

BUDSJETT 2022 – HALDEN KOMMUNE  

Administrasjonen har utarbeidet forslag til budsjett for Østre Viken kommunerevisjon IKS (Øvkr).  
Budsjettet ble behandlet i styremøte 22.06.2021 og vedtatt i representantskapet 20.08.2021, Sak 
9/21 - Budsjett 2022 og handlingsplan 2022-2025. 
 
Vedtak:  
Drifts- og investeringsbudsjett for 2022, samt økonomiplan for årene 2022 -2025, vedtas. 
 
Etter selskapsavtalen skal Øvkr utføre eierkommunenes lovpålagte revisjonsoppgaver. 
Selskapsavtalens punkt 2 har følgende bestemmelse: 
 
 «Deltakerkommuner betaler sin andel av pensjonspremien det enkelte år. Andelen beregnes etter 
folketall. For øvrig fakturerer selskapet for leverte tjenester til den enkelte kommune ut fra reelt 
medgåtte ressurser på det enkelte oppdrag». 
 
I budsjettet er pensjonskostnader inkludert i timeprisen, men ved fakturering vil de enkelte 
kommunenes pensjonskostnader synliggjøres. Budsjettert pensjonskostnad for Halden kommune, 
fordelt på grunnlag av eierandel (10,50%), er kr 248 352. 
 
Grunnleggende forutsetninger for budsjetteringen er: 

 Revisjonen skal ha nødvendig størrelse, og faglig kompetanse, til å dekke eiernes normale 
behov for revisjonstjenester. 

 Kompetansen skal vedlikeholdes i samsvar med lov og avtaler, og spesialiseres i forhold til de 
særlige krav som stilles til kommunal sektor. 

 Virksomheten skal drives sparsommelig og til selvkost. 
 
Budsjettet for 2022 viser en samlet overføring fra deltakerkommunene på kr 19 910 000. Det er en 
liten reduksjon fra budsjett 2021. Det er også budsjettert med andre inntekter på kr 1 400 000 som 
skal faktureres særskilt, og inngår i «Salgsinntekter» og «Andre driftsinntekter» i budsjettskjemaet 
(samlet budsjett vedtatt av styre og representantskapet). 
 
Reduksjonen i overføringer fra deltakerkommunene har grunnlag i: 

 reduksjon eller uendret antall timer for regnskapsrevisjon i enkelte store kommuner grunnet  
effektivisering av revisjonshandlinger. Det er en betydelig reduksjon i antall arbeidstimer 
tross nye revisjonsoppgaver. 

 økning av forvaltningstimer i enkelte mindre kommuner (fra tidligere Indre Østfold 
kommunerevisjon). Kommunene hadde en annen finansieringsmodell tidligere, og 
forvaltningstimer var noe underbudsjettert.  

 
Det er budsjettert med bruk av fond med kr 736 541. 
 
Kommunens andel av samlet overføring fra kommuner:  
Halden kommune Budsjett 2022 Budsjett 2021 
Samlet overføring fra kommunen        1 578 500          1 606 200  
for regnskap og forvaltningsrevisjon 

  

Regnskapsrevisjon inkluderer: 
  

kommuneregnskap, attestasjoner   

fellesråd, menigheter, legater m.m   

henvendelser, etterlevelsesrevisjon 
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Østre Viken  kommunerevisjon iks  3 
 

Note i kommunens regnskap for 2020 vedrørende revisjonshonorar, viser samlet utgift for regnskap 
og forvaltningsrevisjon på henholdsvis kr 1 964 283, herav eierskapskontroll og rådgivning kr 
607 872. 
 
Halden kommune -oversikt timer forvaltning  Antall  
Forvaltningsrevisjoner               370  

Eierskapskapskontroll                 80  
Oppfølgingsrapporter               240  
Administrasjon                 60  

Sum timer               750  

 
Planlagt timeforbruk:  

 For forvaltningsrevisjon er det planlagt samme timeforbruk som i tidligere år.  

 For regnskapsrevisjon vurderes timeforbruket årlig og er tilpasset kommunens behov og en 
betryggende revisjon.  

 
Dersom Øvkr får andre inntekter i løpet av året, uten å måtte øke bemanningen, vil inntekten 
fremkomme som et positivt resultat ved årets slutt. Representantskapet (ordførere) vedtar hvordan 
årets resultat skal disponeres. 
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østfold kommunerevisjon iks  1 

Rolvsøy 
16.06.2021 
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Økonomiplan 2022-2025 
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Østre Viken kommunerevisjon IKS 3 
   

1 BUDSJETTPROSESSEN 

Kontrollutvalgets budsjett 
Iht §2 i Forskrift om kontrollutvalg og revisjon, skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for 
kontroll i kommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 
tredje ledd til kommunestyret. Østfold kontrollutvalgssekretariat utarbeider forslag til budsjett for 
kontrollutvalgene som inkluderer revisjonens, sekretariatets og kontrollutvalgets kostnader. Disse 
blir behandlet i de respektive kontrollutvalgene i første møte over sommeren. 
 
 
Østre Viken kommunerevisjon (Øvkr) budsjett 
Iht Lov om interkommunale selskaper §18 er det representantskapet som vedtar selskapets budsjett, 
etter innstilling fra styret. Det samsvarer med §2 i Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og 
årsberetning for interkommunale selskaper. Årsbudsjettet skal gi et realistisk bilde av virksomheten. 
 
Budsjettet er innarbeidet i obligatorisk budsjettskjema for hhv. drift- og investering og viser samlet 
overføring fra eierkommunene samt andre inntekter. 
 
 
Budsjetteringsmodellen 
Østre Viken kommunerevisjon er et sammenslått selskap, fra 01.01.2020, som består av tidligere 
Østfold kommunerevisjon og Indre Østfold kommunerevisjon. Disse selskapene hadde ulik 
finansieringsmodell. 
 

Selskapsavtalen, har i pkt. 2, en bestemmelse om at «Deltakerkommuner betaler sin andel av 
pensjonspremien det enkelte år. Andelen beregnes etter folketall. For øvrig fakturerer selskapet for 
leverte tjenester til den enkelte kommune ut fra reelt medgåtte ressurser på det enkelte oppdrag. 
Selskapet skal operere med en timesats som gjør at selskapet over tid ikke er egnet til å gå med 
overskudd (selvkostprinsipp)». Dette er ivaretatt i budsjettet. 

 
I budsjett for de enkelte kommuner vil timer for revisjon av kommuneregnskapet og timer til 
forvaltningsrevisjon samt eierskapskontroll synliggjøres slik at omfanget blir tydelig. Behovet for 
spesifikasjon av timeforbruket har sammenheng med fokuset på utgiftsnivået på de samlede 
regnskapsrevisjonstjenestene. 
 
Planlagte timer fastsettes som i tidligere år ut fra revisors skjønn for å sikre 
betryggende revisjon. Det er hensyntatt ytterligere reduksjon av utgifter, inntekter, effektivisering 
samt endringer i kommuneloven som krever flere revisjonshandlinger. 
 

2 BUDSJETTFORUTSETNINGER 

Selvkost 
Øvkr driftes etter selvkostprinsippet. Det betyr at utgifter, i samsvar med budsjett, skal dekkes inn av 
deltakerkommunene. Det er to hovedposter på utgiftssiden: Lønn og sosiale utgifter (87%) og kjøp av 
varer og tjenester (13%).  
 
Øvkr har ikke som formål å gå med overskudd. Dersom Øvkr i løpet av året har ledige ressurser og får 
mulighet til å påta seg tilleggsoppdrag kan det gi et positivt regnskapsmessig resultat. Det er 
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Østre Viken kommunerevisjon IKS 4 
   

representantskapet som ved godkjenning av årsregnskapet, disponerer eventuelle ekstra inntekter 
som enten kan avsettes til Øvkrs frie fond eller tilbakebetales til eierkommunene. 
 
Normal drift 
Forutsetningen for budsjettet er normal drift. Øvkr har en detaljert oppfølging av påløpte timer. 
Tilleggsoppgaver utover ordinære revisjonshandlinger som kommunen har bestilt eller er varslet om, 
kan bli tilleggsfakturert hvis det går ut over planlagt timebudsjett. 
 
Revisjonsfaglig 
Ledelse og medarbeidere arbeider kontinuerlig med forbedringer og videreutvikling av 
tjenestespekteret, både for forvaltnings- og regnskapsrevisjon, og i egen administrasjon. 
Medarbeiderne i Øvkr har alle relevant høyere utdanning, gjennomfører årlig lovpålagt faglig 
etterutdanning og har bred revisjonserfaring. Også i 2022 vil vi ha fokus på flere 
samarbeidsprosjekter mellom forvaltnings- og regnskaps seksjonen. Kompetansen i seksjonene 
utfyller hverandre og samarbeidet vil ytterligere heve kvaliteten på de samlede tjenestene. 
 
Vi bruker analyseverktøyet Idea, innenfor både regnskaps- og forvaltningsrevisjon. 
Forventningene til verktøyet har innfridd både ift presisjon og datamengder som kan analyseres 
automatisert og effektivt.  
 
Øvkr deltar også i NKRF (Norges kommunerevisorforbund) nettverksgruppe som har fokus på 
konkrete digitaliseringsoppgaver. NKRF har på vegne av medlemmene også et arbeid gående med 
digitalisering av revisjonstjenestene. ØVKR er aktive i NKRF fagfora. 
 
Sikre et stabilt fagmiljø 
For deltakerkommunene sikrer forannevnte en betryggende revisjon, gjennom et interkommunalt 
revisjonsselskap, som har revisjon av kommuner som sitt spesialfelt. At deltakerkommunene 
opprettholder Øvkr som førstevalget for revisjonstjenestene er en sterk 
bidragsyter til et trygt og forutsigbart arbeidsmiljø - noe alle ansatte verdsetter høyt. 
 

3 BUDSJETTSKJEMA 

 

BUDSJETT 2022 - DRIFT   

  Budsjett 2022   Budsjett 2021  

Driftsinntekter   

Salgsinntekter                    1 384 750                    1 345 750  

Refusjoner                       420 000                       380 000  

Refusjoner, stat mva kompensasjon                       530 000                       501 000  

Overføringer fra kommuner                 19 910 000                  20 024 550  

Andre driftsinntekter   

Sum driftsinntekter                 22 244 750                  22 251 300  

   

Driftsutgifter   

Lønn inkl. sosiale utgifter                 19 263 291                  19 555 829  

Kjøp av varer og tjenester                    3 113 000                    3 056 360  

Overføringer   

Kalkulatoriske avskrivninger   

Andre driftsutgifter, mva kompensasjon                       530 000                       501 000  
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Sum driftsutgifter                 22 906 291                  23 113 189  

Driftsresultat                     (661 541)                     (861 889) 

   

Finansposter   

Renteinntekter                         75 000                          35 000  

Renteutgifter   

Avdrag på lån   

Mottatte avdrag på lån   

Netto finansinntekter/- utgifter                         75 000                          35 000  

   

Motpost kalkulatoriske avskrivninger   

Ordinært resultat                     (586 541)                     (826 889) 

   

Interne finansieringstransaksjoner   

Avsatt til dekning fra tidligere år (undersk)  
Avsatt til disposisjonsfond   

Avsatt til bundne driftsfond   

Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)  
Bruk av disposisjonsfond                       736 541                       936 889  

Bruk av bundne driftsfond   

Overført til investeringsregnskapet                       150 000                       110 000  

Sum avsetninger                     (586 541)                     (826 889) 

   

Regnskapsmessig resultat                                   -                                     -    

 
 

BUDSJETT 2022 - INVESTERING   

  Budsjett 2022   Budsjett 2021  

Investeringer   
Investeringer i varige driftsmidler   
Utlån   
Kjøp av aksjer og andeler                150 000             110 000  

Sum investeringer                150 000             110 000  

   
Finansiering   
Bruk av lån   
Salg av fast eiendom   
Tilskudd og refusjon vedr. investeringer   
Kompensasjon for merverdiavgift   
Mottatte avdrag på utlån   
Salg av aksjer og andeler   
Bidrag fra årets driftsbudsjett                150 000             110 000  

Netto avsetninger   
Sum finansiering                150 000             110 000  
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4 ØKONOMIPLAN 2022-2025 

Forutsetningen for planen er at Øvkr leverer revisjon til alle deltakerkommunene som i dag, og at 
overføringsinntekter fra enkelte eierkommuner blir redusert. Dette gjøres ved at selskapet skal 
effektivisere driften ved utvikling av revisjonsmetodikken, samt reduksjon av driftsutgifter. 
Det er imidlertid en liten økning på kommuner hvor det historisk sett har vært noe urealistisk 
budsjettering på forvaltningsrevisjoner.  
 
Driftsresultat  Budsjett 2022   Plan 2023   Plan 2024   Plan 2025  

Overføring fra eierkommuner           19 910 000     19 780 000     19 720 000     19 720 000  

Andre inntekter              2 334 750       2 550 000       2 750 000       2 750 000  

Sum inntekter           22 244 750     22 330 000     22 470 000     22 470 000  

Lønn og sosiale utgifter           19 263 291     19 320 000     19 520 000     19 520 000  

Kjøp av varer og tjenester             3 113 000       2 850 000       2 750 000       2 750 000  

Andre driftsutgifter                 530 000           560 000           455 000           455 000  

Sum driftsutgifter           22 906 291     22 730 000     22 725 000     22 725 000  

Driftsresultat -              661 541  -       400 000  -       255 000  -       255 000  

Finansposter                   35 000             35 000             32 000             32 000  

Ordinært resultat -              626 541  -       365 000  -       223 000  -       223 000  

Interne finansieringstransaksjoner                626 541           365 000           223 000           223 000  

Regnskapsmessig resultat                            -                        -                        -                        -    
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/66 
Dokumentnr.: 24 
Løpenr.: 197475/2021 
Klassering: 3001-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 28.09.2021 21/33 

 

Overordnet revisjonstrategi for 2021 - Regnskapsrevisjon 

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

 
Fredrikstad, 13.09.2021 
 
 
 

Vedlegg 
Overordnet revisjonstrategi for Halden kommune 2021, datert 13.09 2021 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 

Saksopplysninger 
Den overordnede revisjonsstrategien omfatter regnskapsrevisjon av årsregnskapet for 2021.  
Revisor skal, i henhold til standard ISA 3001, utarbeide en overordnet revisjonstrategi som 
beskriver revisjonens innhold, når den skal utføres og angrepsmåte. I tillegg skal strategien gi 
veiledning for utarbeidelsen av revisjonsplanen.  
 
Planleggingen skal omfatte alle oppdrag, enheter og områder, og bidra til at risikoområder blir 
avdekket så tidlig som mulig og viet nødvendig oppmerksomhet slik at det utføres effektive og 
rasjonelle revisjonshandlinger i tilstrekkelig omfang. Videre skal planleggingen bidra til å sikre 
de nødvendige ressurser og en god oppgavefordeling. 
 
Formålet med en overordnet revisjonstrategi, er også å vise kontrollutvalget hvordan 
revisjonen vurderer revisjonsoppgavene knyttet til kommunen. Strategien tar utgangspunkt i 
revisjonens erfaring, og eventuelle endringer i risikobilde for de enkelte 
oppdragene/revisjonsområdene. Revisor redegjør i dokumentet også for hvilke 
fokusområder som legges til grunn i 2021.  
 
Det legges til grunn at arbeidet skal gjennomføres i henhold til forskrift om revisjon, 
revisjonsstandarder og revisjonsmetodikk. Funn som er av vesentlig betydning for 
risikovurderingen rapporteres fortløpende slik revisjonsforskriften tilsier. 

 
1 Planlegging av revisjon av et regnskap 
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Vurdering 
Kontrollutvalget skal etter forskrift om kontrollutvalg (§ 3) påse at regnskapsrevisjonen 
fungerer på en betryggende måte. Det betyr at revisjonen skal planlegge, gjennomføre og 
rapportere slik lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk krever. 
I tråd med dette har revisjonen fremlagt en overordnet revisjonstrategi for Halden kommunes 
årsregnskap for 2021. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta presentasjonen av overordnet 
revisjonstrategi for 2021 til orientering. 
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1 Formål 

Rammene for revisjon av kommuner er hjemlet i kommunelovens kapittel 24. Revisjonen skal 

planlegge, gjennomføre, dokumentere og rapportere sitt arbeid i samsvar med lov og forskrift og god 

kommunal revisjonsskikk.  

 

Revisjonen skal avgi en revisjonsberetning til kommunestyret der revisor skal uttale seg om følgende: 

a) om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrift 

b) om registreringen og dokumentasjonen av regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og 

forskrift 

c) om årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever 

d) om opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet 

e) om det er avdekket forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende 

opplysninger om vesentlige budsjettavvik. 

 

Revisjonsberetningen skal også omfatte andre forhold som revisor mener det er nødvendig å opplyse 

om i henhold til god kommunal revisjonsskikk. 

Videre skal revisjonen utføre forenklet etterlevelseskontroll, der regnskapsrevisor skal se etter om 

kommunens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 

Revisor skal, i henhold til standard ISA 3001, utarbeide en overordnet revisjonsstrategi som beskriver 

revisjonens innhold, når den skal utføres og angrepsmåte. I tillegg skal strategien gi veiledning for 

utarbeidelsen av revisjonsplanen.  

 

Planleggingen skal omfatte alle oppdrag, enheter og områder, og bidra til at risikoområder blir avdekket 

så tidlig som mulig og viet nødvendig oppmerksomhet slik at det utføres effektive og rasjonelle 

revisjonshandlinger i tilstrekkelig omfang. Videre skal planleggingen bidra til å sikre de nødvendige 

ressurser og en god oppgavefordeling. 

 

2 Kommunens virksomhet 

Kommunen er forvalter av fellesskapets verdier og driften er regelstyrt og sterkt regulert. Kommunen 

har plikt til å følge kommuneloven med tilhørende forskrifter, bokføringsloven samt skatte- og 

avgiftslovgivning. I tillegg kommer særlover som eksempelvis lov om offentlige anskaffelser, 

offentlighetsloven, forvaltningsloven og personvernloven.  

 

 

 

  

 

 

 

                                                   
1 Planlegging av revisjon av et regnskap 
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3 Karakteristiske trekk ved oppdraget 

Følgende administrative organisering av Halden kommune gjelder fra august 2021: 

 

I følge statistisk sentralbyrå er innbyggertallet per 1. kvartal 2021 i Halden kommune 31 345. 

Kommunen har 2453 ansatte, ifølge årsmelding 2020. 

 

Kommunal virksomhet omfatter mange og ulike typer aktiviteter og involverer mange ulike profesjoner. 

På organisasjonskartet ovenfor fremkommer at kommunens administrasjon er inndelt i 

kommuneområder etter type aktivitet. 

 

De ulike fagområdene i sentraladministrasjonen som i dag rapporterer til kommunedirektøren har som 

hovedoppgave å bistå politisk myndighet og kommunalavdelingene i deres virksomhet, yte juridisk 

bistand samt å ivareta kontakten mot myndighetene vedrørende forhold som berører kommunen som 

helhet. 

 

Området kommunikasjon og digitalisering ivaretar mange sentrale funksjoner for hele kommunen. 

Blant annet sørges det for at kommunen forbereder seg, utvikler seg, og gjerne er i forkant av 

nasjonale strategier knyttet til digitalisering og utvikling. 

 

Videre omfatter området IT-drift, service og support for hele kommunen, samt arbeid med 

digitalisering og automatisering. Fra mars 2020 er også anskaffelsesavdelingen overført fra 

økonomiavdelingen til kommunikasjon og digitalisering, med sitt arbeidsfelt innenfor anskaffelser, 

innkjøpsavtaler og rammeavtaler.  

 

Enhet Eiendom og havn ivaretar kommunens drift av eiendom og eiendomsforvaltning samt drift av 

havn og kommunale bryggeplasser. Regnskap for havneområdet blir behandlet i henhold til havne- og 

farvannsloven med unntak av selvkostområde havnerenovasjon som er regulert av 

forurensningsloven.  
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Driften styres av budsjett som fastsettes av kommunestyret. Den økonomiske rammen fastsettes 

hovedsakelig av staten gjennom skattevedtaket og rammetilskudd. Lønn utgjør hoveddelen av 

utgiftene og har de senere år vært påvirket av lønnsoppgjør og stadig økende pensjonsutgifter. 

 

Regler i ny kommunelov tilsier at kommunen skal fremme et konsolidert regnskap, som skal vise 

kommunen som én økonomisk enhet. 

 

4 Risikovurdering og vesentlighet 

Revisjonsstandard ISA 3152 inneholder krav for hvilke handlinger revisor skal utføre for å skaffe seg et 

grunnlag for å identifisere og anslå risikoer for vesentlig feil informasjon i regnskapet. 

 Kommunens økonomiske resultater 

Tabellen nedenfor viser utvikling i kommunens økonomi. Tall i minus betyr inntekt/overskudd. (Halden 

kommune er nytt oppdrag for revisjon fra 01.01.2021. Tabellen nedenfor viser regnskap for 2019 og 

2020, samt budsjett for 2021 som er vedtatt av kommunestyret i sak 2020/159 i møte den 17.12.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
2 Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser.  

Tekst Regnskap             

2019

Regnskap         

2020

Budsjett              

2021

Driftsinntekter -2 530 374 107 -2 664 935 968 -2 560 762 187

Driftsutgifter 2 466 670 489 2 586 698 310 2 445 101 228

Brutto 

driftsresultat

-63 703 618 -78 237 658 -115 660 959

Finanstransaksjo

ner

132 879 794 162 171 963 201 448 845

Netto driftsresultat -46 465 826 -48 829 089 -29 824 917

Mer-

/Mindreforbruk

18 936 247 0 0

Sum investeringer 485 382 178 448 486 037 700 681 000

Netto egenkapital 

(UB ekskl 

kapitalkonto)

301 624 923 355 198 021 Budsjetteres 

ikke

Langsiktig gjeld 6 065 460 204 6 259 688 623 Budsjetteres 

ikkehvorav pensj.forpl. 

utgjør

2 837 585 670 2 783 863 171
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 Vurdering av kontrollmiljø og informasjonssystemet 

Kommunen skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter 

følges. Dette fremkommer av kommunelovens kapittel 25. Kommunedirektøren er ansvarlig for 

internkontrollen og skal rapportere til kommunestyret om internkontroll og om resultater fra statlig 

tilsyn minst en gang i året.  

 

Halden kommune bruker RiskManager for den etablerte internkontrollen. Revisjonen vil  kartlegge og 

innhente dokumentasjon på interne prosedyrer og retningslinjer. Revisjonen vil også innhente 

kommunens bekreftelse og vurdering i forhold til misligheter og fullstendighetserklæring knyttet til  

regnskapsavleggelsen. 

 

Kommunen har et stort spekter med elektroniske informasjonssystemer. Det brukes i hovedsak kjente 

og godt innarbeidede systemer på økonomisiden.  

 Vesentlighet 

Regnskapsrevisjonen har som utgangspunkt å forhindre at regnskapet inneholder vesentlige feil. Før 

gjennomføringen av revisjonen må vi derfor gjøre oss opp en mening om hva som er en vesentlig feil. 

Vesentlighetsgrensen (ISA 320/ISA 450) vi kommer fram til er blant de faktorer som bestemmer 

omfanget av revisjonen. Foreligger det feil i regnskapet som har resultateffekt, skal disse vurderes opp 

mot en slik vesentlighetsgrense. Deretter må det vurderes om regnskapet kan godkjennes. 

 

«En feil er vesentlig dersom brukerne av regnskapet hadde tatt en annen beslutning dersom feilen 

ikke hadde vært der» (DnR)3. 

 

Vesentlighetsgrensen fastsettes med utgangspunkt i ett eller flere referanseverdier i regnskapet som 

antas å ha betydning for brukerne av regnskapet. I denne forbindelse benytter revisjonen også et 

profesjonelt skjønn i hvert enkelt tilfelle.  

 

En generell tommelfingerregel er at på oppdrag med lav toleransegrense for feil, settes en lav 

vesentlighetsgrense, noe som igjen tilsier at mer revisjonsarbeid må gjøres for at regnskapet kan 

godkjennes. Motsatt, oppdrag der en høyere toleransegrense kan aksepteres, tilsier at omfanget av 

revisjonsarbeidet kan reduseres. 

 

Vesentlighetsgrense er beregnet på grunnlag av avlagt regnskap 2020 og budsjett 2021.  

 Angrepsvinkel 

Revisjonen er avhengig av at kommunen selv har en tilfredsstillende intern kontroll for både inntekter 

og utgifter, eiendeler og gjeld for å kunne avgi en kvalifisert uttalelse om regnskapet. Rutiner 

kartlegges på hvert område og kontrollene i rutinene skal testes i en treårsperiode. Kommunens 

internkontroll kartlegges på hvert område og testes i en treårsperiode.  

 

I tillegg vil revisor utføre substanskontroller som for eksempel analyser, bilagskontroll og kontroll av 

finanstransaksjoner. Detaljkontroller gjennomføres gjennom året og ved årsoppgjøret. 

Avstemmingskontroller foretas i årsoppgjøret på samtlige områder. 

 

Revisjonen har tilgang til kommunens digitale regnskap og øvrig dokumentasjon.  

                                                   
3 Den norske Revisorforening 
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 Områdevurdering 

Lønn 

Lønn utgjorde ifølge kommunens regnskap for 2020 ca. 58 % (inkl. sosiale utg.) av kommunens 

utgifter og omfatter en stor mengde transaksjoner. Det er et komplisert område med bl.a. bokføring av 

pensjonsutgifter. Kommunen har et veletablert lønnssystem som sikrer systematisk utbetaling og 

innberetning.  

 

Innkjøp 

Kommunens regnskap inneholder mange transaksjoner som gjelder innkjøp av varer og tjenester. 

Elektronisk fakturahåndtering (skanning) bidrar til en kontrollerbar behandling i forhold til godkjenning 

(tilhørighet), fullstendighet, periodisering og riktig beløp. 

Halden kommune har vedtatt innkjøpsreglement, «interne retningslinjer for innkjøp». Regelverket 

gjelder for alle innkjøp av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for eller på vegne av 

kommunens virksomheter og enheter. 

 

Driftsmidler 

Anskaffelser ved investeringer skal håndteres ifølge samme bestemmelser som øvrige innkjøp (se 

ovenfor), samt lov om offentlige anskaffelser. Regnskapsføring i investeringsregnskapet avgrenses 

mot driftsregnskapet etter særskilte bestemmelser4.  

 

I følge budsjettdokumentet for 2021 er investeringsbudsjettet på kr 618 mill. Utover i planperioden 

foreslås i gjennomsnitt 425 mill. kr. pr. år. Av disse er, i 2021, ca. 247 mill. kr. investeringer innenfor 

vann, avløp, og havn. I årene 2022 til 2024 foreslås det om lag 175 mill. kr.pr år til vann, avløp og 

havn. Av større prosjekt i planperioden kan man nevne ny sentrumsskole med idrettshall, anskaffelse 

av Os Allé 3, samt videreutvikling av Halden Helsehus.  

 

Finans 

Kommunen har et vedtatt finansreglement med tilhørende administrativ rutine. Låneopptak 

bestemmes av budsjettvedtak og gjeldende finansreglement. Kommunens administrasjon rapporterer 

til politisk nivå sammen med tertialrapportering. 

 

Overføringer 

Kommunens hovedinntekt kommer fra skatt og rammetilskudd, men dette er forutsigbare inntekter og 

kan følges opp ved analyse. Eiendomsskatt er en overføringsinntekt som utfaktureres sammen med 

kommunale avgifter. Halden kommune skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer, inkludert 

tomter. En stor del av overføringsutgiftene er økonomisk sosialhjelp (bidrag og lån).  

 

Kommunen mottar overføringsinntekter i form av tilskuddsmidler. I de tilfeller tilskuddsgiver krever et 

revisorattestert regnskap utfører revisjonen et særskilt kontrollarbeid. 

 

Under overføringsområdet faller også refusjonsordning for ressurskrevende tjenester som er en 

vesentlig inntektspost i regnskapet. Det er også mange særregnskaper, hvorav de fleste er knyttet til 

tilskudd (overføringer).  

 

 

 

 

                                                   
4 Standard KRS nr 4 fastsatt av forening for god kommunal regnskapsskikk. 
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Salg 

Det aller meste av salgsinntektene håndteres gjennom fakturasystemet, og det er viktig at kommunen 

har en etablert internkontroll som bekrefter fullstendighet i inntektene. I salgsområdet inngår også 

håndtering av kommunens selvkostområder.  

 

Likvid 

Området er regulert av formelle disposisjonsmyndigheter i gjeldende bankavtale og håndteringen skal 

preges av arbeidsdeling. Revisor er pålagt gjennom ovennevnte arbeidsstandarder for 

regnskapsrevisjon å arbeide for å forebygge misligheter i kommunens regnskap, herunder underslag 

av kontanter. 

 

Merverdiavgift 

Området inkluderer både ordinær merverdiavgift ved kommunens salg og innkjøp av varer og 

tjenester i henhold til merverdiavgiftsloven, samt kommunens kompensasjon av inngående 

merverdiavgift i henhold til egen lov og forskrift. Lov- og forskriftsverk rundt dette er komplekst. 

 

Det foreligger allikevel en risiko for vesentlige feil på enkelte områder som utleie til andre, 

bruksendringer og utbyggingsavtaler. Kommunen har etablert en internkontroll i form av en sjekkliste 

der det signeres for gjennomgang ved hver termin for innlevering av kompensasjonskrav. Sjekklisten 

omfatter også skillet mellom ordinær mva og mva-kompensasjon. 

 

Områdeovergripende 

Kommunens rapportering til politisk miljø, budsjett, budsjettendringer, sentral håndtering av IKT samt 

selve regnskapsavslutningen er noe av det som revisjonen kontrollerer under områdeovergripende.  

Regnskapsavslutningen preges av enkelte spesielle føringer med vesentlige beløp. 

 

Skatt 

Kommunen har skatteplikt på inntekter knyttet til avfallshåndteringstjenester som utføres i et marked 

(for andre kommuner og/eller næringsavfall). Dette medfører at tjenesten må skilles ut 

regnskapsmessig, og rapporteres særskilt. 

 

5 Fokusområder 

 Utbetaling av lønn 

 Rapportering til pensjonskassene 

 Kjøp og salg av boliger 

 Sykepengerefusjoner 

 Salgsinntekter 

 Remittering  

 Systemtilganger 

 Merverdiavgift 

 Budsjett  

 Selvkost  

 Skatt 
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6 Gjennomføring og ressurser 

Revisjonsperioden strekker seg fra mai til april året etterpå. Nedenstående tabell viser fasene i 

revisjonsprosessen.  

 

Regnskapsrevisjon  

    mai juni juli aug sep okt nov des jan feb mar apr 

1. Planlegging                         

2. Kartlegging, testing av kontroller                         

3. Substanshandlinger                         

4. Årsoppgjørsrevisjon                         

5. Attestasjoner                         

 

Revisjonsteamet består av: 

 Jolanta Betker, oppdragsansvarlig revisor 

 Jehona Rukiqi, kontaktperson/kommuneansvarlig 

 Madeleine Strandin, konstituert fagleder/revisor 

 

 

 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy, 13.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Jolanta Betker (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor 

Jehona Rukiqi (sign.) 

revisor 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/71 
Dokumentnr.: 59 
Løpenr.: 173717/2021 
Klassering: 3001-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 28.09.2021 21/34 

 

Referater og meldinger 

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

 
Fredrikstad, 04.08.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 15.06.2021 
2. Henvendelse om saksbehandling og innsyn, datert 28.06.2021 (sladdet versjon etter 

Off.lova §13, 1. ledd / Forv.loven §13, 1. ledd, punkt 1) 
3. Henvendelse om Halden kommunes varslingsordning, datert 31.08.2021 (sladdet 

versjon etter Off.lova §13, 1. ledd / Forv.loven §13, 1. ledd, punkt 1) 
4. Mattilsynet Rapport med veiledning om farekartlegging av drikkevannsbasseng -

Kornsjø 08.07.2021 
5. Mattilsynet Rapport med veiledning om farekartlegging av drikkevannsbasseng 

Prestebakke 09.07.2021 
6. Mattilsynet Vedtak om å gjennomføre en farekartlegging av drikkevannsbassengene 

- Lille Erte 30.08.2021 
7. Statsforvalteren tilsynsrapport Kommunens ansvar som barnehagemyndighet Halden 

kommune 2021 
8. Statsforvalteren - Avslutning av tilsyn med lærernormen- Gimle 
9. Statsforvalteren - Avslutning av tilsyn med lærernormen - Kongeveien 
10. Statsforvalteren - Avslutning av tilsyn med lærernormen – Os 
11. Statsforvalteren - Tilsyn med lærernormen - pålegg om retting - Rødsberg 
12. Statsforvalteren - Avslutning av tilsyn med lærernormen - Tistedal 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 15.06.2021 ligger vedlagt til orientering. 
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Vedlegg 2 og 3: Henvendelse om saksbehandling og innsyn og henvendelse om 
varslingsordning er lagt frem til orientering. Begge vedleggene er sladdet etter Offentleglova 
§13, 1. ledd og Forvaltningsloven §13, 1. ledd, punkt 1. 
 
Vedlegg 4 og 5: Rapporter fra Mattilsynet med veiledning om farekartlegging av 
drikkevannsbasseng Kornsjø og Prestebakke ligger vedlagt til orientering. 
 
Vedlegg 6: Mattilsynet fattet 30.08.2021 vedtak om å gjennomføre en farekartlegging av 
drikkevannsbassengene Lille Erte. Til orientering. 
 
Vedlegg 7: Statsforvalterens tilsynsrapport Kommunens ansvar som barnehagemyndighet 
Halden kommune 2021 gir kommunen pålegg om retting med frist 01.12.2021. Til 
orientering. 
 
Vedlegg 8 til 12: Statsforvalteren har hatt tilsyn med lærernormen i grunnskolen. Rødsberg 
skole oppfyller ikke kravene i regelverket om lærernormen. Til orientering. 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta referater og meldinger til orientering. 
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Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Halden 
 
 
 
Møtedato: 15.06.2021,  
Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 18:20 
Møtested: Fjernmøte, møterom Teams 
Fra – til saksnr.:  21/19-21/26   

 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Roar Lund (H), leder X  

Torhild G. Huseby (Sp), nestleder X 
 

Roar G. Andersen (Pp) X 
 

Ketil Rønning  (Ap) X  

Mariann Faraasen (H) Meldt forfall Jan Moen, møtt 

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.  
 
Møtende fra Østfold kontrollutvalgssekretariat:  
Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Anita Marie Rovedal 
 
Møtende fra revisjon  
Østre Viken kommunerevisjon IKS: forvaltningsrevisorer Casper Støten og Kaia Sølverød 
 
Møtende fra administrasjonen:  
Kommunedirektør Roar Vevelstad  
 
 
 

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

   
 
 
 
 

Merknader 
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Saksliste 
 
   

PS 21/19 Godkjenning av innkalling og saksliste  

PS 21/20 Valg av representant til å signere protokoll  

PS 21/21 Forvaltningsrevisjonsrapport - Barnevern - Halden kommune  

PS 21/22 Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjon "Personvern"  

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

PS 21/24 Møteplan 2. halvår 2021  

PS 21/25 Referater og meldinger  

PS 21/26 Eventuelt  
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PS 21/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Innkalling og saksliste godkjennes. 

Kontrollutvalget Haldens behandling 15.06.2021: 

Leder innledet saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 15.06.2021: 

Innkalling og saksliste godkjennes 
 
 
 

PS 21/20 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 

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

Kontrollutvalget Haldens behandling 15.06.2021: 

Leder innledet saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 15.06.2021: 

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

PS 21/21 Forvaltningsrevisjonsrapport - Barnevern - Halden 
kommune 

Sekretariatets innstilling 

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

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

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

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

71



 
 

 sørge for å dokumentere vurderinger av barnets situasjon i alle 
oppfølgingsbesøk 

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

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

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

 

Kontrollutvalget Haldens behandling 15.06.2021: 

Leder innledet saken 
Revisjonen redegjorde for saken 
Kommunedirektøren ble invitert til å kommentere, og viste til sitt tilsvar i saken. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 

Kontrollutvalget Haldens vedtak og innstilling 15.06.2021: 

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

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

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

 sørge for å dokumentere vurderinger av barnets situasjon i alle 
oppfølgingsbesøk 

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

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

 
2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets 
vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kommunestyret ber 
kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett 
år etter kommunestyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også 
sendes til kommunestyret. 
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PS 21/22 Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjon "Personvern" 

Sekretariatets innstilling 

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

samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning. 
 

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

«Personvern», til etterretning. 
 

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

 

Kontrollutvalget Haldens behandling 15.06.2021: 

Leder innledet saken 
Revisjonen redegjorde for saken 
Kommunaldirektøren ble invitert til å kommentere saken  
 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 

Kontrollutvalget Haldens vedtak og innstilling 15.06.2021: 

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Personvern», 
samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning. 
 

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

«Personvern», til etterretning. 
 

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

 
 

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

Sekretariatets innstilling 

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

 

Kontrollutvalget Haldens behandling 15.06.2021: 

Leder innledet saken 
Sekretariatet redegjorde for saken 
 
Utvalget drøftet saken og kom frem til følgende punkter de ønsket skulle fremkomme av risiko 
og vesentlighetsanalysen: 

- Innsynsbegjæringer i henhold til offentlighetsloven – hvordan følge med i postjournaler 
- Spesialundervisning 
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Leder foreslo at de skulle ta saken til orientering, dette ble enstemmig vedtatt 
 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 15.06.2021: 

Saken tas til orientering  
 

 
 
PS 21/24 Møteplan 2. halvår 2021 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer høsten 
2021: 

 28. september kl. 17.30 

 16. november kl. 17.30 

Kontrollutvalget Haldens behandling 15.06.2021: 

Leder innledet saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 15.06.2021: 

Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer høsten 2021: 

 28. september kl. 17.30 

 16. november kl. 17.30 
 

 
 
PS 21/25 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering. 

Kontrollutvalget Haldens behandling 15.06.2021: 

Leder innledet saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 15.06.2021: 

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering. 
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PS 21/26 Eventuelt 

Kontrollutvalget Haldens behandling 15.06.2021: 

- Hvordan KU arbeider - Utfordringer for kontrollutvalget, og annet som for eksempel 
håndtering av media, henvendelser o.a.   

 
 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 15.06.2021: 

Ingen vedtak 
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tilbakeholder informasjon, unnlater å svare oss og inviterer oss ikke til helt nødvendige 
møter». Repeat.

«Det er sannelig litt av en paragraf, denne paragraf 22,» bemerket han.

«Det er den beste paragraf som finnes,» samtykket doktor Daneeka.

Fra boken Catch 22 av Joseph Heller, 1961 

 

Når vil kommunen forstå at dette ikke løses uten inngripende og varige tiltak?
Når Halden kommune i alle nivåer bruker sin makt og myndighet til å trenere og 
saksbehandle på en måte som får oss til å føle oss som motpart og motstandere, og sender 
oss inn i et system hvor det umulig kan komme klarhet i sakens faktiske forhold, kan ikke vi 
tolke det på noen annen måte enn at Halden kommune ikke ønsker å søke løsninger på 
avvikene. Foreløpig.

Vi vil ikke slippe denne saken før Halden kommune anerkjenner de faktiske forhold og 
kommer med løsninger som er til barnas og ungdommenes beste. Det mest interessante for 
oss akkurat nå er å se hvor nær kommunen er å forstå hvilken størrelse saken har nå 
sammenlignet med hva den var i november. Det mangler ikke på avvikssaker ved Os skole, 
det eneste som har manglet er bevissthet om klagerett og enkle måter for foresatte å 
fremme klager på. FAU beskriver i sin kronikk av 15.06.21, «Sommerferien visker ikke ut 
alt», at en kortfattet klageveileder på flere språk vil være en god måte å starte neste skoleår 
på. Har skoleeier gitt FAU en tilbakemelding på om dette er noe skoleadministrasjonen 
ønsker å utarbeide?

Det har vært et ikke ubetydelig antall avvik innenfor flere temaer de siste syv årene, og det 
har ført til konsekvenser for mange barn. Vi ønsker at kommunen skal arbeide for at 
konsekvensene for den enkelte dempes, slik at kommunens handlinger ikke skal ødelegge 
for barns fremtidsmuligheter. I forvaltningsrevisjonsrapport for Halden kommune av 28.05.20 
står det

«Det er bedre samfunnsøkonomi å bygge barn enn å reparere voksne.»

Vi håper at de med makt og myndighet i byen, herunder kommunedirektøren, snart ser at 
det er behov for å sette inn tiltak som reduserer konsekvensene av avvikene som har fått 
skje ved Os skole. Selv om toget kanskje har gått når det kommer til å bygge barn, så kan 
kommunen fremdeles bygge ungdommer som kanskje ikke trenger å repareres når de blir 
voksne. 

 

1. KLAGE PÅ KOMMUNEDIREKTØRENS 
SAKSBEHANDLING
Vi ønsker å klage på kommunedirektørens skriftlige saksbehandling. Kommunedirektøren 
har ikke gitt oss ordentlige svar på spørsmålene vi stilte ham i vår henvendelse av 03.05.21. 
Vi ønsker også å klage på at vår henvendelse «Os – igjen», sendt kommunedirektøren, 
ordføreren samt leder og nestleder av HUOK 26.04.21, ennå ikke er saksbehandlet og 
lukket.

 

Henvendelsene som ligger til grunn for klagen, med noen eksempler
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26.04.21 fra oss til kommunedirektøren, ordfører, leder og nestleder HUOK
Henvendelse med emnetittel: «Os – igjen», en oppdatering siden forrige henvendelser fra 
oss sendt dem i overgangen november-desember

28.04.21 fra kommunedirektøren til oss, e-post

«Det vises til mai under.

Halden kommune skal svare ut henvendelser som mottas og har også en etablert 
praksis på dette. I så måte skal alle henvendelser besvares.

Grunnleggende for Halden skolen er også samarbeid skole – hjem. Dette er utviklet 
og forbedres løpende. I så måte kan alle foreldre/foresatte forvente samarbeid med 
en gjensidig god dialog med Halden kommune.

Når det gjelder sak i annen mail vedr tjenestetilbud, så er etter det jeg kjenner til 
denne saken under behandling hos Statsforvalteren, og vi avventer statsforvalterens 
behandling av denne.»

Kommentar: Kommunedirektør skriver til oss i sitt brev av 27.05.21 at henvendelsen 
allerede er besvart. Vi er uenige i at merket tekst over kan tjene som svar. Saken var verken 
hos Statsforvalteren på det tidspunktet, og har i tilfelle mikroskopisk innhold som Os skole 
ved rektor oversendte da hun 21. mai ønsket at Statsforvalteren skulle behandle vår klage 
på gjennomføring av tapte årstimer for en endelig behandling. Det er nå over to måneder 
siden kommunedirektøren var mottager av henvendelsen «Os – igjen», skal vi aldri få et 
ordentlig svar på denne henvendelsen? Utdrag under er fra jp 110. 

«3. Det stilles få spørsmål i henvendelsen «Os – igjen», så vi imøteser en 
besvarelse som kommenterer innholdet vi har formidlet. Ber om at det tas hensyn til 
at mottaksdato var 26. april, slik at det blir prioritert å svare den ut.

Svar: Henvendelsen er allerede besvart, dato 28.04.21. Informasjonen som 
fremkommer er delt med ansvarlig kommunalavdeling.»

03.05.21 fra oss til kommunedirektøren
Henvendelse inneholdende 26 spørsmål.

17.05.21 fra kommunedirektøren til oss, e-post

«Viser til mail under, av 03.05.21

 Mailen inneholder mange spørsmål. Flere av disse gjelder forhold som jeg trenger 
mere tid  på å få ytterligere informasjon om og forstå.

Jeg vil derfor måtte kommer tilbake med svar på dette i slutten av inneværende uke.

Avslutningsvis i mail skriver du «Vi er ikke kranglete og vrange foreldre….»
Vi får i noen tilfeller henvendelser fra innbyggere som mener de kan ha rett på flere 
eller andre tjenester. At disse sier i fra opplever jeg ikke som å være vrange og 
kranglete.»

Vi klager ikke på dette svaret, da det er et foreløpig svar

25.05.21 fra kommunedirektøren til oss, e-post

«Viser til min forrige mail vedrørende ovennevnte.
Det har vært nødvendig å ha noen samtaler internt, og jeg har en siste samtale i 
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morgen onsdag.
Jeg vil da i løpet av morgendagen, senest torsdag svare ut henvendelsen fra dere.»

Vi klager ikke på dette svaret, da det er et foreløpig svar

27. 05.21 fra kommunedirektøren til oss, brev via digital postkasse, jp 110
Flere av svarene kommunedirektøren ga var ikke konkrete svar forankret i faktiske forhold, 
og det virket som at noen av hans svar passer til spørsmål vi ikke har stilt. Etter vårt syn er 
ikke 

Svar: Halden kommune forholder oss til lovverket og kompetansen som det herunder vises til 
i lovverk og veileder.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har varslet tilsyn knyttet til spesialundervisning i Halden 
kommune, ved Os skole, høsten 2021.

et ordentlig svar på følgende spørsmål:

21. Halden kommune har ikke lykkes å gi oss en opplevelse av å bli tatt på alvor om det vi 
har varslet om, og det er lite som tyder på at Os skole har fått den oppfølgingen de er i kraftig 
behov av gjeldende spesialundervisning, men også andre områder. Hvordan sørger Halden 
kommune for at alle skoler har den kompetanse som er nødvendig for å gi elever med vedtak 
spesialundervisning den opplæringen de har rett til? Når var det Os skole sist ble kontrollert 
gjeldende spesialundervisning, hva fant dere ut og hvordan ble dett fulgt opp?

Dette er kommunedirektørens endelige svar til oss, foreløpig? Vi ønsker å klage på at flere 
av svarene kommunedirektøren gir oss i jp 110 ikke er oppklarende, eller svar på det vi 
faktisk stiller spørsmål om. Dette er beskrevet nærmere i vår henvendelse av 30.05.21

30.05.21 fra oss til kommunedirektøren

«Viser til tidligere korrespondanse med deg, og ditt svar til oss av 27. mai, jp 110.

Vi opplever en dobbelthet i dine svar, hvor du både svarer og unngår å svare. Dette 
har ført til mange flere spørsmål hos oss. For å spare deg bryet med å få enda en 
rekke spørsmål, velger vi å be deg gå gjennom svarene du har gitt oss, og vurdere 
om du kan gi oss svar uten retoriske krumspring eller tåkelegging på spørsmålene vi 
anser som ikke besvart og delvis besvart.»

Kommunedirektøren har ennå ikke besvart denne henvendelsen

 

I veileder til etikkplakaten, står det at innbyggere skal få mest mulig informasjon om hvordan 
Halden kommune løser sine oppgaver gjennom å gi oss «raskt innsyn i og tilgang til 
informasjon om kommunens virksomhet, beslutningsprosesser og vedtak.» Vi ser det som 
underlig om kommunedirektøren ikke ønsker åpenhet om de faktiske forhold og gi oss mest 
mulig informasjon om enhetenes faktiske praksis når vi har stått i en klagesak siden 
november 2020 og denne ennå ikke er lukket. Dette er etter vårt syn ikke i tråd med det vi 
kan lese i veilederen til etikkplakaten. 

Ber om snarlig tilbakemelding på om kommunedirektøren gir medhold i klagen og med dette 
vil gi oss ordentlige svar fremfor «politikersvar», eller om klagen skal sendes klageinstans. 
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Vi er ikke kjent med hvem som behandler innsynsbegjæringer på vegne av kommunestyret, så vi 
spesifiserer ikke dette med unntak av de som er rettet mot ordfører og HUOK.

 

Vedlegg
Som tekst limt inn under denne henvendelsen har vi samlet hovedtekstene i ordførerens skriv til 
oss 06.08.21 og 13.08.21 og vår tekst til henne av 08.08.21.

Som vedlagt fil ligger en skjermbildemontasje av kommunens varslingstjeneste med bilder tatt 
14.08.21 og 24.08.21. Montasjen viser at Halden kommune det siste halvåret virker å ha hatt to 
ulike ordninger for saksbehandling av varsler.

 

Mottagere
Kommunestyret i Halden kommune.
Innsynsbegjæringene er rettet til kommunestyret, HUOK og ordfører. 
Klage på avslag på innsyn er rettet til ordfører

 

Kopister
Ansatte ved Statsforvalteren i Oslo og Viken vi antar kan koble denne henvendelsen til 
ordførerens forespørsel om å behandle vårt varsel

Ansatte i administrasjonen som er omfattet av varselet

 

Berørte som ikke settes opp som kopister
Vi ønsker å skille på snørr og bart, symptom og årsak.

Vår saks utgangspunkt er systematisk svikt i grunnskolen, enhet Os, hvor ansatte og ledelse etter 
vårt syn har grovt forsømt sine stillinger. Den enkelte ansatte  har ansvar for sin opptreden og 
handlinger i arbeidstiden, men det er skoleadministrasjonens ansvar å sikre at skolene drives etter 
lov og forskrift. Det forsvarlige system skal bidra til å sikre dette, og det er et drøyt år siden 
Statsforvalteren lukket tilsynet ved kommunens forsvarlige system for spesialundervisning. 

Vi sendte første henvendelse til direktør for undervisning og oppvekst bare noen måneder etter 
tilsynet ble lukket. Da han og hans kommunalavdeling ikke undersøkte de faktiske forhold ved 
skolen, flyttet vi saken opp til kommunedirektøren, leder og nestleder av HUOK og ordføreren. 
Etter det vi vet har heller ikke de undersøkt de kritikkverdige forholdene vi har beskrevet og 
underbygget. 

Dersom skoleadministrasjonen, kommuneadvokaten, kommunedirektøren, HUOK eller 
ordføreren hadde iverksatt undersøkelser, avdekket de faktiske forhold og møtt oss med forslag 
til løsninger, hadde dette ikke endt som et varsel. 
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Vi ønsker å rette søkelyset mot de opprettholdende årsakene til den systematiske svikten, ikke 
symptomene.  Ansatte ved Os skole er derfor ikke tatt med som mottagere/kopister, de vi mener 
er opprettholdende årsak til svikten står oppført som kopister og mottagere.

 

Varslingsordning
Vi antar at en kommunes varslingsordning må behandles grundig politisk før den vedtas, der slikt 
som sammensetning, plassering i organisasjonen og saksbehandlingsregler avklares. Vi antar 
videre at innholdet i saksbehandlingsreglene defineres, slik at de regulerer hvilke 
forundersøkelser som kan eller skal gjøres, hvor saken oversendes, arkivering av opplysninger, 
ivaretakelse av objektivitet etc.

Halden kommune har en digital varslingskanal som skal gjøre det enkelt å varsle om 
kritikkverdige forhold. https://www.halden.kommune.no/varsle/

Selv om det er enkelt å varsle, er det vanskelig å forstå hvorfor Halden kommune det siste 
halvåret ser ut til å ha hatt minst to ulike ordninger for hvordan og av hvem varslene 
saksbehandles. 
Hvordan det var før 28.04.21 er ukjent for oss, men ordningene vi kjenner til er

«1» Fra 28.04.21:

«Sist endret: 28.04.2021 17:56
(…) All saksbehandling av varsel i Halden kommune gjennomføres i fortrolighet 
av eksterne jurister.»

«2» Fra 17.08.21:

«Sist endret 17.08.2021 12:50
(…) Varslet mottas av eksterne jurister som vil gi en kort anbefaling av hvordan 
saken kan behandles. Deretter sendes saken tilbake til kommunen for videre 
behandling.»

Slik vi ser det kan det ikke disse to ordningene ha samme retningslinjer, rutinebeskrivelser eller 
sammensetning/rollefordeling/rolleantall, da prinsippet for ordning «1» er ekstern 
saksbehandling, mens det i hovedsak legges opp til saksbehandling internt i kommunen for 
ordning «2». 

 

INNSYNSBEGJÆRING NR 1
Vi ber kommunestyret om innsyn i kommunens politiske beslutningsprosesser, 
vedtak og rutinebeskrivelser gjeldende varslingsordningen beskrevet som ordning 
«1» i teksten over, slik den stod beskrevet på kommunens varslingsside i perioden 
28.04.21-17.08.21.
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gjennomfører behandling vil ordføreren vurdere eventuelle andre prosesser for å 
behandle varselet». 
Vi ber ordføreren om innsyn i hvilke eventuelle andre prosesser som finnes for å 
behandle varselet, dersom Statsforvalteren ikke gjennomfører behandling. 

 

Både leder og nestleder av HUOK er godt informerte i saken vår. 

 

INNSYNSBEGJÆRING NR 9
Vi ber leder av HUOK om innsyn i HUOKs oppfølging av kommunalavdeling for 
undervisning og oppvekst de siste to år. 

 

INNSYNSBEGJÆRING NR 10
Vi antar at hovedutvalget er pliktet til å gjennomføre undersøkelser dersom de får 
kjennskap til kritikkverdige forhold i skole og skoleadministrasjonen. Leder og 
nestleder av HUOK har siden overgangen november-desember 2020 kjent til vår 
sak, og har fra 26. april vært mottagere eller kopister på de fleste henvendelse vi 
har sendt om kritikkverdige forhold ved Os skole og skoleadministrasjonen. 

Vi ber leder og nestleder av HUOK om innsyn i arbeidet de har gjort for å finne ut 
av de faktiske forhold i saken, hva de har funnet ut og hva de konkret de har 
foretatt seg for å dempe konsekvensene avvikene har fått for barn og unge ved 
sentrumsskolene. 

 

INNSYNSBEGJÆRING NR 11
22.10.20 publiserte Halden Arbeiderblad to artikler som handlet om Os skole og 
avgått FAU. Leder for HUOK ønsket ikke å kommentere innholdet i klagen;

«- De som trakk seg fra FAU ved Os skole, skal ha takk for arbeidet de har 
gjort. Nå venter vi på at nytt FAU skal velges, sier Dahlen.

Han sitter også i Samarbeidsutvalget ved skolen, og sier han vil følge opp 
saken videre der.»

Med tanke på at leder for HUOK er kommunens politiske representant i 
samarbeidsutvalget ved Os skole, og at han i august 2020 både fikk lese FAUs 
avskjedsbrev og fikk en grundigere redegjørelse av avgått leder, antar vi at han har 
et ekstra ansvar for å følge opp at denne skolen har på plass lovpålagte rådsorgan. 
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Vi ber leder for HUOK om innsyn i hans arbeid med å sikre at Os skole fikk på 
plass et nytt FAU. Hva konkret gjorde han i tiden fra han ble kjent med at skolen 
ikke hadde FAU, og frem til det igjen var konstituert et nytt styre. 

 

INNSYNSBEGJÆRING NR 12
Da det er skoleeiers og rektors ansvar at alle rådsorganene blir opprettet og 
fungerer i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven, antar vi at det finnes 
politisk vedtatte retningslinjer for skole-hjem-samarbeid i Halden og rutiner for å 
sikre at alle skoler har opprettet rådsorganer innen en gitt frist tidlig i skoleåret.

Vi ber leder for HUOK om innsyn i kommunens arbeid med retningslinjer for 
skole-hjem-samarbeidet i kommunen samt rutiner for opprettelse av rådsorganer i 
periodene han har vært leder av HUOK. 

 

INNSYNSBEGJÆRING NR 13
Leder og nestleder av HUOK samt ordføreren har mottatt en rekke henvendelser 
fra oss der innholdet må regnes som tips om kritikkverdige forhold i kommunen. 
De har kjennskap til at vi mener at enkelte ansattes handlinger må falle inn under 
utilbørlig opptreden, og ord som dekke over, alternative sannheter og 
dokumentfalsk står nevnt. 

Med tanke på at kommunens omdømme er avhengig av innbyggernes tillit, og at 
denne svekkes ved mistanke om for eksempel lovbrudd, korrupsjon, maktmisbruk 
eller andre uetiske handlinger, antar vi at politikerne har en «plikt» til å undersøke 
de faktiske forhold og iverksette nødvendige tiltak. Mest sannsynlig har 
kommunen utarbeidet rutiner for hvordan folkevalgte skal håndtere tips fra 
publikum, men vi har ennå ikke funnet disse. 

Vi ber kommunestyret om innsyn i hvilke plikter som hviler på 
kommunestyrerepresentanter og ordfører når de mottar tips om kritikkverdige 
forhold i kommunen, altså hvilket regelverk og hvilke rutiner som skal følges etc.

 

KLAGE PÅ AVSLAG PÅ INNSYN NR 1
08.08.21 ba vi om innsyn i henvendelsen som ordføreren sendte Statsforvalteren 
for å få behandlet varselet vårt. Hun har ikke behandlet dette innsynskravet.
Vi klager på avslag på innsyn i ordførerens henvendelse til Statsforvalteren i fht til 
å få behandlet varselet, 2021/6153-2.

Ber om at klagen oversendes til Statsforvalteren uten ugrunnet oppholde dersom vi 
ikke gis medhold.
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Hvilket ansvar har/tar du?
Når man har hatt nær ett års erfaring med hvordan ulike nivåer i Halden kommune møter varsler 
og bekymringer, og man i tillegg oppdager at kommunens varslingsordning ikke ser ut til å 
fungere, da er det vanskelig å se for seg at noe som helst av den kommunale forvaltningen 
fungerer.
 
Som kommunepolitikere er dere samfunnsbyggere, næringsutviklere, arbeidsgivere og 
ombudsmenn for oss innbyggere. Dere er valgt til å styre på vegne av oss, og dere er gitt tillit, 
makt og ansvar for å forvalte kommunens framtid. Dere har alle det samme formelle ansvaret, 
men møter du ansvar med ansvarlighet?
 

I sin kronikk i lokalavisa i juni, «Sommerferien visker ikke ut alt», oppfordret FAU 
skoleadministrasjonen til å lære opp foreldre til å klage

«Vi foreslår at skoleadministrasjonen utarbeider en kortfattet klageveileder på flere språk 
som sendes ut med første ukebrev til høsten. Det vil tydeliggjøre at ledelsen verdsetter 
tilbakemeldinger, og anser de som viktige for å kunne lære, vokse og gjøre skolen enda 
bedre. Veilederen bør ligge lett tilgjengelig på skolens- og kommunens hjemmeside under 
punktet skole-hjem.»

 

Vi hadde ingen forventing om at skoleadministrasjonen kom til å utarbeide en klageveileder, og 
det har heller ikke kommet hjem en slik sammen med ukebrevet som ranselpost. Vi støtter FAU 
sin oppfordring, og om andre enn skoleadministrasjonen vil lage en slik veileder vil vi selvsagt 
bidra med våre erfaringer. Å lære opp foreldre og foresatte til å klage på vegne av eget barn 
gjeldende spesialundervisning, særskilt språkopplæring eller psykososialt læringsmiljø vil 
utfordre Os skoles manglende tradisjon for dokumentasjon og bedre synliggjøre omfang av avvik.

Resultatet av behandlingen av vårt varsel, Statsforvalterens tilsynsrapport etter det kommende 
utvidete tilsynet ved kommunen og Os skole, medholdet Statsforvalteren ga i vår klage på 
gjennomføring av spesialundervisning i februar og medholdet en annen familie fikk nå på tampen 
av august, vil til sammen gi kontekst til kommende klager. Hvor langt skal dere la det gå før dere 
tar grep? – og vil dette være en åpen prosess som innbefatter erkjennelse av de faktiske forhold?

Vi har lagt merke til endringene Halden kommune har iverksatt for å kunne best mulig møte 
Statsforvalterens tilsyn. Det har skjedd mye i det stille, men vi kan ennå ikke se at det er prioritert 
å styrke sentrumsskolene med nok ressurser til å rydde opp i og dempe konsekvensene avvikene 
har fått for nåværende og tidligere elever ved Os skole. Endringene som har tredd i kraft reparerer 
ikke det som har vært for den enkelte elev som ikke har fått tilfredsstillende utbytte av 
opplæringen gjennom barneskoleårene. FAU avsluttet sin nevnte kronikk med «Våre barns 
barndom og skolehverdag er nå, og deres fremtid bygges nå».Dersom Halden kommune ikke 
legger planer, setter av ressurser og kommer i gang med å reparere forsømmelsene enkelte elever 
har måttet stå i, blir ikke deres fremtidsmuligheter bygd, men ødelagt ytterligere. 

Å ha opparbeidet seg funksjonelle lese- og skriveferdigheter i løpet av grunnskolen er av stor 
betydning for å lykkes gjennom videregående skole, fremtidig utdannelse og deltakelse i 
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Jeg vil herved informere om at vi har gjort en henvendelse til statsforvalteren om 
behandling av saken.

Dette til orientering.»

 

Ordførerens brev overrasket oss, og vi reagerte på følgende;

1.      At Halden kommune hadde mottatt varselet gjennom den eksterne varslingskanalen.

2.      Valg av emnetittelen «Tilbakemelding på henvendelse». Ordføreren har ikke mottatt 
en henvendelse fra oss, og brevet hennes er mer en mangelfull orientering enn en 
tilbakemelding.

3.      Valg av arkiveringssted/saksnummer. Hva er grunnen til at kommunens øverste 
politiske leder ikke oppretter en egen saksmappe for varselet om kritikkverdige forhold i 
kommunen, men heller velger å bruke saksmappen «Spesialundervisning - ***** ***** 
*****», opprettet av assisterende rektor ved Os skole?

4.      System for saksbehandling av varsler. Hva er grunnen til at Halden kommune må 
henvende seg til Statsforvalteren om behandling av saken, når «All saksbehandling av 
varsel i Halden kommune gjennomføres i fortrolighet av eksterne jurister.»?

5.      Hvem har ordføreren rådført seg med? Hun skriver «vi har gjort en 
henvendelse», men opplyser ikke om hvem «vi» er.

 

08.08.21 sendte vi en henvendelse til ordføreren under emnetittelen «Ber om innsyn»;

«Viser til ditt brev av 06.08.21, våre henvendelser om kritikkverdige forhold hvor du har 
vært mottager og kopist, samt dine to tidligere henvendelser til oss.

 
 

Historikk
Første gangen vi henvendte oss til deg angående kritikkverdige forhold ved Os skole 
var i månedsskiftet november-desember. Denne henvendelsen svarte du aldri på.

 

Siden 26. april og vår henvendelse med emnetittel «Os-igjen», har du sammen med leder 
og nestleder HUOK, kommunedirektør og fullmektig og prinsipal ved 
kommuneadvokaten vært mottager og kopist på de fleste henvendelser fra oss. Fra å 
handle om kritikkverdige forhold ved Os skole, handler etter hvert henvendelsene fra oss 
mer og mer om at nivåene over skolen ikke løfter en finger for å gripe inn i forhold som 
kan ødelegge barn og unges muligheter til å lykkes i sin skolegang.
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28. april sendte du oss et midlertidig svar som «reply» hvor du i stor grad 
kommunedirektørens eksakte ord sendt oss noen timer tidligere. Dette er arkivert som 
journalpost 9 i saksnummer 2021/2414, en mappe som ble opprettet av fullmektig ved 
kommuneadvokaten i mars «Rådgivning undervisning og oppvekst - oppfølging av ***** 
***** *****».

 

02.06.21 i journalpost 2021/2414-17, viser du til vår henvendelse 2020/9746-117 og 
skriver at du som ordfører ikke kan blande deg inn i den administrative saksbehandlingen. 
Vår henvendelse arkiveres i saksmappen som ble opprettet ved Os 
skole «Spesialundervisning - ***** ***** *****», mens ditt svar arkiveres i den nevnte 
hos kommuneadvokaten.

 

Nå

To måneder etter at du var rimelig tydelig på at du ikke kunne blande deg inn i den 
administrative saksbehandlingen, sender du oss et skriv under overskriften 
«Tilbakemelding på henvendelse».  Dine to tidligere henvendelser til oss er registrert 
under saksnummer hos kommuneadvokaten, mens denne orienteringen velger du å 
arkivere i mappen som er opprettet ved Os skole, 2020/9746-172.

Vi oppfatter ditt brev som en orientering om at Halden kommune har kontaktet 
Statsforvalteren i forbindelse med vårt varsel sendt inn via den eksterne varslingskanalen, 
ikke som en tilbakemelding på en henvendelse. Vi undrer oss over ditt valg av både tittel 
og saksnummer når dette handler om en varslingssak.

 

Du skriver, vår utheving i fet og understreking; «Jeg vil herved informere om at vi har 
gjort en henvendelse til statsforvalteren om behandling av saken.». Denne saken handler 
om vårt barns og andre nåværende og tidligere elever ved Os skoles muligheter til å 
lykkes i sin skolegang, og det gjør at vi har behov for mer informasjon enn en orientering.

 

Eksterne jurister og Statsforvalteren

Under «Vi tar varsling på alvor!», på Halden kommunes hjemmeside står det at

«All saksbehandling av varsel i Halden kommune gjennomføres i fortrolighet av eksterne 
jurister.» Når du skriver at dere har gjort en henvendelse til Statsforvalteren om 
behandling av saken, betyr det at varselet både skal behandles av de eksterne 
juristene i den eksterne varslingskanalen òg av Statsforvalteren?
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«Vi ber om innsyn i

 

         Hvem "vi" er i setningen over, uthevet i fet og understreket.

         Beslutningsprosessene som ligger bak henvendelsen til Statsforvalteren

         Henvendelsen som er gjort til Statsforvalteren.

         Beslutningsprosessene som ligger bak valg av å bruke saksmappen opprettet ved Os 
skole til å arkivere din orientering til oss, 2020/9746-172.

 

 
Vi ber om svar på

 

         Hva ønsker Halden kommune å oppnå med henvendelsen som er gjort til 
Statsforvalteren?

         Hva Halden kommune skal foreta seg i saken fremover.

         Hvorfor ordføreren velger å arkivere henvendelsen av 06.08.21 i elevmappen 
opprettet ved Os skole frem for saksmappen som mest sannsynlig må ha blitt 
opprettet i forbindelse med henvendelsen gjort til Statsforvalteren.

         Skal varselet både behandles av eksterne jurister og av Statsforvalteren?

 

 

Ber om å få opplyst hvilket saksnummer og journalpostnummer denne henvendelsen blir 
arkivert under, og ber samtidig om å få opplyst begrunnelse for valgt arkiveringssted.»

 

13.08.21 mottok vi et brev fra ordføreren med emnetittel «Tilbakemelding på 
innsynskrav», 2021/6153 – 5.

«Hensikten med mitt brev til deg datert 08.08.21 var å informere om at Halden kommune 
har mottatt et varsel gjennom sin eksterne varslingskanal, og at det fra ordførers side er 
rettet en henvendelse til Statsforvalter v/utdanningsavdelingen i fht å få behandlet 
varselet.
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Bakgrunnen for dette er at kommunedirektøren selv er omfattet av varslet slik jeg forstår 
varselet. Da må andre behandle varselets innhold og de forhold det varsles om. Vårt 
varslingsutvalg, som består av ulike personer og funksjoner i Halden kommune, blir 
inhabile i en slik behandling når kommunedirektøren også omhandles. Ordfører har 
derfor bedt statsforvalteren om bistand i saken, og håper at Statsforvalteren vil iverksette 
en behandling av varslet.

Dersom statsforvalter ikke gjennomfører behandling vil ordføreren vurdere eventuelle 
andre prosesser for å behandle varselet.

Når det gjelder saksmappe, så er varselet og mitt svar overført ny/annen saksmappe; 
2021/6153.»

 
 
Last ned Outlook for iOS
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Mattilsynet
Region Stor-Oslo

Saksbehandler: Veronica Dalskau Kvalheim
Tlf: 22 40 00 00 / 22778117
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

Halden Kommunale Vannforsyningssystemer
postboks 150
1751 Halden

Deres ref:  

Vår ref: 2020/234549  

Dato: 8. juli 2021  

Org.nr: 985399077

Rapport med veiledning om farekartlegging av drikkevannsbasseng
Dette tilsynet ble gjennomført som en dokumentkontroll av seniorinspektør Veronica Dalskau
Kvalheim. Tilsynet er basert på opplysninger om vannforsyningssystemet dere har gitt oss
ved registreringer i skjematjenesten og ved besvarelse av spørreskjemaet “Spørsmål om
drikkevannsbasseng”. Vi mottok opplysningene 4. februar 2021. Dette brevet inneholder en
tilbakemelding om hva vi har observert ved gjennomgang av opplysningene. I tillegg gir vi dere
veiledning om farekartlegging.

Saken gjelder

• Kornsjø vannforsyningssystem

Oppsummering av inspeksjonen
I år fører Mattilsynet tilsyn med distribusjonssystemet, herunder drikkevannsbasseng. Dere har gitt
oss opplysninger som egenerklæring. Disse har vi nå vurdert. Vi har ikke verifisert om opplysningene
stemmer i form av fysisk befaring på bassengene eller ved nærmere gjennomgang av rutiner dere
hevder å ha.

Dere har også bidratt til at Mattilsynet nå har en langt bedre oversikt over de ulike
drikkevannsbassengene enn det vi har hatt tidligere.

Følgende ble kontrollert og vurdert:

• farekartlegging og farehåndtering knyttet til drikkevannsbasseng: se veiledning
• sikring av drikkevannsbasseng: i orden
• tilstand og drift av drikkevannsbasseng: i orden
• plan for vedlikehold av drikkevannsbasseng: i orden

Veiledning
Dere har selv ansvar for å følge det regelverket som gjelder for virksomheten deres. Mattilsynet
plikter likevel å gi dere veiledning i regelverket dersom vi mener det er behov for det, eller dersom
dere har konkrete spørsmål knyttet til regelverket (jf. § 11 i forvaltningsloven). På bakgrunn av
veiledningsplikten gir vi her følgende veiledning:
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Deres ref: — Vår ref: 2020/234549 — Dato: 8. juli 2021

Side 2 av 3

FOR 2016-12-22 nr 1868: Forskrift 22. des. 2016 nr. 1868 om vannforsyning og drikkevann § 6
(Drikkevannsforskriften § 6).
"Vannverkseieren skal identifisere farene som må forebygges, fjernes eller reduseres til et
akseptabelt nivå for å sikre levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann som er
klart og uten fremtredende lukt, smak og farge.

Vannverkseieren skal sikre at tiltak som forebygger, fjerner eller reduserer farene til et akseptabelt
nivå, identifiseres og gjennomføres. Farekartlegging og farehåndtering skal danne grunnlag for
beredskapsforberedelser som er beskrevet i § 11.

Vannverkseieren skal sikre at farekartleggingen og farehåndteringen er oppdatert"

Om farekartlegging fra Mattilsynets veileder til drikkevannsforskriften:
Noe av det viktigste dere skal gjøre som vannverkseiere, er å avdekke hvilke farer som kan hindre
dere i å produsere nok trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge.
Det kan være mange ulike årsaker til samme fare, og én årsak kan gi mange ulike farer. For
hver fare dere har identifisert, skal dere iverksette tiltak som enten hindrer disse eller reduserer
sannsynligheten for at de oppstår.

Mattilsynets veileder «Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen» gir en beskrivelse av
farekartlegging og farehåndtering etter ROS-metoden, som også er i samsvar med fremgangsmåten
beskrevet i standarden NS-EN 15975-2. Ved å følge metoden som er beskrevet i denne veilederen
kan dere tilfredsstille kravene til farekartlegging og farehåndtering i § 6, til ROS-analyse i § 11 og til
risikovurderingen etter NS-EN 15975-2 i § 21.

Enkelte farer vil bare oppstå i mer sjeldne tilfeller, og det vil kreve urealistisk mye i det daglige å
skulle forebygge dem. Dere skal håndtere disse mer sjeldne, komplekse og uforutsigbare farene
gjennom beredskapsarbeidet, som er beskrevet i § 11. På denne måten danner farekartlegging og
farehåndtering også et utgangspunkt for vannforsyningssystemets beredskapsarbeid.

Å kartlegge og håndtere farer er et kontinuerlig arbeid som må holdes oppdatert. Det vil alltid kunne
oppstå nye farer og årsaker til farer, og mulighetene for å forebygge, fjerne eller redusere disse kan
også endre seg over tid.

Vi har observert
I spørreskjemaet oppgir dere at dere ikke har vurdert drikkevannsbassengene spesifikt i
farekartleggingen, men dere sier å ha fulgt opp identifiserte farer med farereduserende tiltak. Det
fremkommer ingen andre farer på spørreskjemaet dere har besvart.

Mattilsynet vurdere dette slik
Vi vurderer bruddene som mindre alvorlig, da det ikke fremkommer andre farer fra besvarelsene
på spørreskjemaet. I tillegg er vi kjent med at dere arbeider med å kartlegge alle farer i
distribusjonssystemet deres. Siden drikkevannsbasseng er en del av distribusjonssystemet regner vi
med at det inngår i dette arbeidet. Vi vurderer derfor at det ikke er nødvendig med annen oppfølging
fra Mattilsynet enn denne veiledningen.

Se vedlagt informasjon om regelverk og rettigheter.
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Deres ref: — Vår ref: 2020/234549 — Dato: 8. juli 2021

Side 3 av 3

Med hilsen

Eva Cathrine Langø
seksjonssjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.

Vedlegg:
Regelverk og rettigheter
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Deres ref: — Vår ref: 2020/234549 — Dato: 8. juli 2021

Regelverk og rettigheter
Mattilsynet kan føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak
Mattilsynet har hjemmel til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak i matloven § 23 og drikkevannsforskriften.

Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen
Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen. Dette betyr at du kan kreve å få vite hvilket
regelverk som gjelder, hvor du finner regelverket og hvordan dette regelverket skal forstås. Du har også rett
til å få vite hvordan saken din behandles og hvilke rettigheter du har i den sammenheng. Men vi kan ikke gi
konkrete råd om hvordan du skal oppfylle regelverket. Plikten til å veilede følger av forvaltningsloven § 11.

Du har rett til å se saksdokumentene
Du har også rett til å få innsyn i saksdokumentene. Innsynsretten følger av forvaltningsloven §§ 18 - 21.

Vi har vurdert saken etter dette regelverket

• Lov 19. des. 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven )
• FOR 2016-12-22 nr 1868: Forskrift 22. des. 2016 nr. 1868 om vannforsyning og drikkevann

(drikkevannsforskriften )
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Mattilsynet
Region Stor-Oslo

Saksbehandler: Veronica Dalskau Kvalheim
Tlf: 22 40 00 00 / 22778117
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

Halden Kommunale Vannforsyningssystemer
postboks 150
1751 Halden

Deres ref:  

Vår ref: 2020/234554  

Dato: 9. juli 2021  

Org.nr: 985399077

Rapport med veiledning om farekartlegging av drikkevannsbasseng
Dette tilsynet ble gjennomført som en dokumentkontroll av seniorinspektør Veronica Dalskau
Kvalheim. Tilsynet er basert på opplysninger om vannforsyningssystemet dere har gitt oss
ved registreringer i skjematjenesten og ved besvarelse av spørreskjemaet “Spørsmål om
drikkevannsbasseng”. Vi mottok opplysningene 4. februar 2021. Dette brevet inneholder en
tilbakemelding om hva vi har observert ved gjennomgang av opplysningene. I tillegg gir vi dere
veiledning om farekartlegging.

Saken gjelder

• Prestebakke vannforsyningssystem

Oppsummering av inspeksjonen
I år fører Mattilsynet tilsyn med distribusjonssystemet, herunder drikkevannsbasseng. Dere har gitt
oss opplysninger som egenerklæring. Disse har vi nå vurdert. Vi har ikke verifisert om opplysningene
stemmer i form av fysisk befaring på bassengene eller ved nærmere gjennomgang av rutiner dere
hevder å ha.

Dere har også bidratt til at Mattilsynet nå har en langt bedre oversikt over de ulike
drikkevannsbassengene enn det vi har hatt tidligere.

Følgende ble kontrollert og vurdert:

• farekartlegging og farehåndtering knyttet til drikkevannsbasseng: se veiledning
• sikring av drikkevannsbasseng: i orden
• tilstand og drift av drikkevannsbasseng: i orden
• plan for vedlikehold av drikkevannsbasseng: i orden

Veiledning
Dere har selv ansvar for å følge det regelverket som gjelder for virksomheten deres. Mattilsynet
plikter likevel å gi dere veiledning i regelverket dersom vi mener det er behov for det, eller dersom
dere har konkrete spørsmål knyttet til regelverket (jf. § 11 i forvaltningsloven). På bakgrunn av
veiledningsplikten gir vi her følgende veiledning:

FOR 2016-12-22 nr 1868: Forskrift 22. des. 2016 nr. 1868 om vannforsyning og drikkevann § 6
(Drikkevannsforskriften § 6).
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Deres ref: — Vår ref: 2020/234554 — Dato: 9. juli 2021

Side 2 av 3

"Vannverkseieren skal identifisere farene som må forebygges, fjernes eller reduseres til et
akseptabelt nivå for å sikre levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann som er
klart og uten fremtredende lukt, smak og farge.

Vannverkseieren skal sikre at tiltak som forebygger, fjerner eller reduserer farene til et akseptabelt
nivå, identifiseres og gjennomføres.

Farekartlegging og farehåndtering skal danne grunnlag for beredskapsforberedelser som er
beskrevet i § 11.

Vannverkseieren skal sikre at farekartleggingen og farehåndteringen er oppdatert"

Om farekartlegging fra Mattilsynets veileder til drikkevannsforskriften:
Noe av det viktigste dere skal gjøre som vannverkseiere, er å avdekke hvilke farer som kan hindre
dere i å produsere nok trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge.
Det kan være mange ulike årsaker til samme fare, og én årsak kan gi mange ulike farer. For
hver fare dere har identifisert, skal dere iverksette tiltak som enten hindrer disse eller reduserer
sannsynligheten for at de oppstår.

Mattilsynets veileder «Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen» gir en beskrivelse av
farekartlegging og farehåndtering etter ROS-metoden, som også er i samsvar med fremgangsmåten
beskrevet i standarden NS-EN 15975-2. Ved å følge metoden som er beskrevet i denne veilederen
kan dere tilfredsstille kravene til farekartlegging og farehåndtering i § 6, til ROS-analyse i § 11 og til
risikovurderingen etter NS-EN 15975-2 i § 21.

Enkelte farer vil bare oppstå i mer sjeldne tilfeller, og det vil kreve urealistisk mye i det daglige å
skulle forebygge dem. Dere skal håndtere disse mer sjeldne, komplekse og uforutsigbare farene
gjennom beredskapsarbeidet, som er beskrevet i § 11. På denne måten danner farekartlegging og
farehåndtering også et utgangspunkt for vannforsyningssystemets beredskapsarbeid.

Å kartlegge og håndtere farer er et kontinuerlig arbeid som må holdes oppdatert. Det vil alltid kunne
oppstå nye farer og årsaker til farer, og mulighetene for å forebygge, fjerne eller redusere disse kan
også endre seg over tid.

Vi har observert
I spørreskjemaet oppgir dere at dere ikke har vurdert drikkevannsbassengene spesifikt i
farekartleggingen, men dere sier å ha fulgt opp identifiserte farer med farereduserende tiltak. Det
fremkommer ingen andre farer på spørreskjemaet dere har besvart.

Mattilsynet vurdere dette slik
Vi vurderer bruddene som mindre alvorlig, da det ikke fremkommer andre farer fra besvarelsene
på spørreskjemaet. I tillegg er vi kjent med at dere arbeider med å kartlegge alle farer i
distribusjonssystemet deres. Siden drikkevannsbasseng er en del av distribusjonssystemet regner vi
med at det inngår i dette arbeidet. Vi vurderer derfor at det ikke er nødvendig med annen oppfølging
fra Mattilsynet enn denne veiledningen.

107



Deres ref: — Vår ref: 2020/234554 — Dato: 9. juli 2021

Side 3 av 3

Se vedlagt informasjon om regelverk og rettigheter.

Med hilsen

Eva Cathrine Langø
seksjonssjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.

Vedlegg:
Regelverk og rettigheter
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Regelverk og rettigheter
Mattilsynet kan føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak
Mattilsynet har hjemmel til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak i matloven § 23 og drikkevannsforskriften.

Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen
Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen. Dette betyr at du kan kreve å få vite hvilket
regelverk som gjelder, hvor du finner regelverket og hvordan dette regelverket skal forstås. Du har også rett
til å få vite hvordan saken din behandles og hvilke rettigheter du har i den sammenheng. Men vi kan ikke gi
konkrete råd om hvordan du skal oppfylle regelverket. Plikten til å veilede følger av forvaltningsloven § 11.

Du har rett til å se saksdokumentene
Du har også rett til å få innsyn i saksdokumentene. Innsynsretten følger av forvaltningsloven §§ 18 - 21.

Vi har vurdert saken etter dette regelverket

• Lov 19. des. 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven )
• FOR 2016-12-22 nr 1868: Forskrift 22. des. 2016 nr. 1868 om vannforsyning og drikkevann

(drikkevannsforskriften )
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Mattilsynet
Region Stor-Oslo

Saksbehandler: Veronica Dalskau Kvalheim
Tlf: 22 40 00 00 / 22778117
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

Halden Kommunale Vannforsyningssystemer
postboks 150
1751 Halden

Deres ref:  

Vår ref: 2020/234538  

Dato: 30. august 2021  

Org.nr: 985399077

Vedtak om å gjennomføre en farekartlegging av drikkevannsbassengene
Vi viser til dokumentkontrollen av drikkevannsbasseng ved Halden kommunale
vannforsyningssystemer.

Saken gjelder

• Lille Erte vannforsyningssystem

Vi viser til vår tilsynsrapport datert 9. juli 2021

Virksomhetens tilbakemelding til varselet om at vi vurdere å gi dere pålegg
I brevet fra Mattilsynet datert 9. juli 2021, ba vi om en tilbakemelding dersom dere hadde merknader
til at vi vurderte å gi dere pålegg om å gjennomføre en farekartlegging av drikkevannsbassengene.

Dere har ikke kommet med slike merknader.

Vedtak om å gjennomføre en farekartlegging av drikkevannsbassengene
Dere må kartlegge og vurdere farer ved ventilasjon, luker, overløp og andre åpninger til
drikkevannsbassengene. Andre relevante farer må også kartlegges. Utgjør avdekkende farer en
risiko for å forurense drikkevannet skal dere også utarbeide en plan for tiltak som forebygger, fjerner
eller reduserer farene til et akseptabelt nivå.

Vedtaket vil bli fattet med hjemmel i drikkevannsforskriften § 6 Farekartlegging og farehåndtering
Det er drikkevannsforskriften § 28 som gir Mattilsynet hjemmel til å fatte vedtak når disse
bestemmelsene er brutt. Drikkevannsforskriften er hjemlet i Matloven § 23.

Reglene som gjelder for § 6 farekartlegging og farehåndtering:
"Vannverkseieren skal identifisere farene som må forebygges, fjernes eller reduseres til et
akseptabelt nivå for å sikre levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann som er
klart og uten fremtredende lukt, smak og farge.

Vannverkseieren skal sikre at tiltak som forebygger, fjerner eller reduserer farene til et akseptabelt
nivå, identifiseres og gjennomføres.
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Farekartlegging og farehåndtering skal danne grunnlag for beredskapsforberedelser som er
beskrevet i § 11.

Vannverkseieren skal sikre at farekartleggingen og farehåndteringen er oppdatert."

Vi har observert:
I spørreskjemaet oppgir dere at dere ikke har vurdert drikkevannsbassengene spesifikt i
farekartleggingen, men dere sier å ha fulgt opp identifiserte farer med farereduserende tiltak.

Videre oppgir dere en del mangler ved sikring av drikkevannsbassengene i egenerklæringen. Dette
er som følger

• Ventilasjon, luker, overløpsrør og andre åpninger er ikke sikret mot at insekter, støv og pollen
kommer inn i vannbassengene.

• Ventilasjon, luker og andre åpninger til vannbassenget er ikke innebygd, gjelder kun for et
høydebasseng.

Mattilsynet vurderer dette slik:
Dere må sikre at tiltak som forebygger, fjerner eller reduserer farene til et akseptabelt nivå,
identifiseres og gjennomføres. Det er viktig å kartlegge alle farer som kan true trygt drikkevann.
Videre er det viktig å fjerne eller redusere farer som kan true trygt drikkevann. Når dere mangler
forebyggende eller skadebegrensende tiltak mot at insekter, støv og pollen kommer inn i
drikkevannsbassengene, utgjør dette et regelbrudd som vi mener det er nødvendig at dere retter opp.

I drikkevannsbassenger er det tilgang på åpent vannspeil, og det er ikke behandling av vannet etter
bassengene for å fjerne eventuelle forurensninger. Det er dermed viktig at det er god sikring av
drikkevannbassengene. Støv, pollen og insekter kan bringe med seg smittestoffer og materialer
som kan medføre problemer for vannforsyningen. Dette vil kunne medføre en potensiell fare for
vannverkets abonnenter, da det ikke er senere vannbehandling som vil fjerne forurensningene.
Mattilsynet vurdere at slike forhold kan sette drikkevannet i fare.

Våre observasjoner viser at dere ikke har gjennomført en farekartlegging av drikkevannsbassengene.
Det må gjennomføres en farekartlegging før en kan avdekke hvilke farereduserende tiltak som må
gjennomføres.

Å kartlegge og håndtere farer er et kontinuerlig arbeid som må holdes oppdatert. Det vil alltid kunne
oppstå nye farer og årsaker til farer, og mulighetene for å forebygge, fjerne eller redusere disse kan
også endre seg over tid.

Vi mener at det vil være rimelig at dere kartlegger alle farer knyttet til drikkevannsbassengene innen
angitt frist

Klage
Dersom dere er uenige i vedtaket kan dere klage.

Fristen for å gjennomføre en farekartlegging av drikkevannsbassengene er

1. november 2021
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Se vedlagt informasjon om regelverk og rettigheter.

Med hilsen

Eva Cathrine Langø
seksjonssjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.

Vedlegg:
Regelverk og rettigheter
Uttalelse til varsel om vedtak
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Regelverk og rettigheter
Mattilsynet kan føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak
Mattilsynet har hjemmel til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak i matloven § 23 og drikkevannsforskriften.

Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen
Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen. Dette betyr at du kan kreve å få vite hvilket
regelverk som gjelder, hvor du finner regelverket og hvordan dette regelverket skal forstås. Du har også rett
til å få vite hvordan saken din behandles og hvilke rettigheter du har i den sammenheng. Men vi kan ikke gi
konkrete råd om hvordan du skal oppfylle regelverket. Plikten til å veilede følger av forvaltningsloven § 11.

Du har rett til å uttale deg
I dette brevet har du fått forhåndsvarsel om at vi vurderer å fatte enkeltvedtak. Du har rett til å uttale deg hvis
du mener at noe i forhåndsvarselet er feil, at vedtaket er unødvendig, urimelig eller umulig å gjennomføre. Du
bør også si fra hvis du allerede har rettet opp avviket. Du må sende uttalelsen til oss innen 30. august 2021.

Du har rett til å se saksdokumentene
Du har også rett til å få innsyn i saksdokumentene. Innsynsretten følger av forvaltningsloven §§ 18 - 21.

Vi har vurdert saken etter dette regelverket

• Lov 19. des. 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven )
• FOR 2016-12-22 nr 1868: Forskrift 22. des. 2016 nr. 1868 om vannforsyning og drikkevann

(drikkevannsforskriften )

Vi har funnet brudd på disse bestemmelsene:

• Drikkevannsforskriften § 6 Farekartlegging og farehåndtering
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Mattilsynet
Region Stor-Oslo

Saksbehandler: Veronica Dalskau Kvalheim
Tlf: 22 40 00 00 / 22778117
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

Mattilsynet Avdeling Østfold og Follo
v/ Veronica Dalskau Kvalheim
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal

Deres ref:  

Vår ref:  

Dato:  

Org.nr:

UTTALELSE TIL VARSEL OM VEDTAK

Det vises til varsel om vedtak fra Mattilsynet, Avdeling Østfold og Follo gitt i rapport datert 30. august
2021 med saksnummer 2020/234538 med uttalerett innen 30. august 2021.

Uttalelse fra: Halden Kommunale Vannforsyningssystemer

Uttalelse

Her gis tilføyelser og bemerkninger som har betydning for saken / beskrivelse av tiltak som er utført /
skal utføres.

 Eventuelt ytterligere opplysninger, som for eksempel kopi av utfylt avviksskjema, gis i vedlegg.

Varslet vedtak Vedtaket skal
oppfylles innen

Uttalelse

Dere må kartlegge og vurdere
farer ved ventilasjon, luker,
overløp og andre åpninger
til drikkevannsbassengene.
Andre relevante farer må også
kartlegges. Utgjør avdekkende
farer en risiko for å forurense
drikkevannet skal dere også
utarbeide en plan for tiltak
som forebygger, fjerner
eller reduserer farene til et
akseptabelt nivå.

1. november 2021  

Sted:
Dato:

....................................................................
Ansvarlig for virksomheten
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Sammendrag 

Vi gjennomfører tilsyn med Halden kommune. Temaet for tilsynet er kommunens ansvar som 

barnehagemyndighet. Det overordnede formålet med tilsynet er å kontrollere om Halden 

kommune oppfyller kravene i regelverket. 

 

Tilsynet har som formål å kontrollere om barnehagemyndigheten oppfyller kravene i regelverket 

når det gjelder å påse at barnehagene drives i henhold til gjeldende regelverk, og da med spesielt 

fokus på risikovurderinger, valg av virkemidlene tilsyn og veiledning, og oppfølging etter tilsyn og 

veiledning. 

  

Kommunen mottok en foreløpig tilsynsrapport og har uttalt seg innen fristen. På bakgrunn av 

kommunens uttalelse, har vi gjort noen endringer i rapporten. 

Vi fatter nå vedtak med pålegg om retting. Kommunen har rettefrist til 01.12.2021. 
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1 Innledning 

Statsforvalteren fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven § 54, 

jf. kommuneloven kapittel 30. 

I tilsyn kontrollerer vi om barnehagemyndigheten oppfyller barnehageloven med forskrifter. 

Dersom barnehagemyndigheten ikke følger regelverket, kan vi pålegge retting. 

Våre tilsyn er offentlig myndighetsutøvelse, noe som innebærer at vi skal gjennomføre tilsynet i 

samsvar med reglene i forvaltningsretten og offentlighetsloven. I tilsynet behandler vi 

personopplysninger. Les mer om vår behandling av personopplysninger 

på www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/. 

1.1 Kort om Halden kommune 

Halden kommune har 35 barnehager, hvorav 6 kommunale, 1 kommunal åpen, 26 private og 2 

private familiebarnehager. 

 

I den foreløpige tilsynsrapporten viste vi til at reglementet for intern delegering i Halden 

kommune, sist revidert 15.12.2016, er oppgaver etter barnehagelovens §§ 8, 10-14, 16, 17-19 

delegert fra Rådmann til enhetsleder og videre til fagleder for barnehageområdet. 

Statsforvalteren merket seg at delegasjonsreglementet ikke er oppdatert i henhold til gjeldende 

regelverk og ny struktur i kommunen. 

I sin tilbakemelding på foreløpig tilsynsrapport skriver kommunen at det administrative 

delegeringsreglementet er som Statsforvalteren bemerker ikke oppdatert i henhold til 

kommunens nye struktur, og gjeldende lovverk. Kommunen opplyser at delegeringsreglementet 

nå er under revidering og kan ettersendes om ønskelig.  

Det opplyses i oversendt dokumentasjon at fra 01.01.2021 har Halden kommune omorganisert 

rollene innad i kommunalavdeling for undervisning og oppvekst på bakgrunn av nytt lovkrav til 

likebehandling og uavhengighet fra kommunen som barnehagemyndighet. Fra 01.01.2021 er det 

tjenesteområdet barnehagemyndighet som ivaretar kommunens myndighetsoppgaver etter 

barnehageloven. Myndighetsoppgavene knyttet til barnehageloven §§ 10 første og femte ledd og 

53 og forskrift om overgangsregler til barnehageloven §§ 1 og 2 er delegert fra 

kommunedirektøren til fagleder for barnehagemyndighetsområdet. 

1.2 Tema for tilsynet 

Vi har kontrollert følgende tema og undertemaer: 

Barnehagemyndighetens plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende 

regelverk etter barnehageloven §§ 10 første og femte ledd og 53 og forskrift om overgangsregler 

til barnehageloven §§ 1 og 2.   
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a) Barnehagemyndigheten ivaretar sitt ansvar for å påse regelverksetterlevelse hos 

barnehageeierne gjennom veiledning og tilsyn 

b) Om barnehagemyndighetens saksbehandling i forbindelse med tilsyn er i samsvar med 

forvaltningsloven. 

 

Vi har ikke sett på hvordan kommunen oppfyller andre krav i regelverket.  

 

Formålet med tilsynet er å kontrollere om kommunen oppfyller kravene i regelverket knyttet til 

kommunens ansvar som barnehagemyndighet og slik bidra til økt rettssikkerhet for barn og 

foreldre. 

1.3 Om gjennomføringen av tilsynet 

Statsforvalteren åpnet tilsyn med Halden kommune i brev av 19.02.2021. Kommunen ble pålagt å 

levere dokumentasjon til oss. Vi har fått dokumentasjon for å gjennomføre tilsynet. 

 

I dette tilsynet har vi også benyttet Utdanningsdirektoratets system for egenvurdering, RefLex, 

som informasjonsgrunnlag.  

 

Kommunen leverte følgende dokumentasjon til Statsforvalteren: 

1. Kommunens organisasjonsplan.  

2. Kommunes delegasjonsreglement.  

3. Møteplaner og referater fra veiledningsaktiviteter 

- Oppstartsmøte økonomisk tilsyn 13.11.2019 

- Referat fra oppstartsmøte økonomisk tilsyn 13.11.2019 

- Fagdag/informasjonsdag 04.03.2020 

- Møte i hht årshjul for barnehagemyndigheten i Halden kommune 

4. Årshjul. 

- Årshjul 2020/2021 barnehagemyndigheten 

- Årshjul 2020/2021 utviklingsarbeid 

5. Tilsynsrapporter 

- Rapport fra tilsyn 26.10.2017, Isebakke barnehage 

- Rapport fra tilsyn 21.12.2017, Lekestua familiebarnehage 

- Rapport fra tilsyn 25.10.2017, Prestebakke barnehage 

6. Andre dokumenter som kommunen vurderer som relevant for tilsynets temaer: 

- Redegjørelse av sak 

- Plan for veiledning og tilsyn i barnehager, Halden kommune 2021/2022 

 

Statsforvalterens vurderinger og konklusjoner i denne rapporten er basert på den skriftlige 

dokumentasjon fra Halden kommune og egenvurdering i RefLex fra barnehagemyndigheten.  

Når det gjelder dokumentet «Plan for veiledning og tilsyn i barnehager Halden kommune 

2021/2022» skriver kommunen i sin oversendelse at dette er en plan som er under utarbeidelse 

og at det er et foreløpig utkast som er vedlagt. Planen er ikke tatt i bruk. Utdanningsdirektoratet 

sin «Metodehåndbok for tilsyn», sist endret 13.01.2021, er retningsgivende for Statsforvalterens 
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tilsynsmetode. Under punktet «når er en ny praksis sannsynliggjort» står det at generelt er det 

ikke tilstrekkelig i seg selv å legge frem en ny skriftlig rutine. Kommunen må ha gjennomført tiltak 

som er egnet til å sikre at rutinen blir fulgt. Siden denne planen er et foreløpig utkast og ikke tatt i 

bruk, har vi ikke vektlagt denne planen i våre vurderinger og konklusjoner. 

 

Vi sendte foreløpig tilsynsrapport til kommunen 15.04.2021. I den presenterte vi våre foreløpige 

vurderinger og konklusjoner. Kommunen har kommentert innholdet i den foreløpige rapporten 

innen fristen 07.05.2021. Vi har behandlet kommentarene under hvert av de aktuelle temaene. 

 

2 Kommunen som barnehagemyndighet 

Vi har vurdert kommunens plikt til å påse regelverksetterlevelse, jf. det rettslige grunnlaget 

knyttet til hvert punkt. Dersom vi konkluderer med at kommunen ikke oppfyller kravene som 

ligger i det enkelte spørsmål, er konklusjonen at kommunen ikke oppfyller sin forpliktelse til å 

påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf. barnehageloven §§ 10 første 

og femte ledd og 53, samt forskrift om overgangsregler til barnehageloven §§ 1 og 2. 

2.1 Risikovurderinger  

2.1.1 Har barnehagemyndigheten oversikt over barnehageeiers plikter etter 

barnehageloven? 

Rettslig grunnlag 

Barnehagemyndigheten må ha en overordnet kjennskap til eierpliktene som finnes i 

barnehageloven. For å oppfylle ansvaret om å påse regelverksetterlevelse i barnehagene etter 

forskrift om overgangsregler til barnehageloven § 1, må barnehagemyndigheten ha oversikt over 

regelverket den veileder om og fører tilsyn med. Det er ikke nødvendig med detaljkunnskap om 

alle barnehageeierens plikter, eller at det foreligger en oversikt i et bestemt format. Det er ikke 

den enkelte barnehagemyndighets personlige kjennskap som er det sentrale, men 

barnehagemyndighetens samlede kjennskap til eierpliktene. 

 

Våre observasjoner 

I RefLex svarer kommunen at den har oversikt over barnehageeiers plikter etter barnehageloven.  

 

Våre vurderinger 

Vi kan ikke se at kommunen opplyser hvordan den sørger for å ha overordnet kjennskap til 

eierpliktene som finnes i barnehageloven og hvordan den skaffer seg oppdatert oversikt over 

regelverket den veileder om og fører tilsyn med. 

 

Det er vår vurdering at det ikke er sannsynliggjort om barnehagemyndigheten har oversikt over 

barnehageeiers plikter etter barnehageloven. 

 

Konklusjon  

Halden kommune har ikke oversikt over barnehageeiers plikter etter barnehageloven.  
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2.1.2 Har barnehagemyndigheten tilstrekkelig kunnskap om hvordan alle 

barnehageeierne oppfyller sine plikter etter barnehageloven? 

Rettslig grunnlag 

Barnehagemyndigheten må ha nok og egnet informasjon om barnehagene til å gjøre 

risikovurderinger. Dersom barnehagemyndigheten ikke har tilstrekkelig informasjon om 

barnehagenes praksis for å belyse om barnehageeierne ivaretar sine plikter, må den innhente 

det. Uten informasjon om regelverksetterlevelsen, kan ikke barnehagemyndigheten vurdere 

risikoen for brudd på regelverket og behovet for veiledning og tilsyn. Informasjonen skal vise om 

regelverket er kjent, forstått og overholdt av barnehageeierne. 

 

Våre observasjoner 

I foreløpig rapport observerte vi at kommunen svarer nei i RefLex på om barnehagemyndigheten 

har tilstrekkelig kunnskap om hvordan alle barnehageeierne oppfyller sine plikter etter 

barnehageloven.  

 

I den foreløpige rapporten observerte vi at kommunen hadde oversendt dokument «Plan for 

veiledning og tilsyn i barnehager Halden kommune 2021/2022» er det skrevet i avsnittet «Rutine 

for systematisk tilsynsarbeid 2021/2022» under punktet «kartlegging» at kommunen skal 

innhente opplysninger om barnetall, bemanning, dispensasjoner, årsrapporter, politiattester og 

brukerundersøkelser. Kommunen skriver i sin oversendelse at dette er plan som er under 

utarbeidelse og at det er et foreløpig utkast som er vedlagt. Planen er ikke tatt i bruk. 

 

I sin tilbakemelding på foreløpig tilsynsrapport skriver kommunen at barnehagemyndigheten har 

skriftlige prosedyrer på hvordan mistanke om avvik fra regelverket skal redegjøres fra 

barnehageeier. 

 

Våre vurderinger 

I den foreløpige rapporten var det vår oppfatning at barnehagemyndigheten ikke har tilstrekkelig 

og egnet kunnskap om hvordan alle barnehageeierne oppfyller sine plikter etter barnehageloven.  

 

Statsforvalteren vurderer at kommunen gjennom sin tilbakemelding på foreløpig rapport 

fremdeles ikke har sannsynliggjort eller vedlagt dokumentasjon på at kommunen har tilstrekkelig 

og egnet kunnskap om hvordan alle barnehageeierne oppfyller sine plikter etter barnehageloven. 

 

Statsforvalteren opprettholder følgelig sin vurdering om at barnehagemyndigheten ikke har 

tilstrekkelig og egnet kunnskap om hvordan alle barnehageeierne oppfyller sine plikter etter 

barnehageloven. 

 

Konklusjon 

Halden kommune har ikke tilstrekkelig kunnskap om hvordan alle barnehageeierne oppfyller 

sine plikter etter barnehageloven. 
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2.1.3 Bruker barnehagemyndigheten denne kunnskapen til å gjøre 

risikovurderinger for å vurdere behov for veiledning og tilsyn? 

Rettslig grunnlag 

Barnehagemyndigheten må bruke kunnskapen om barnehageeierne til å foreta løpende 

vurderinger av sannsynlighet for og konsekvensen av brudd på barnehageeiers plikter i 

barnehageloven. Barnehagemyndigheten må gjøre dette både på bakgrunn av informasjon om 

regelverksetterlevelse i den enkelte barnehage og samlet for alle barnehagene. 

 

På bakgrunn av informasjon om regelverksetterlevelsen, må barnehagemyndigheten vurdere 

behovet for veiledning og tilsyn. Dette innebærer at barnehagemyndigheten må kartlegge risiko 

for brudd på regelverket ved bruk av kilder som sier noe om regelverksetterlevelsen. Videre må 

barnehagemyndigheten vurdere hvilke virkemidler som er egnet til å påse regelverksetterlevelse. 

Dersom barnehagemyndigheten ikke bruker den informasjonen den har om barnehagene, vil 

ikke temaene for tilsyn og veiledning være i tråd med de faktiske behovene. Dette vil igjen 

medføre at barnehagemyndigheten ikke påser regelverksetterlevelse ved gjennomføringen av 

veiledning og tilsyn, jf. forskrift om overgangsregler til barnehageloven § 1. 

 

Våre observasjoner 

Kommunen svarer ja i RefLex at den bruker kunnskapen til å gjøre risikovurderinger for å 

vurdere behovet for veiledning og tilsyn.  

 

Våre vurderinger og konklusjon 

Det er vår vurdering at kommunen ikke har tilstrekkelig kunnskap om hvordan alle 

barnehageeierne oppfyller sine plikter etter barnehageloven, jf. punkt 2.1.2. Av den grunn har vi 

ikke grunnlag for å vurdere og konkludere om barnehagemyndigheten bruker denne 

kunnskapen til å gjøre risikovurderinger for å vurdere behov for veiledning og tilsyn. 

2.1.4 Er barnehagemyndighetens risikovurderinger basert på oppdatert og 

gjeldende forståelse av barnehageloven? 

Rettslig grunnlag 

Barnehagemyndigheten må anvende loven og forskriftene i tråd med gjeldende rett når den 

vurderer risiko for brudd på regelverket. Dette betyr at barnehagemyndigheten må vite hvilke 

rettslige krav regelverket stiller til barnehageeier. Det rettslige kravet følger ikke alltid direkte av 

lovteksten. Barnehagemyndigheten må bruke gyldige rettskilder og legge til grunn gjeldende 

fortolkning fra nasjonale myndigheter for å klargjøre hva regelverket faktisk krever av 

barnehageeier. 

 

Våre observasjoner 

I RefLex svarer kommunen ja på at deres risikovurderinger er basert på oppdatert og gjeldende 

forståelse av barnehageloven.  
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Våre vurderinger og konklusjon 

Det er vår vurdering at det ikke er sannsynliggjort at kommunen gjør risikovurderinger, jf. punkt 

2.1.3. Av den grunn har vi ikke grunnlag for å vurdere og konkludere om risikovurderingene er 

basert på oppdatert og gjeldende forståelse av barnehageloven. 

2.1.5 Gjennomfører barnehagemyndigheten veiledning og tilsyn i tråd med 

sine risikovurderinger? 

Rettslig grunnlag 

For at barnehagemyndigheten skal gjennomføre veiledning og tilsyn i tråd med sine 

risikovurderinger, må den ha tilstrekkelig kunnskap om barnehagene, og på bakgrunn av 

kunnskapen vurdere behovet for veiledning og tilsyn. På denne måten vil 

barnehagemyndigheten få et bilde av hvor regelverksetterlevelsen eventuelt er mangelfull. På 

bakgrunn av denne informasjonen, må barnehagemyndigheten bruke sine virkemidler; 

veiledning og tilsyn. Barnehagemyndigheten må gjennomføre veiledning og tilsyn på en slik måte 

at den bidrar til økt regelverksetterlevelse i barnehagen. Dersom barnehagemyndigheten ikke 

bruker virkemidlene i tråd med sine funn, oppfyller den ikke sin plikt til å påse 

regelverksetterlevelse. 

 

Våre observasjoner 

Kommunen svarer ja i RefLex at den gjennomfører veiledning og tilsyn i tråd med sine 

risikovurderinger.  

 

Våre vurderinger og konklusjon 

Det er vår vurdering at det ikke er sannsynliggjort at kommunen gjør risikovurderinger, jf. punkt 

2.1.3. Av den grunn har vi ikke grunnlag for å vurdere og konkludere om barnehagemyndigheten 

gjennomfører veiledning og tilsyn i tråd med sine risikovurderinger. 

2.2 Veiledning 

2.2.1 Er barnehagemyndighetens veiledning basert på oppdatert og gjeldende 

forståelse av barnehageloven? 

Rettslig grunnlag 

Barnehagemyndigheten må anvende loven og forskriftene i tråd med gjeldende rett når den gir 

informasjon til barnehageeierne om eierpliktene i barnehageloven. Barnehagemyndigheten må 

vite hvilke rettslige krav regelverket stiller til barnehageeieren. Det rettslige kravet følger ikke 

alltid direkte av lovteksten. Barnehagemyndigheten må bruke gyldige rettskilder og legge til 

grunn gjeldende fortolkning fra nasjonale myndigheter for å klargjøre hva regelverket faktisk 

krever av barnehageeieren. Veiledningen skal være frivillig for barnehageeieren. 

 

Våre observasjoner 

I RefLex svarer kommunen ja på om deres veiledning er basert på oppdatert og gjeldende 

forståelse av barnehageloven. Kommunens oversendelse inneholder to dokumenter «Årshjul 
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barnehagemyndigheten i Halden kommune 2020/2021» og «Årshjul utviklingsarbeid Halden 

barnehagene 2020/2021». Her er det blant annet satt opp datoer for barnehageledermøter, 

samordnet opptak, plangrupper og felles fagdager. 

 

I den foreløpige rapporten hadde kommunen oversendt agenda for «Fagdag/informasjonsdag 

04.03.2020» og saksliste for «Møte ihht årshjul for barnehagemyndigheten i Halden kommune» 

den 17.09.2020. Det fremgår av disse at temaer på møtene blant annet er informasjon om 

Fylkesmannens tilsyn med Halden kommune etter barnehagelovens § 19 g (nå § 37), informasjon 

om familietjenesten, språkmidler, endringer i barnehageloven vedrørende rollen som 

barnehagemyndighet og oppgaver tilliggende barnehagemyndighet.    

 

I den foreløpige rapporten var det i kommunens oversendelse også vedlagt agenda for 

«Oppstartsmøte økonomisk tilsyn 13.11.2019», samt «Referat fra oppstartsmøte tilsyn 

13.11.2019». Det fremgår av agendaen at tema for tilsynet er presentasjon av tilsynsgruppe, 

tema for tilsynet var barnehagelovens § 14 a (nå § 23), tidsaspektet og avklaringer.  

 

I sin tilbakemelding på foreløpig tilsynsrapport opplyser kommunen at en god del av de 

forventede pliktene allerede praktiseres overfor barnehageeierne i kommunen. Kommunen 

skriver at dette gjøres ved jevnlige samlinger med alle barnehagestyrere, hvor agenda blant 

annet er endringer i regelverk og krav til påfølgende regelverk, fokus på innhold i rammeplanen, 

eller tema hvor barnehagemyndigheten vurderer behov for kompetanseheving. 

 

Våre vurderinger 

I den foreløpige rapporten var det vår oppfatning at dokumentene «Årshjul 

barnehagemyndigheten i Halden kommune 2020/2021» og «Årshjul utviklingsarbeid Halden 

barnehagene 2020/2021». fremstår mer som årshjul for møtevirksomhet for barnehagene enn 

en veiledning. Agendaen for fagdag/informasjonsdag og saksliste for møte ihht. årshjul for 

barnehagemyndigheten viser at ulike saker blir tatt opp. Det var vår vurdering at agendaen og 

sakslisten ikke viser hva som konkret har blitt tatt opp og informert om under møtet, som igjen 

ville sannsynliggjort at veiledningen var basert på oppdatert og gjeldende forståelse av 

barnehageloven.   

 

I den foreløpige rapporten vurderte Statsforvalteren at veiledningen gitt i forbindelse med 

«Oppstartsmøte økonomisk tilsyn 13.11.2019» er basert på oppdatert og gjeldende forståelse av 

regelverket. I agenda og referatet fra veiledningsmøtet vises det til hvilke paragrafer det har blitt 

gitt veiledning om. 

 

I den foreløpige rapporten var det vår oppfatning at kommunen ikke hadde sannsynliggjort 

hvordan barnehagemyndigheten gir veiledning som er i tråd med oppdatert og gjeldende 

forståelse av barnehageloven, da kommunen ikke har dokumentert øvrige veiledninger som er 

gitt. Statsforvalteren vurderte at vi ikke kan basere vår vurdering knyttet til dokumentasjon fra 

kun en veiledning gjennomført i 2019. 
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Statsforvalteren vurderer fortsatt at kommunen ikke har sannsynliggjort eller vedlagt 

dokumentasjon på hvordan den gir aktiv veiledning om regelverket til barnehageeierne og 

styrerne. Det er vår oppfatning at den mottatte tilbakemeldingen ikke får frem innholdet som er 

gitt i veiledningen, som igjen viser at barnehagemyndigheten har en oppdatert og gjeldende 

forståelse av barnehageloven. 

 

Statsforvalteren opprettholder følgelig sin vurdering om at veiledning ikke er basert på oppdatert 

og gjeldende forståelse av barnehageloven. 

  

Konklusjon 

Kommunens veiledning er ikke basert på oppdatert og gjeldende forståelse av barnehageloven. 

2.3 Tilsyn 

2.3.1 Bruker barnehagemyndigheten tilsyn som virkemiddel der dette er 

nødvendig for å påse regelverksetterlevelse etter barnehageloven hos 

barnehageeier? 

Rettslig grunnlag 

Barnehagemyndigheten skal bruke tilsyn som virkemiddel der det er nødvendig, jf. forskrift om 

overgangsregler til barnehageloven §§ 1 og 2 første og andre ledd. Tilsyn er kontroll av om 

barnehageeier oppfyller eierpliktene i barnehageloven. Dette innebærer at 

barnehagemyndigheten ikke kan føre tilsyn med forhold som ikke er regulert i barnehageloven. 

Tilsyn er utøvelse av offentlig myndighet, og innebærer å undersøke praksis og pålegge endring 

av praksis som ikke er i samsvar med regelverket. I motsetning til veiledning kan 

barnehagemyndigheten gjennomføre tilsyn mot barnehageeierens vilje. Vurderingen av om det 

er nødvendig med tilsyn, skal baseres på barnehagemyndighetens risikovurdering. 

 

Våre observasjoner 

I RefLex svarer kommunen at de bruker tilsyn som virkemiddel der dette er nødvendig for å påse 

regelverksetterlevelse hos barnehageeier.  

 

I sin oversendelse av dokumentasjon skriver kommunen at det har vært noen utskiftninger i 

kommunalavdelingen de siste fire årene, noe som har medført i mindre kontinuitet på 

kommunens tilsynsansvar. 

 

Våre vurderinger 

Vurderingen av om det er nødvendig med tilsyn, skal baseres på barnehagemyndighetens 

risikovurdering. Tilsyn er utøvelse av offentlig myndighet, og innebærer å undersøke praksis og 

pålegge endring av lovstridig praksis. 

 

I punkt 2.1.3 konkluderte vi at Halden kommune ikke bruker kunnskapen den har om 

barnehagene til å gjøre risikovurderinger for å vurdere behov for veiledning eller tilsyn. Som 
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følge av det er det vår vurdering at barnehagemyndigheten ikke bruker tilsyn som virkemiddel 

der det er nødvendig for å påse regelverksetterlevelse. 

 

Konklusjon 

Halden kommune bruker ikke tilsyn som virkemiddel der dette er nødvendig for å påse 

regeletterlevelse.  

2.3.2 Er barnehagemyndighetens tilsyn basert på oppdatert og gjeldende 

forståelse av barnehageloven? 

Rettslig grunnlag 

Barnehagemyndigheten må anvende loven i tråd med gjeldende rett når den fører tilsyn. 

Barnehagemyndigheten må vite hvilke rettslige krav regelverket stiller til barnehageeier. Det 

rettslige kravet følger ikke alltid direkte av lovteksten. Barnehagemyndigheten må bruke gyldige 

rettskilder og legge til grunn gjeldende fortolkning fra nasjonale myndigheter for å klargjøre hva 

regelverket faktisk krever av barnehageeieren. 

 

Våre observasjoner 

I RefLex svarer kommunen at deres tilsyn er basert på oppdatert og gjeldene forståelse av 

barnehageloven. 

 

Kommunen har oversendt tre tilsynsrapporter fra tilsyn gjennomført i 2017, en fra tilsyn med 

kommunal barnehage og to fra tilsyn med private barnehager. I to av rapportene fremkommer 

det at tema for tilsynet er overordnede planer, opplæring, medvirkning, offentliggjøring og 

evaluering. I den tredje rapporten er tema knyttet til økonomiske forhold. 

 

Våre vurderinger og konklusjon 

I Utdanningsdirektoratets «Metodehåndbok for tilsyn», sist endret 13.01.2021 står det under 

kapittelet «Vurdere faktum opp mot de rettslige krav» at før vi kan ta stilling til hvilket faktum vi 

skal legge til grunn, må vi vurdere hver opplysning og kilde for seg. Videre står det at vi må ta 

stilling til opplysningens; dokumentasjonsverdi, representativitet og innhold. Det følger videre at 

det handler om å klargjøre de forholdene som har betydning for oss, hvor mye vekt det er 

forsvarlig å gi opplysningen når vi skal fastslå faktum, herunder; Når er opplysningene fra? Er 

opplysningene tidsaktuelle? Om opplysningene er eldre, hvilken situasjon var kommunen i da 

informasjonen ble gitt? Kan den sammenliknes med nå-situasjonen? 

 

Det har skjedd flere endringer i barnehageloven etter 2017 da tilsynene ble utført. 

Statsforvalteren vurderer derfor at de tre mottatte tilsynsrapportene ikke er representative for å 

ta stilling til om barnehagemyndighetens tilsyn er basert på oppdatert og gjeldende forståelse av 

barnehageloven.  

 

På bakgrunn av det ovenfornevnte vurderer statsforvalteren at vi ikke har noen gjennomførte 

tilsyn og tilsynsrapporter å vurdere, og som følge av det har vi ikke kunnet ta stilling til følgende 

kontrollspørsmål: 
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2.3.2 Om barnehagemyndighetens tilsyn er basert på oppdatert og gjeldende forståelse 

           av barnehageloven. 

2.3.3 Om barnehagemyndigheten innhenter tilstrekkelig informasjon i tilsyn som gjør at   

          den kan ta stilling til om barnehageeier oppfyller barnehageloven. 

2.3.4 Om barnehagemyndigheten vurderer og konkluderer på om barnehageeier   

          oppfyller lovkravene i barnehageloven. 

2.3.5 Om barnehagemyndigheten formidler sine vurderinger og konklusjoner skriftlig til  

          barnehageeier. 

 

Statsforvalteren vil bemerke at det er ikke et krav i regelverket om at en kommune må 

gjennomføre tilsyn av en viss hyppighet, men det stilles i barnehageloven krav om at kommunen 

som barnehagemyndighet skal gi veiledning og føre tilsyn for å påse og sikre at barnehagene 

drives i samsvar med bestemmelsene i barnehageloven med forskrifter, med unntak av 

bestemmelsene i kapittel V med forskrifter, jf. barnehageloven §§ 10 og 53. Kommunen kan gi 

pålegg til barnehagen om å rette uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller 

godkjenningspliktige virksomheter. 

 

2.4 Reaksjoner og vedtak i tilsyn  

2.4.1 Sender barnehagemyndigheten forhåndsvarsel til barnehageeier i 

tilfeller hvor den skal vedta pålegg om retting eller stenging av 

barnehagen? 

Rettslig krav 

Forhåndsvarsel skal som hovedregel være skriftlig. Forhåndsvarsel skal forberede 

barnehageeieren på det vedtaket som kan komme, og gi barnehageeieren muligheter til å uttale 

seg og ivareta sine interesser. Barnehagemyndigheten kan gi forhåndsvarsel i tilsynsrapporten. 

Både pålegg om retting og tidsbegrenset eller varig stenging av barnehagen er enkeltvedtak. 

 

Våre observasjoner 

I RefLex svarer kommunen ja på spørsmålet om barnehagemyndigheten sender forhåndsvarsel 

til barnehageeier i tilfeller hvor den skal vedta pålegg om retting eller stenging av barnehagen. 

 

Halden kommune har ikke ført tilsyn med barnehagene i kommunen siden 2017.  

 

Vår vurdering og konklusjon 

Kommunen har ikke i den perioden vi har etterspurt dokumentasjon fra, gitt pålegg om retting 

eller vedtak om stenging av barnehage. På bakgrunn av at det verken er gitt pålegg om retting 

eller at vi har fått forelagt annen dokumentasjon på hvordan kommunen følger opp lovbrudd i 

barnehagene, har Statsforvalteren ikke kunnet vurdere og konkludere på hvordan kommunen 

følger opp lovbrudd. 
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Kontrollspørsmålene 2.4.2 – 2.4.9  

 2.4.2 Inneholder forhåndsvarselet opplysninger om det rettslige og faktiske grunnlaget for det 

             varslede vedtaket, en beskrivelse av hva vedtaket innebærer for barnehageeier, og en frist 

             for uttalelse? 

2.4.3  Gir barnehagemyndigheten pålegg om retting bare i tilfeller der den har konkludert med 

at et forhold er ulovlig eller uforsvarlig?  

2.4.4  Gir barnehagemyndigheten en frist for retting i sine pålegg om retting til barnehageeier? 

2.4.5  Følger barnehage myndigheten opp at bruddene på barnehageloven har blitt rettet? 

2.4.6  Vedtar barnehagemyndigheten stenging som reaksjon kun der barnehageeier ikke 

overholder fristen for å etterkomme pålegget, eller der forholdet ikke lar seg rette? 

2.4.7  Sender barnehagemyndigheten stengingsvedtak til Statsforvalteren til orientering? 

2.4.8 Er pålegg om retting eller vedtak om stenging skriftlig? 

2.4.9 Inneholder pålegg om retting eller vedtak om stenging informasjon om: 

a) De reglene vedtaket bygger på? 

b) De faktiske forholdene vedtaket bygger på? 

c) De hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn? 

d) Klageadgang? 

e) Klagefrist? 

f) Klageinstans? 

g) Fremgangsmåten ved klage? 

h) Informasjon om retten til å se sakens dokumenter? 

i) Informasjon om retten til å be om utsatt iverksettelse? 

Når det gjelder kontrollspørsmålene 2.4.2 til og med 2.4.9 har ikke Statsforvalteren vurdert og 

konkludert disse. Selv om kommunen har svart ja i RefLex på disse kontrollspørsmålene, så har 

ikke Statsforvalteren mottatt dokumentasjonsgrunnlag som gjør at vi kan vurdere og konkludere 

disse kontrollspørsmålene. 

3 Statsforvalterens reaksjoner 

3.1 Pålegg om retting 

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: 

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. 
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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.  

3.2 Oppfølging av påleggene 

Kommunen skal iverksette tiltak for å rette brudd på regelverket umiddelbart. Når påleggene er 

rettet, skal kommunen erklære at retting er gjennomført og redegjøre for hvordan det har blitt 

rettet. 

Halden kommune skriver i sin tilbakemelding på foreløpig tilsynsrapport at kommunen jobber 

med å få på plass et helhetlig kvalitetssystem hvor veiledning og tilsyn vil inngå. Det fremgår av 

kommunens tilbakemelding at planer og rutiner for dette systemet skal implementeres fra 

barnehageåret 2021/2022. For at kommunen skal få satt de nye rutinene ut i praksis gir vi 

kommunen frist til den 01.12.2021 for å følge opp pålegget om retting. Vi vil ikke avslutte tilsynet 

før kommunen, gjennom erklæringen og redegjørelsen, har vist at påleggene er rettet. 

Med bakgrunn i at det i tillegg til korreksjonspunktene som kommunen er pålagt å rette, er 

mange kontrollspørsmål Statsforvalteren ikke har kunnet ta stilling til i dette tilsynet, har vi avtalt 

et veiledningsmøte med kommunen den 26.08.2021 for å følge opp dette. Det er avtalt med 

Halden kommune at deres nye kvalitetssystem hvor veiledning og tilsyn inngår, samt revidert 

delegasjonsreglement oversendes Statsforvalteren i forkant av veiledningsmøtet. 

 

4 Kommunen kan gi tilbakemelding på rapporten 

Tilsynsrapporten er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. Kommunen 

kan klage på enkeltvedtaket. 

Hvis kommunen klager, må det gjøres innen tre uker. Fristen gjelder fra beskjed om brevet har 

kommet frem til kommunen, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Kommunen sender klagen til oss. 

Vi har muligheten til å omgjøre vedtaket. Hvis vi ikke er enig med kommunen, sender vi klagen til 

Utdanningsdirektoratet som avgjør saken. 

Kommunen kan be om at vi ikke setter i verk vedtaket før klagefristen er ute, eller klagen er 

endelig avgjort av Utdanningsdirektoratet, jf. forvaltningsloven § 42. 

Kommunen er part i saken og har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18. 
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Statsforvalteren i Oslo og Viken 

Oslo, 02.06.2021 

Asbjørn Evensen                                                    Heidi Martinsen 

tilsynsleder     seniorrådgiver 
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E-postadresse: 
sfovpost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Pb 325  
1502 Moss 

 Besøksadresse: 
Moss: Vogts gate 17 
Drammen: Dr. Hansteinsgate 9 
Oslo: Stensberggata 27 

 Telefon: 69 24 70 00 
www.statsforvalteren.no/ov 
 
Org.nr. 974 761 319 

  Vår dato:  Vår ref: 

  02.06.2021  2021/8669 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Rune Johansen Follestad,  
  
 
 
 
 
 
 

 

Halden kommune 
Postboks 150 
1751 HALDEN 
 
 

  

Avslutning av tilsyn med lærernormen - Gimle skole 

Statsforvalteren i Oslo og Viken viser til varsel om tilsyn med lærernormen, sendt per e-post den 15. 
mars 2021. Hjemmelen for vår tilsynsvirksomhet er opplæringsloven § 14-1 første ledd og 
kommuneloven kapittel 30. Temaet for dette tilsynet var å kontrollere om kommunen følger kravet 
om forholdstall mellom lærer og elev i forskrift til opplæringsloven § 14A-1, også omtalt som 
lærernormen.  
 
Denne rapporten gjelder tilsynet ved Gimle skole. 
 
Metoden i dette tilsynet er, som vi har beskrevet i varselet, enklere enn det dere kjenner til fra 
tidligere tilsyn. Det innebærer at dette brevet erstatter det som i mer omfattende tilsyn ville vært 
endelig tilsynsrapport. 
 
Rettslig grunnlag 
I opplæringsloven § 8-3 er det bestemt at departementet kan fastsette nærmere forskrifter om 
forholdstall mellom tallet på lærere og tallet på elever per skole eller per kommune. Dette er gjort på 
skolenivå i forskrift til opplæringsloven § 14A-1. Der er det bestemt at forholdet mellom tallet på 
lærere og elever i ordinær undervisning maksimalt skal være 15 elever per lærer på 1. - 4. årstrinn, 
20 elever per lærer på 5. - 7. årstrinn og 20 elever per lærer på 8. - 10. årstrinn. 
 
Bakgrunnen for tilsynet 
Bakgrunnen for åpning av tilsynet var at innsamlet data i Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) 
per 1. oktober 2020 viste at lærernormen ved skolen ikke var oppfylt. Forholdstallet som førte til 
mistanke om brudd på regelverket, er vist i varselbrevet av 15. mars 2021. 
 
Vi ba om en tilbakemelding innen 9. april 2021 om de registrerte opplysningene skyldes 
feilregistreringer i GSI-systemet, eller om det er riktig at skolen per 1. oktober 2020 ikke oppfylte 
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lærernormen. Dersom det stemte at skolen ikke oppfylte lærernormen, ba vi om at dere ga 
opplysninger om hvorvidt det er gjort noe for å utbedre forholdet, eller om situasjonen fortsatt er 
den samme ved skolen.  
 
Kommunens tilbakemelding 
I tilbakemeldingen har dere oppgitt at skolen har tilføyd ressurser i ettertid, hvilket gjør at skolen nå 
oppfyller lærernormen. 
 
Avslutning av tilsynet 
Vi legger til grunn opplysningene kommunen har gitt om tilføyde eller omfordelte ressurser på 
skolen etter 1. oktober 2020, og vurderer dermed at mistanken om lovbrudd ved skolen etter 
forskrift til opplæringsloven § 14A-1 ikke lenger foreligger. Vi avslutter dermed tilsynet. 
Statsforvalteren vil likevel følge opp skolens registreringer i Grunnskolens informasjonssystem per 1. 
oktober 2021. 
 
Informasjon om tilsynet er offentlig 
Vi gjør også oppmerksom på at informasjon om tilsynet er offentlig og publiseres på vår 
hjemmeside, jf. offentlighetsloven § 3. Vi ber dere også vurdere å gi informasjon til elever og foreldre 
om tilsynet, og hva dere har gjort for å oppfylle lærernormen etter 1. oktober 2020, slik at kravet nå 
er oppfylt. 
 
Mulighet til å uttale dere 
Ettersom vi ikke har konkludert med lovbrudd i dette tilsynet, har vi ikke fattet vedtak med pålegg 
om retting, og dere har følgelig heller ikke klagerett. Dere kan likevel uttale dere om innholdet i dette 
brevet som gjelder vår beskrivelse av fakta, forståelse av loven, vurdering og konklusjon. Dersom 
dere mener brevet inneholder feil, bør dere begrunne hvorfor. Dersom dere gir oss en 
tilbakemelding, vil vi kunne vurdere om det er grunnlag for å endre innholdet i brevet. Dere er også 
velkomne til å ta kontakt med oss dersom dere har spørsmål eller ønsker mer informasjon og 
veiledning:   
 

 Rune Follestad, fmburjf@statsforvalteren.no, tlf. 32266954 
 Kjartan Stokke, fmbukns@statsforvalteren.no, tlf. 32266948 
 Ingrid Haraldsen, fmoaidh@statsforvalteren.no, tlf. 22003840 
 Iris Margareta Binder, fmoaimb@statsforvalteren.no, tlf. 22003828 

 
 
 
Med hilsen 
 
Grethe Hovde Parr 
avdelingsdirektør 

  
 
Kjersti Utnes Borgaas 
seksjonssjef 

Barnehage- og utdanningsavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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E-postadresse: 
sfovpost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Pb 325  
1502 Moss 

 Besøksadresse: 
Moss: Vogts gate 17 
Drammen: Dr. Hansteinsgate 9 
Oslo: Stensberggata 27 

 Telefon: 69 24 70 00 
www.statsforvalteren.no/ov 
 
Org.nr. 974 761 319 

  Vår dato:  Vår ref: 

  18.06.2021  2021/8669 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Rune Johansen Follestad,  
  
 
 
 
 
 
 

 

Halden kommune 
Postboks 150 
1751 HALDEN 
 
 

  

Avslutning av tilsyn med lærernormen Kongeveien skole 

Statsforvalteren i Oslo og Viken viser til varsel om tilsyn med lærernormen, sendt per e-post den 15. 
mars 2021. Hjemmelen for vår tilsynsvirksomhet er opplæringsloven § 14-1 første ledd og 
kommuneloven kapittel 30. Temaet for dette tilsynet var å kontrollere om kommunen følger kravet 
om forholdstall mellom lærer og elev i forskrift til opplæringsloven § 14A-1, også omtalt som 
lærernormen.  
 
Denne rapporten gjelder tilsynet ved Kongeveien skole. 
 
Metoden i dette tilsynet er, som vi har beskrevet i varselet, enklere enn det dere kjenner til fra 
tidligere tilsyn. Det innebærer at dette brevet erstatter det som i mer omfattende tilsyn ville vært 
endelig tilsynsrapport. 
 
Rettslig grunnlag 
I opplæringsloven § 8-3 er det bestemt at departementet kan fastsette nærmere forskrifter om 
forholdstall mellom tallet på lærere og tallet på elever per skole eller per kommune. Dette er gjort på 
skolenivå i forskrift til opplæringsloven § 14A-1. Der er det bestemt at forholdet mellom tallet på 
lærere og elever i ordinær undervisning maksimalt skal være 15 elever per lærer på 1. - 4. årstrinn, 
20 elever per lærer på 5. - 7. årstrinn og 20 elever per lærer på 8. - 10. årstrinn. 
 
Bakgrunnen for tilsynet 
Bakgrunnen for åpning av tilsynet var at innsamlet data i Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) 
per 1. oktober 2020 viste at lærernormen ved skolen ikke var oppfylt. Forholdstallet som førte til 
mistanke om brudd på regelverket, er vist i varselbrevet av 15. mars 2021. 
 
Vi ba om en tilbakemelding innen 9. april 2021 om de registrerte opplysningene skyldes 
feilregistreringer i GSI-systemet, eller om det er riktig at skolen per 1. oktober 2020 ikke oppfylte 
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lærernormen. Dersom det stemte at skolen ikke oppfylte lærernormen, ba vi om at dere ga 
opplysninger om hvorvidt det er gjort noe for å utbedre forholdet, eller om situasjonen fortsatt er 
den samme ved skolen.  
 
Kommunens tilbakemelding 
I tilbakemeldingen har dere oppgitt at skolen har tilføyd ressurser i ettertid, hvilket gjør at skolen nå 
oppfyller lærernormen. 
 
Avslutning av tilsynet 
Vi legger til grunn opplysningene kommunen har gitt om tilføyde eller omfordelte ressurser på 
skolen etter 1. oktober 2020, og vurderer dermed at mistanken om lovbrudd ved skolen etter 
forskrift til opplæringsloven § 14A-1 ikke lenger foreligger. Vi avslutter dermed tilsynet. 
Statsforvalteren vil likevel følge opp skolens registreringer i Grunnskolens informasjonssystem per 1. 
oktober 2021. 
 
Informasjon om tilsynet er offentlig 
Vi gjør også oppmerksom på at informasjon om tilsynet er offentlig og publiseres på vår 
hjemmeside, jf. offentlighetsloven § 3. Vi ber dere også vurdere å gi informasjon til elever og foreldre 
om tilsynet, og hva dere har gjort for å oppfylle lærernormen etter 1. oktober 2020, slik at kravet nå 
er oppfylt. 
 
Mulighet til å uttale dere 
Ettersom vi ikke har konkludert med lovbrudd i dette tilsynet, har vi ikke fattet vedtak med pålegg 
om retting, og dere har følgelig heller ikke klagerett. Dere kan likevel uttale dere om innholdet i dette 
brevet som gjelder vår beskrivelse av fakta, forståelse av loven, vurdering og konklusjon. Dersom 
dere mener brevet inneholder feil, bør dere begrunne hvorfor. Dersom dere gir oss en 
tilbakemelding, vil vi kunne vurdere om det er grunnlag for å endre innholdet i brevet. Dere er også 
velkomne til å ta kontakt med oss dersom dere har spørsmål eller ønsker mer informasjon og 
veiledning:   
 

 Rune Follestad, fmburjf@statsforvalteren.no, tlf. 32266954 
 Kjartan Stokke, fmbukns@statsforvalteren.no, tlf. 32266948 
 Ingrid Haraldsen, fmoaidh@statsforvalteren.no, tlf. 22003840 
 Iris Margareta Binder, fmoaimb@statsforvalteren.no, tlf. 22003828 

 
 
 
Med hilsen 
 
Grethe Hovde Parr 
avdelingsdirektør 

  
 
Kjersti Utnes Borgaas 
seksjonssjef 

Barnehage- og utdanningsavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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E-postadresse: 
sfovpost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Pb 325  
1502 Moss 

 Besøksadresse: 
Moss: Vogts gate 17 
Drammen: Dr. Hansteinsgate 9 
Oslo: Stensberggata 27 

 Telefon: 69 24 70 00 
www.statsforvalteren.no/ov 
 
Org.nr. 974 761 319 

  Vår dato:  Vår ref: 

  02.06.2021  2021/8669 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Rune Johansen Follestad,  
  
 
 
 
 
 
 

 

Halden kommune 
Postboks 150 
1751 HALDEN 
 
 

  

Avslutning av tilsyn med lærernormen - Os skole 

Statsforvalteren i Oslo og Viken viser til varsel om tilsyn med lærernormen, sendt per e-post den 15. 
mars 2021. Hjemmelen for vår tilsynsvirksomhet er opplæringsloven § 14-1 første ledd og 
kommuneloven kapittel 30. Temaet for dette tilsynet var å kontrollere om kommunen følger kravet 
om forholdstall mellom lærer og elev i forskrift til opplæringsloven § 14A-1, også omtalt som 
lærernormen.  
 
Denne rapporten gjelder tilsynet ved Os skole. 
 
Metoden i dette tilsynet er, som vi har beskrevet i varselet, enklere enn det dere kjenner til fra 
tidligere tilsyn. Det innebærer at dette brevet erstatter det som i mer omfattende tilsyn ville vært 
endelig tilsynsrapport. 
 
Rettslig grunnlag 
I opplæringsloven § 8-3 er det bestemt at departementet kan fastsette nærmere forskrifter om 
forholdstall mellom tallet på lærere og tallet på elever per skole eller per kommune. Dette er gjort på 
skolenivå i forskrift til opplæringsloven § 14A-1. Der er det bestemt at forholdet mellom tallet på 
lærere og elever i ordinær undervisning maksimalt skal være 15 elever per lærer på 1. - 4. årstrinn, 
20 elever per lærer på 5. - 7. årstrinn og 20 elever per lærer på 8. - 10. årstrinn. 
 
Bakgrunnen for tilsynet 
Bakgrunnen for åpning av tilsynet var at innsamlet data i Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) 
per 1. oktober 2020 viste at lærernormen ved skolen ikke var oppfylt. Forholdstallet som førte til 
mistanke om brudd på regelverket, er vist i varselbrevet av 15. mars 2021. 
 
Vi ba om en tilbakemelding innen 9. april 2021 om de registrerte opplysningene skyldes 
feilregistreringer i GSI-systemet, eller om det er riktig at skolen per 1. oktober 2020 ikke oppfylte 
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lærernormen. Dersom det stemte at skolen ikke oppfylte lærernormen, ba vi om at dere ga 
opplysninger om hvorvidt det er gjort noe for å utbedre forholdet, eller om situasjonen fortsatt er 
den samme ved skolen.  
 
Kommunens tilbakemelding 
I tilbakemeldingen har dere oppgitt at skolen har tilføyd ressurser i ettertid, hvilket gjør at skolen nå 
oppfyller lærernormen. 
 
Avslutning av tilsynet 
Vi legger til grunn opplysningene kommunen har gitt om tilføyde eller omfordelte ressurser på 
skolen etter 1. oktober 2020, og vurderer dermed at mistanken om lovbrudd ved skolen etter 
forskrift til opplæringsloven § 14A-1 ikke lenger foreligger. Vi avslutter dermed tilsynet. 
Statsforvalteren vil likevel følge opp skolens registreringer i Grunnskolens informasjonssystem per 1. 
oktober 2021. 
 
Informasjon om tilsynet er offentlig 
Vi gjør også oppmerksom på at informasjon om tilsynet er offentlig og publiseres på vår 
hjemmeside, jf. offentlighetsloven § 3. Vi ber dere også vurdere å gi informasjon til elever og foreldre 
om tilsynet, og hva dere har gjort for å oppfylle lærernormen etter 1. oktober 2020, slik at kravet nå 
er oppfylt. 
 
Mulighet til å uttale dere 
Ettersom vi ikke har konkludert med lovbrudd i dette tilsynet, har vi ikke fattet vedtak med pålegg 
om retting, og dere har følgelig heller ikke klagerett. Dere kan likevel uttale dere om innholdet i dette 
brevet som gjelder vår beskrivelse av fakta, forståelse av loven, vurdering og konklusjon. Dersom 
dere mener brevet inneholder feil, bør dere begrunne hvorfor. Dersom dere gir oss en 
tilbakemelding, vil vi kunne vurdere om det er grunnlag for å endre innholdet i brevet. Dere er også 
velkomne til å ta kontakt med oss dersom dere har spørsmål eller ønsker mer informasjon og 
veiledning:   
 

 Rune Follestad, fmburjf@statsforvalteren.no, tlf. 32266954 
 Kjartan Stokke, fmbukns@statsforvalteren.no, tlf. 32266948 
 Ingrid Haraldsen, fmoaidh@statsforvalteren.no, tlf. 22003840 
 Iris Margareta Binder, fmoaimb@statsforvalteren.no, tlf. 22003828 

 
 
 
Med hilsen 
 
Grethe Hovde Parr 
avdelingsdirektør 

  
 
Kjersti Utnes Borgaas 
seksjonssjef 

Barnehage- og utdanningsavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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E-postadresse: 
sfovpost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Pb 325  
1502 Moss 

 Besøksadresse: 
Moss: Vogts gate 17 
Drammen: Dr. Hansteinsgate 9 
Oslo: Stensberggata 27 

 Telefon: 69 24 70 00 
www.statsforvalteren.no/ov 
 
Org.nr. 974 761 319 

  Vår dato:  Vår ref: 

  05.05.2021  2021/8669 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Rune Johansen Follestad,  
  
 
 
 
 
 
 

 

Halden kommune 
Postboks 150 
1751 HALDEN 
 
 

  

 

Tilsyn med lærernormen - pålegg om retting - Rødsberg skole 

Statsforvalteren i Oslo og Viken viser til varsel om tilsyn med lærernormen, sendt per e-post den 15. 
mars 2021. E-posten var å regne som et forhåndsvarsel om pålegg om retting, jf. forvaltningsloven § 
16 og kommuneloven § 30-4 første ledd. 
 
Denne rapporten gjelder tilsynet ved skole: Rødsberg skole. 
 
Statsforvalteren har som oppgave å føre tilsyn med offentlige skoler, jf. opplæringsloven § 14-1 
første ledd og kommuneloven kapittel 30. Temaet for dette tilsynet var å kontrollere om skoleeier 
følger kravet om forholdstall mellom lærer og elev i forskrift til opplæringsloven § 14A-1, også omtalt 
som lærernormen.  
 
Rettslig grunnlag 
I opplæringsloven § 8-3 er det bestemt at departementet kan fastsette nærmere forskrifter om 
forholdstall mellom tallet på lærere og tallet på elever per skole eller per kommune. Dette er gjort på 
skolenivå i forskrift til opplæringsloven § 14A-1. Der er det bestemt at forholdet mellom tallet på 
lærere og elever i ordinær undervisning maksimalt skal være 15 elever per lærer på 1. - 4. årstrinn og 
20 elever per lærer på 5. - 10. årstrinn. 
 
Bakgrunnen for tilsynet 
Bakgrunnen for åpning av tilsynet var at innsamlet data i Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) 
per 1. oktober 2020 viser at lærernormen ved skolen ikke er oppfylt. Forholdstallet som førte til 
mistanke om brudd på regelverket, er vist i varselbrevet av 15. mars 2021.  
 
Vi ba om en tilbakemelding innen 9. april 2021 om de registrerte opplysningene skyldes 
feilregistreringer i GSI-systemet, eller om det er riktig at skolen per 1. oktober 2020 ikke oppfylte 
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lærernormen. Dersom det stemte at skolen ikke oppfylte lærernormen, ba vi om at dere ga 
opplysninger om hvorvidt det er gjort noe for å utbedre forholdet, eller om situasjonen fortsatt er 
den samme ved skolen.  
 
Kommunens tilbakemelding 
I tilbakemeldingen fra kommunen har dere oppgitt at tallene i GSI stemmer, og at situasjonen ved 
skolen fremdeles er den samme. Dette innebærer at skolen ennå ikke oppfyller kravene i regelverket 
om lærernormen.  
 
Pålegg om retting 
Vi har over konkludert med at skolen ikke oppfyller kravet i regelverket om lærernormen. Det er 
kommunen som er ansvarlig for at skolen blir drevet i samsvar med regelverket, jf. opplæringsloven 
§ 13-10. Vi pålegger dere dermed å rette opp følgende, jf. kommuneloven § 30-4: 
 
Kommunen må sørge for at skolen har et forholdstall mellom tallet på lærere og elever i ordinær 
undervisning som maksimalt er 15 elever per lærer på 1.-4. årstrinn, 20 elever per lærer på 5.-7. årstrinn 
og 20 elever per lærer på 8.-10. årstrinn. 
 
Dere skal iverksette tiltak for å rette brudd på regelverket umiddelbart. Det stilles ikke krav om 
erklæring om retting, men Statsforvalteren vil følge opp at avviket er rettet ved neste innsamling i 
Grunnskolens Informasjonssystem, per 1. oktober 2021. Fristen for å rette avviket er dermed også 1. 
oktober 2021. 
 
Informasjon om tilsynet er offentlig 
Vi gjør også oppmerksom på at funnene i tilsynet vil være offentlige og publiseres på vår 
hjemmeside, jf. offentlighetsloven § 3. Vi ber dere også vurdere å gi elever og foreldre informasjon 
om tilsynet og kommunens oppfølging av regelbruddet. 
 
Klagerett 
Pålegget om retting er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. Dere kan 
klage på enkeltvedtaket innen tre uker, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. En eventuell klage sendes til 
oss. Vi vil da vurdere om vi mener det er grunnlag for å omgjøre vedtaket. Hvis vi ikke er enig med 
dere, sender vi klagen til Utdanningsdirektoratet som avgjør saken. 
 
Dere er part i saken og har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18. 
 
Kontaktinformasjon 
Dersom dere har spørsmål om tilsynet eller ønsker ytterligere informasjon, er dere velkommen til å 
ta kontakt med oss:  
 

 Rune Follestad, fmburjf@statsforvalteren.no, tlf. 32266954 
 Kjartan Stokke, fmbukns@statsforvalteren.no, tlf. 32266948 
 Ingrid Haraldsen, fmoaidh@statsforvalteren.no, tlf. 22003840 
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 Iris Margareta Binder, fmoaimb@statsforvalteren.no, tlf. 22003828 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Grethe Hovde Parr 
avdelingsdirektør 

  
 
Kjersti Utnes Borgaas 
seksjonssjef 

Barnehage- og utdanningsavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
 

148

mailto:fmoaimb@statsforvalteren.no


       
       
E-postadresse: 
sfovpost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Pb 325  
1502 Moss 

 Besøksadresse: 
Moss: Vogts gate 17 
Drammen: Dr. Hansteinsgate 9 
Oslo: Stensberggata 27 

 Telefon: 69 24 70 00 
www.statsforvalteren.no/ov 
 
Org.nr. 974 761 319 

  Vår dato:  Vår ref: 

  31.05.2021  2021/8669 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Rune Johansen Follestad,  
  
 
 
 
 
 
 

 

Halden kommune 
Postboks 150 
1751 HALDEN 
 
 

  

Avslutning av tilsyn med lærernormen - Tistedal skole 

Statsforvalteren i Oslo og Viken viser til varsel om tilsyn med lærernormen, sendt per e-post den 15. 
mars 2021. Hjemmelen for vår tilsynsvirksomhet er opplæringsloven § 14-1 første ledd og 
kommuneloven kapittel 30. Temaet for dette tilsynet var å kontrollere om kommunen følger kravet 
om forholdstall mellom lærer og elev i forskrift til opplæringsloven § 14A-1, også omtalt som 
lærernormen.  
 
Denne rapporten gjelder tilsynet ved Tistedal skole. 
 
Metoden i dette tilsynet er, som vi har beskrevet i varselet, enklere enn det dere kjenner til fra 
tidligere tilsyn. Det innebærer at dette brevet erstatter det som i mer omfattende tilsyn ville vært 
endelig tilsynsrapport. 
 
Rettslig grunnlag 
I opplæringsloven § 8-3 er det bestemt at departementet kan fastsette nærmere forskrifter om 
forholdstall mellom tallet på lærere og tallet på elever per skole eller per kommune. Dette er gjort på 
skolenivå i forskrift til opplæringsloven § 14A-1. Der er det bestemt at forholdet mellom tallet på 
lærere og elever i ordinær undervisning maksimalt skal være 15 elever per lærer på 1. - 4. årstrinn, 
20 elever per lærer på 5. - 7. årstrinn og 20 elever per lærer på 8. - 10. årstrinn. 
 
Bakgrunnen for tilsynet 
Bakgrunnen for åpning av tilsynet var at innsamlet data i Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) 
per 1. oktober 2020 viste at lærernormen ved skolen ikke var oppfylt. Forholdstallet som førte til 
mistanke om brudd på regelverket, er vist i varselbrevet av 15. mars 2021. 
 
Vi ba om en tilbakemelding innen 9. april 2021 om de registrerte opplysningene skyldes 
feilregistreringer i GSI-systemet, eller om det er riktig at skolen per 1. oktober 2020 ikke oppfylte 
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lærernormen. Dersom det stemte at skolen ikke oppfylte lærernormen, ba vi om at dere ga 
opplysninger om hvorvidt det er gjort noe for å utbedre forholdet, eller om situasjonen fortsatt er 
den samme ved skolen.  
 
Kommunens tilbakemelding 
I tilbakemeldingen har dere oppgitt at skolen har tilføyd ressurser i ettertid, hvilket gjør at skolen nå 
oppfyller lærernormen. 
 
Avslutning av tilsynet 
Vi legger til grunn opplysningene kommunen har gitt om tilføyde eller omfordelte ressurser på 
skolen etter 1. oktober 2020, og vurderer dermed at mistanken om lovbrudd ved skolen etter 
forskrift til opplæringsloven § 14A-1 ikke lenger foreligger. Vi avslutter dermed tilsynet. 
Statsforvalteren vil likevel følge opp skolens registreringer i Grunnskolens informasjonssystem per 1. 
oktober 2021. 
 
Informasjon om tilsynet er offentlig 
Vi gjør også oppmerksom på at informasjon om tilsynet er offentlig og publiseres på vår 
hjemmeside, jf. offentlighetsloven § 3. Vi ber dere også vurdere å gi informasjon til elever og foreldre 
om tilsynet, og hva dere har gjort for å oppfylle lærernormen etter 1. oktober 2020, slik at kravet nå 
er oppfylt. 
 
Mulighet til å uttale dere 
Ettersom vi ikke har konkludert med lovbrudd i dette tilsynet, har vi ikke fattet vedtak med pålegg 
om retting, og dere har følgelig heller ikke klagerett. Dere kan likevel uttale dere om innholdet i dette 
brevet som gjelder vår beskrivelse av fakta, forståelse av loven, vurdering og konklusjon. Dersom 
dere mener brevet inneholder feil, bør dere begrunne hvorfor. Dersom dere gir oss en 
tilbakemelding, vil vi kunne vurdere om det er grunnlag for å endre innholdet i brevet. Dere er også 
velkomne til å ta kontakt med oss dersom dere har spørsmål eller ønsker mer informasjon og 
veiledning:   
 

 Rune Follestad, fmburjf@statsforvalteren.no, tlf. 32266954 
 Kjartan Stokke, fmbukns@statsforvalteren.no, tlf. 32266948 
 Ingrid Haraldsen, fmoaidh@statsforvalteren.no, tlf. 22003840 
 Iris Margareta Binder, fmoaimb@statsforvalteren.no, tlf. 22003828 

 
 
 
Med hilsen 
 
Grethe Hovde Parr 
avdelingsdirektør 

  
 
Kjersti Utnes Borgaas 
seksjonssjef 

Barnehage- og utdanningsavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 

150

mailto:fmburjf@statsforvalteren.no
mailto:fmbukns@statsforvalteren.no
mailto:fmoaidh@statsforvalteren.no
mailto:fmoaimb@statsforvalteren.no


  Side: 3/3 

 
 
 
 
 

151



ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/71 
Dokumentnr.: 60 
Løpenr.: 173730/2021 
Klassering: 3001-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 28.09.2021 21/35 

 

Eventuelt

152


	Forside 
	Saksliste 
	PS 21/27 Godkjenning av innkalling og saksliste
	Saksfremlegg

	PS 21/28 Valg av representant til å signere protokoll
	Saksfremlegg

	PS 21/29 Etterlevelseskontroll - Revisors attesetasjonsuttalelse
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Etterlevelseskontroll - Revisors attesetasjonsuttalelse


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


	PS 21/31 Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon 1. halvår 2021 - Halden kommune
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Statusrapport utført forvaltningsrevisjon 1. halvår 2021 Halden kommune.pdf
	Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon - Halden kommune.pdf


	PS 21/32 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2022
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Vedlegg 1 - samlet for året 2022
	Vedlegg 2 - ØKUS
	Vedlegg 3 - ØKR - Halden
	Vedlegg 4 - Økr samlet


	PS 21/33 Overordnet revisjonstrategi for 2021 - Regnskapsrevisjon
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Overordnet revisjonstrategi for 2021 - Regnskapsrevisjon


	PS 21/34 Referater og meldinger
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Protokoll KU Halden 15.06.2021 
	Henvendelse om saksbehandling og innsyn - SLADDET
	Henvendelse om Halden kommunes varslingsordning SLADDET
	Tilsyn vannforsyning Kornsjø
	Tilsyn vannforsyning Prestebakke
	Tilsyn vannforsyning Lille Erte
	Tilsynsrapport - Halden kommune - barnehage
	Halden - Gimle
	Halden - Kongeveien
	Halden - Os
	Halden - Rødsberg
	Halden - Tistedal


	PS 21/35 Eventuelt
	Saksfremlegg


