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Møtested:      Fjernmøte, grunnet Covid-19. Teams vil bli benyttet for videokonferanse. 
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Hvaler, 20.05 2021 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/79 
Dokumentnr.: 19 
Løpenr.: 41779/2021 
Klassering: 3011-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 31.05.2021 21/14 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

Fredrikstad, 22.02.2021 
 
 

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.: 2021/79 
Dokumentnr.: 20 
Løpenr.: 41790/2021 
Klassering: 3011-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 31.05.2021 21/15 

 

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 ........... 
  
  

Fredrikstad, 22.02.2021 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kontrollutvalgets rutine som ble behandlet i kontrollutvalgets møte 11.12 2019 
skal det ved hvert møte settes opp en sak om «Valg av en representant til signering av 
protokoll». Den som leder møtet skal alltid signere protokollen. 
 

Vurdering 
Ingen. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/75 
Dokumentnr.: 5 
Løpenr.: 41764/2021 
Klassering: 3011-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 31.05.2021 21/16 

 

Hvaler kommune - Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsmelding 
for 2020 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsmelding 2020 for Hvaler kommune 

som vist i vedlegg 1 til saken 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsmelding 2020 sendes kommunestyret 
med kopi til formannskapet 

 
Fredrikstad, 20.05 2021 
 
 

Vedlegg 
1. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsmelding 2020. 
2. Underdokumentasjon til utvalgets uttalelse  
3. Revisjonsberetning for 2020 – Hvaler kommune, datert 15.04 2021 
4. Revisjonsberetning for 2020 – Hvaler kommune, datert 19.05 2021 
5. Årsregnskapet for Hvaler kommune for 2020.  
6. Hvaler kommune - årsmelding 2020.  

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Lov om kommuner og fylkeskommuner (LOV-2018-06-22-83) 
 Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (FOR-2019-06-17-904) 
 Forum for kontroll og Tilsyn – Veileder til kontrollutvalget uttalelse til kommunen 

årsregnskap og årsberetningen 
 Norges Kommunerevisorforbund - Veileder til kontrollutvalget uttalelse til kommunen 

årsregnskap og årsberetningen 
 Tallanalyse av økonomien - Excel arbeidsdokument for ØKUS KOF 
 
 

Saksopplysninger 
I følge kommuneloven § 14-6 skal kommunen for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og 
årsberetning. I henhold til forskriftens kapittel 5, om årsregnskap og årsberetning for 
kommuner og fylkeskommuner fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 07.06 
2019, skal årsregnskapet inneholde driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, 
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økonomiske oversikter og noter. I henhold til kommunelovens § 14-7 skal kommunen 
utarbeide en årsberetning for kommunens samlete virksomhet. I årsberetning fra kommunen 
skal det blant annet skal gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme 
foretakets stilling og resultat m.m. 
 
Gjeldende tidsfrister for avleggelse av årsregnskapet og årsberetningen er: 

 kommunens årsregnskap skal være avlagt innen 22. februar etter regnskapsåret 
 kommunens årsberetning utarbeides innen 31. mars 

 
I følge kommuneloven § 24-8 skal revisor avgi en revisjonsberetning til kommunestyret. I 
revisjonsberetningen skal revisor 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 
 

Gjeldende tidsfrist for avleggelse av revisjonsberetning er 15 april: 
 
I henhold til kommunelovens § 14-3 skal kontrollutvalget uttale seg til kommunestyret om 
årsregnskapene og årsberetningene før formannskapet innstiller til vedtak. Jamfør forskrift 
om revisjon og kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 3 - 2. ledd.  
 
Kontrollutvalget har i sitt arbeid med uttalelsen støttet seg på de to veilederne om 
«Kontrollutvalget uttalelse til kommunen årsregnskap og årsberetningen» 
som er utgitt av henholdsvis Forum for Kontroll og Tilsyn og Norges 
Kommunerevisorforbund.  

 

Vurdering 
I kontrollutvalgets forslag til uttalelse har sekretariatet med bakgrunn i avlagte årsregnskap 
og årsberetning for 2020, innarbeidet ulike tallstørrelser knyttet til kommunes 
regnskapsresultat og om forhold som påvirker årets resultat. Videre har enkelte nøkkeltall 
som netto driftsresultat, gjeldsgrad, størrelse på fond og likviditetstall tatt inn i uttalelsen. 
Forhold av betydning i revisjonsberetning innarbeides i forslaget til uttalelsen. Sekretariatet 
har gitt en oppsummering av sine observasjoner i vedlegg 2 i saken og denne er kun ment til 
å understøtte kontrollutvalgets utarbeidelse for forslag til uttalelsen. 
 
Sekretariatet viser i sin helhet til kontrollutvalgets forslag til uttalelse til årsregnskap og 
årsmelding for 2020 i vedlegg 1.   
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å avgi uttalelse til årsregnskapet og årsmelding 2020 
for Hvaler kommune som vist i vedlegg 1. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og 
årsmelding 2020 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
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 Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS KOF) 
Besøksadresse: Dikeveien 29, 1661 Rolvsøy Postadresse: Dikeveien 29, 1661 ROLVSØY 
E-postadresse:rona@fredrikstad.kommune.no Webadresse: www.fredrikstad.kommune.no/okus 
Telefon: 900 86 740 Telefaks:  Tlf. saksbeh.: 452 55 251 Orgnr. 926 367 358  

 
Kommunestyret i Hvaler 
 
 
  
   
 
 
Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 
 2021/75-8-110776/2021-BJGU  3011-186 20.05.2021 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsmelding 2020 for Hvaler 
kommune 
 
I henhold til forskrift for kontrollutvalg og revisjon § 3, avgir herved kontrollutvalget sin 
uttalelse til årsregnskap og årsmelding for året 2020.  
 
Kontrollutvalget har den 31.05 2021 behandlet årsregnskap og årsmelding for 2020 for 
Hvaler kommune som er avgitt av kommunedirektør. Østre Viken kommunerevisjon IKS har 
avgitt endelig beretning 19.05 2021.  
 
Kommunen årsregnskap og årsmelding 2020 ble ikke avlagt innen gjeldende tidsfrist. 
Årsregnskap og årsmelding ble ferdigstilt og revidert 18.05 2021. Revisjonsberetning for 
2020 ble avlagt innen gjeldende tidsfrister. 
 
Kommunen har i 2020 et netto driftsresultat på kr – 13 397 052,-. Drifts- og investerings- 
regnskap er begge avsluttet i 0,- i henhold til lov og forskrift.  
 
Kontrollutvalget viser til årsmeldingens omtale (side 16 - 17) om de ulike avvik som påvirker 
årsresultatet for 2020. Kommentarer knyttet til det enkelte tjenesteområdet viser 
kontrollutvalget til årsmeldingen side 24 og utover.  
 
Kontrollutvalget viser til følgende sentrale nøkkeltall fra kommunes regnskap for 2020, sett 
opp anbefalte måltall fra det regjeringsoppnevnte utvalget for tekniske beregninger i offentlig 
sektor (TBU). 
 

 Hvaler kommunes netto driftsresultat tilsvarer – 2,8 % av driftsinntekter. TBU har anbefalt 
at nivå på netto driftsresultat bør være minimum + 1,75 % av brutto driftsinntektene for å 
opprettholde kommunens formue.  

 
 Kommunens netto langsiktige lånegjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser, ubrukte lånemidler 

og formidlingslån) er 126 % sett i forhold til brutto driftsinntekter per 31.12.  TBU 
anbefaler at nivået bør ligge i intervallet 60 – 90 %. 

 
 Hvaler kommunes disposisjonsfond per 31.12 utgjør 6,1 % av brutto driftsinntekter. TBU 

anbefaler at nivået bør ligge i intervallet 5 -10 % for å ha et godt økonomisk 
handlingsrom.  

 
 Kommunens likviditetsgrad 1 og 2 (betalingsevne) ligger på et tilfredsstillende nivå per 

31.12 i henhold til anerkjent regnskapsteori.  
 
Revisor har konkludert med at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir 
et rettvisende bilde per 31.12 2020. Årsmeldingen inneholder de opplysninger som lov og 
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Saksnummer 2021/75-110776/2021  

forskrift krever og at opplysningene om økonomi i årsmeldingen stemmer overens med 
årsregnskapet.  
 
Revisor har lagt frem en revisjonsberetning uten merknader eller presiseringer. Revisor har 
under andre forhold påpekt to forhold: 
 Minimumsavdrag. 

Minimumsavdrag beregnet etter kommunelovens § 14-18, skal være betalt innen 31.12. 
Hvaler kommune har utgiftsført, men ikke betalt kr. 1 964 759,- i avdrag på langsiktig 
gjeld. Forholdet er omtalt i note 10 til årsregnskapet. 
 

 Selvkostfond. 
I h-3/14 fremkommer at generasjonsprisippet innebærer at kommunen ikke skal bygge 
opp selvkostfond over lengre tid, men ha en planlagt prosess både for oppbygging og 
nedbygging av fondet. Det anbefales at dette praktiseres slik at et overskudd (eller 
underskudd) i et år tilbakeføres til (eller dekkes inn fra) brukerne innen fem år etter at 
overskuddet (eller underskuddet) i selvkostkalkylen oppstod. En andel av fondsmidler 
knyttet til feiing, slamtømming og avløp er eldre enn fem år. 

 

 
Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3, påsett at det ikke 
foreligger uavklarte revisjonsmerknader ved årsskifte 2020/21. 
 
Kontrollutvalget er ikke kjent med andre forhold, fremkommet i dialog med revisor, som 
kunne hatt betydning for utvalgets uttalelse. Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret 
fastsetter årsregnskapet og årsmeldingen for 2020. 
 
 
 
 
 

Hvaler 31.05 2021 
 
 

Ingerid Bjercke (s) 
leder 

 
Kopi: Formannskapet 
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Underdokumentasjon til saksfremlegg og forslag til uttalelsen årsregnskapet 2020 for Hvaler 

kommune. 

1. Innledning. 

Kontrollutvalget har i møte 31.05 2021 behandlet utvalgets sin uttalelse til Hvaler kommune sitt 

årsregnskap for 2020 

Representanter for kommunens administrasjon og ansvarlig revisor var tilstede i møte og presenterte 

årsregnskapet og revisjonsberetningen. Spørsmål fra kontrollutvalget ble besvart i møte. 

 

2. Ansvarlig for økonomiforvaltningen. 

Det er kommunestyret sitt ansvar å forvalte kommunes sin økonomi, derunder vedta årsregnskap og 

årsmeldingen, jfr. Kommunelovens § 14-2. Det er videre kommunestyret sitt ansvar å påse at 

økonomiforvaltningen skjer i tråd med lov, forskrift og egne interne reglement. Kommunestyret sitt 

ansvar for forvaltningen av den økonomiske internkontrollen og økonomiforvaltningen er forsterket 

gjennom ny kommunelov jfr. §§ 14-1 og 25-1 og 2. 

Med grunnlag i finansielle måltall, skal årsmeldingen gi vurdering av om den økonomiske utviklingen 

og stillingen slik den går frem av årsregnskapet, er forsvarlig og tar vare på handleevnen over tid, jfr. 

Kommuneloven § 14-7 a-b. Det er ikke lenger tilstrekkelig at årsmeldingen bare gjør rede for sentrale 

resultater i årsregnskapet. 

 

3. Formål med kontrollutvalgets sin uttalelse. 

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) definerer formålet med uttalelsen til å være at kommunestyret skal 

få oppsummerende og samlet informasjon om at det gjennom året er gjennomført uavhengig 

kontroll med at kravene til årsregnskapet og årsmeldingen, er ivaretatt i tråd med lov, forskrift og 

enge reglement, jfr. Kommuneloven §§ 14-1, 14-2 og 14-7. 

 

4. Grunnlag for uttalelsen. 

Grunnlag for uttalelsen er dokument og behandlinger som ligger til funn for utarbeidelsen av denne 

saken, slik som: 

 Endelig avlagt årsregnskap fra kommunedirektøren ble ferdigstilt 18.05 2021 

 Kommunedirektørens årsmelding ble ikke avlagt innen fristen, men ferdigstilt 18.05 2021 

 Revisjonsberetningen, datert 15.04 2021 – Negativ beretning på grunn av at årsregnskapet og 

årsberetning ikke var ferdig, korrigert og rettet. Tilbakekalt revisjonsberetning som var datert 

15.04 2021. Ny og endelig revisjonsberetning datert 19.05 2021. 

 Nummerert brev 5/2020 fra revisor. 

 Nummerert brev 5/2020 er fulgt opp og merknadene i brevet er behandlet i møte 3. desember 

2020 (sak 20/45). Merknad fire i revisjonsbrevet om anleggsmidler som står i kommunens 

balanse er i løpet av 2020 overdratt til Borg Havn. 

 Rapport etter etterlevelesekontroll, datert 15.09 2020 

 Forvaltningsrevisjoner med tema innen økonomiforvaltningen. 
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 Revisors sine orienteringer til kontrollutvalget om: 

o Revisjonsplan-/strategier 

o Oppsummering av interims revisjon 

o Oppsummering av årsoppgjørsrevisjon 

 Gjennomførte påseansvar ovenfor revisjonen 

 Statlige tilsyn 

 

 

5. Vurdering av årsregnskapet og årsmeldingen 
5.1 Revisjonsberetningen. 

Revisor har lagt frem en ren revisjonsberetning uten merknader eller presiseringer. Revisor har under 

andre forhold påpekt følgende to forhold: 

 Minimumsavdrag. 

Minimumsavdrag beregnet etter kommunelovens § 14-18, skal være betalt innen 31.12. Hvaler 

kommune har utgiftsført, men ikke betalt kr. 1 964 759,- i avdrag på langsiktig gjeld. Forholdet er 

omtalt i note 10 til årsregnskapet. 

 Selvkostfond. 

I h-3/14 fremkommer at generasjonsprisippet innebærer at kommunen ikke skal bygge opp 

selvkostfond over lengre tid, men ha en planlagt prosess både for oppbygging og nedbygging av 

fondet. Det anbefales at dette praktiseres slik at et overskudd (eller underskudd) i et år 

tilbakeføres til (eller dekkes inn fra) brukerne innen fem år etter at overskuddet (eller 

underskuddet) i selvkostkalkylen oppstod. En andel av fondsmidler knyttet til feiing, 

slamtømming og avløp er eldre enn fem år. 

 

5.2 Årsregnskapet – nøkkeltall 

 

Netto driftsresultat i %: 

Snitt 2020 2019 2018 2017 2016 

 -2,8 -4,1 1,7 3,9 -0,6 
 

Anbefalt nøkkeltall: + 1,75 (Teknisk beregningsutvalg -TBU) 

 

Utvikling av gjeldsgrad i %: 

2020 2019 2018 2017 2016 

126 121 115 112 111 
 

Anbefalt nøkkeltall: 60 - 90 % (Teknisk beregningsutvalg –TBU) 

 

Utviklingen av disposisjonsfond i % av driftsinntekter: 

2020 2019 2018 2017 2016 

6,1 6,6 7,1 4,4 4,8 
 

Anbefalt nøkkeltall: 5-10 % (Teknisk beregningsutvalg –TBU) 

 

Utvikling av likviditetsgrad 1: 

2020 2019 2018 2017 2016 

2,6 2,9 2,8 2,8 2,9 

Anbefalt nøkkeltall: >2  
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Utvikling av likviditetsgrad 2: 

2020 2019 2018 2017 2016 

2,0 2,3 2,3 2,1 2,2 

Anbefalt nøkkeltall: >1  

 

5.3 Særskilte forhold som påvirker årets årsresultat. 

 

Andre særskilte forhold/ ekstraordinære forhold som påvirker årsresultatet for 2020 og som 

fremkommer i årsmeldingen side 16 og 17. 

 

5.4 Økonomiforvaltning og internkontroll  

Vurdering av økonomiforvaltningen og internkontroll bygger på rapporter fra regnskapsrevisor, 

forvaltningsrevisjon, statlige tilsyn og informasjon fra kommunen. Følgende vurderinger er gjort: 

 Det er ikke avdekket vesentlige svakheter med den økonomiske interkontrollen verken i 

revisors sine rapporteringer gjennom året eller i deres orienteringer til kontrollutvalget. 

 Budsjettavvik og avvik fra budsjettpremissene er tilfredsstillende forklart i årsmeldingen. 

Dette er også bekreftet fra revisor. 

 Revisor har bekreftet at bokføringen er i tråd med bokføringsregelverket. Ingen avvik er 

avdekket eller rapportert. 

 Det er i regnskapsåret 2020 gjennomført etterlevelsekontroll med 

«Merverdiavgiftskompensasjonen». Det var ikke avdekket vesentlige avvik. 

 Det er gjennomført forvaltningsrevisjonsrapport i løpet av 2020 som var rettet mot 

økonomiforvaltningen. Revisjonen gjaldt kontroll med «Røde flagg». Følgende observasjoner 

ble bemerket og som krevde oppfølging: 

o å regulere samarbeidet med Fredrikstad kommune skriftlig 
o å påse at den nye rutinen for attestasjon og anvisning blir fulgt  
o å påse at oversikt over hvem som har attestasjon- og anvisningsmyndighet er 

oppdatert til enhver tid 
o å sørge for at kommunens fakturakontroll blir risikovurdert og kontrollert 
o å undersøke fakturaene som revisjonen har markert med røde flagg  

 Der er / er ikke gjennomført statlige tilsyn med som har betydning med 

økonomiforvaltningen. 

 

 

6. Vurdering av ikke økonomiske krav i årsmeldingen. 

Tekst  Henvisning 

Er tiltak som er sett i verk og tiltak som er planlagt ser i verk for å 
sikre en høy etisk standard omtalt i årsmeldingen? 

x Årsmeldingen side - 

Er den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling omtalt 
i årsmeldingen? 

  Årsmeldingen side 5 

 

 

7. Vurdering av revisjonen sitt arbeid 

Kontrollutvalgets påseansvar at regnskapet er revidert på en trygg måte: 
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Tekst  Kommentarer 

Kvalifikasjon- og 
oppdateringskrav 

  Revisjonsselskapet håndterer dette intern i selskapet og 
etterlever oppdateringskrav som gjelder. 

Vandel   Fremskaffes ved autorisering av revisorer 

Uavhengighetserklæring   Fremlagt i KU- møte 27.02 2020, sak 20/6 

Kvalitetskontroll - NKRF   Det er ikke gjennomført kvalitetskontroll i 2020, sist 
gjennomført var 2018/2019, begge med godkjent resultat 

 

Kontrollutvalget ansvar for å holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet: 

Tekst  Kommentarer 

Planleggingsfasen   Fremlagt i KU- møte 15.10 2020, sak 20/41 

Interims revisjon (2019)   Fremlagt i KU- møte 15.10 2020, sak 20/40 

Årsoppgjøret (2019)   Fremlagt i KU- møte 15.10 2020, sak 20/40 

Etterlevelseskontroll   Fremlagt i KU- møte 15.10 2020, sak 20/38 

Statusrapport FR-revisjon    Fremlagt i KU- møte 27.02 2020, sak 20/4 
Fremlagt i KU- møte 03.09 2020, sak 20/22 
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Årsmelding 2020 
Hvaler 
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Årsmelding 2020 
 

Side 2 av 96 

Forord 
 
2020 ble et krevende år for Hvaler kommune, med store omstillinger av organisasjonen parallelt med 
håndtering av Covid-19 pandemien. 

Gjennom 2020 gjennomførte ledelsen en omstilling som berørte alle tjenesteområder i Hvaler 
kommune. Hovedhensikten med omstillingen var å redusere antall ledernivåer i kommunen, med 
tydeligere delegert myndighet og ansvar som resultat. På nivået under kommunalsjefene er det nå kun 
12 enhetsledere som har delegerte fullmakter på personal, fag og budsjett. Den siste fasen av 
omstillingsprosessen ble ferdigstilt før jul 2020, og berørte nøkkelpersonell og ansatte på nivået under 
enhetslederne. 

Utbruddet av Covid-19 i mars 2020 har satt kommunens ansatte og kriseledelse på en prøve. Det er 
krevende å håndtere den usikkerheten en slik pandemi gir ansatte, brukere og innbyggere, over en så 
lang periode som corona-pandemien har vart. Med mange ansatte på hjemmekontor, og andre i 
karantene i perioder, så har det vært ekstra utfordrende å være leder, og å kunne følge opp de ansatte 
på en god måte. 

Samtidig så har det  vært viktig å ha fokuset på å opprettholde den daglige driften så langt det har latt 
seg gjøre innenfor de restriksjoner og retningslinjer som myndighetene har gitt. Vi har lært mye om 
håndtering av pandemier og kriseledelse i denne perioden, og det er rådmannens vurdering at 
kriseledelsen i Hvaler kommune har fungert godt. 

Regnskapet for 2020 blir lagt frem med et negativt netto driftsresultat på 13,4 millioner kroner. Dette er 
svakt, og langt unna anbefalingen fra myndighetene om et positivt driftsresultat som over tid bør ligge 
på ca. 1,75 % av brutto driftsinntekter. Den nye kommuneloven stiller strengere krav til såkalt 
økonomisk bærekraft over tid, og et positivt netto driftsresultat er avgjørende for å kunne bygge en 
buffer gjennom disposisjonsfondet, men også for å kunne foreta egenfinansiering av investeringer. 

Noe av det negative driftsresultatet kan selvfølgelig tilskrives ekstraordinære kostnader forbundet med 
corona pandemien,  kombinert med en sviktende skatteinngang i Norge generelt. Men corona kan ikke 
forklare hele bildet. Kostnadene til den underliggende driften i Hvaler kommune er for høy i forhold til 
løpende driftsinntekter, og det gir en ubalanse som ikke kan vedvare. 

Lånegjelden til Hvaler kommune begynner også å bli høy, også sammenlignet med andre kommuner det 
er naturlig å sammenligne seg med. En total gjeld på over 700 millioner kroner er høyt i forhold til en 
kommune på Hvaler sin størrelse, og lånegjelden utgjør ved årsskiftet hele 150,7 % av brutto 
driftsinntekter. Samtidig vet vi at det også er vedtatt ytterligere låneopptak i 2021, som vil forverre 
dette nøkkeltallet ytterligere. På den andre siden har kommunen gjort betydelige investeringer blant 
annet i en god infrastruktur på vann- og avløp, i tillegg til at vi er i ferd med å bygge en ny flott skole i 
kommunen. Men det er rådmannens klare oppfatning at vi ikke kan fortsette med å bygge opp gjelden 
vår i samme grad fremover, da det vil binde opp en uforholdsmessig stor andel av våre inntekter til 
betjening av renter og avdrag. 

Kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjettet for 2020 fem finansielle måltall som skulle være 
retningsgivende for kommunens økonomiske styring. 4 av 5 indikatorer gir negativt varsel. Dette fordrer 
at det tas grep for å redusere kostnadene fremover, og det er både et administrativt og et politisk 
ansvar å få dette til. 

Helt avslutningsvis ønsker rådmannen å rette en stor takk til kommunens ledere og ansatte for en 
ekstraordinær innsats på mange områder i et utfordrende år. Som hver eneste dag har gått på 
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jobben for å gi kommunens innbyggere, brukere, elever og andre best mulig tjenester innenfor de 
rammene vi har til rådighet.  

Sammen er vi Hvaler. Og sammen skal vi gjøre Hvaler til et godt sted å jobbe, og et godt sted å bo! 

  

Skjærhalden, 26 mai 2021 

Geir Kvisten 

Konst. rådmann 
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Organisasjon og HR 
 
Hvaler kommune gjennomgikk en stor omorganisering i 2020, hvor den såkalte fase 2 og fase 3 i 
omstillingsprosessen ble gjennomført. Fase 2 besto av å etablere de ulike enhetene, og ansette 
enhetslederne for disse. Det er med nåværende organisering 12 enheter i kommunen som ledes av en 
enhetsleder. Enhetslederne har delegert både personal, fag- og budsjettansvar for sin enhet, og 
rapporterer direkte til kommunalsjef.  Dette arbeidet har vært tidkrevende, også fordi omorganiseringer 
medfører store endringer i de administrative systemene som må tilpasses den nye organisasjonen. 

Fase 3 ble avsluttet høsten 2020, og består av nøkkelpersonell og organisering av ansatte på nivåene 
under enhetsleder. Etter omorganiseringen så Hvaler kommune sin organisasjon slik ut pr. 31.12.2020. 

  

 HR og HMS 

Det har i 2020 vært mellom 2 og 2,5 årsverk ved HR etter nytilsatt HR-rådgiver 16.5.2020. Tidligere HR-
sjef sluttet i november, og Hvaler kommune hadde derfor en periode uten HR sjef på slutten av året. Ny 
HR-sjef ble rekruttert før jul, og hadde oppstart 1.mars 2021. 

HMS og risikovurdering 

HR har bistått linjeledere ved flere risikokartlegginger HMS i forbindelse med korona/covid-19. 
Prioritering av oppgaver i tiden har vært preget av nevnte situasjon. Plan for å ferdigstille 
kartleggingsarbeidet/grunnlagsarbeidet innen HMS for å starte med HMS-revisjon i 2020 ble ytterligere 
utsatt og vil følges opp av rådmannen i 2021. 

Medarbeiderundersøkelse 

Hvaler kommune gjennomførte for første gang på flere år en medarbeiderundersøkelse i 2020. Vi 
benytter den såkalte 10-faktor undersøkelsen, og selve undersøkelsen ble gjennomført i oktober. 
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Oppfølgingen av denne i det enkelte tjenesteområde og enhet startet opp før jul, og oppfølgingen av 
denne undersøkelsen vil videreføres inn i 2021. 

Samarbeidsutvalg SAU med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud 

Det har vært gjennomført SAU-møter (dialog og samarbeidsmøte) med rådmannen for hovedtillitsvalgte 
og hovedverneombud. Møtene avholdes hver 4. uke. Etter utbruddet av korona har det i tillegg vært 
gjennomført ukentlige nettmøter med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud fra 19. mars 2020 og 
inntil juli 2020. Alle parter opplever at møtene er nyttige og viktige for å sikre god samhandling og 
samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene og hovedverneombud. Fra arbeidsgivers side deltar 
rådmann og HR-sjef, og kommunalsjefene er også med når det er saker som er relevante for deres 
tjenesteområder. 

Rekruttering og tilgang på kvalifiserte arbeidstakere 

Gjennom hele 2020 har vi fortsatt hatt utfordringer med å rekruttere sykepleiere, vernepleiere og 
rådgivere til Areal og byggesak. Det har vært jobbet målrettet med å finne løsninger på disse 
utfordringene. 

AMU - Arbeidsmiljøutvalget 

Det er gjennomført AMU-møter i 2020, og sakene var blant annet overtidsbruk, brudd på 
arbeidsmiljølovens bestemmelser, HMS-opplæring på nett, risikovurderinger og sykefravær. 

Likestilling 

Hvaler kommune har en god balanse mellom kvinner og menn i ledende stillinger i kommunen, og har 
en praksis i overensstemmelse med gjeldende lovverk på området. Kommunen har ikke igangsatt noen 
særskilte tiltak i forhold til likestilling i 2020. 

Sykefravær – arbeidsmiljø 

Fravær Korttid Langtid Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2020 2,10 % 4,92 % 7,02 % 

  

Sykefravær per tjenesteområde 

   Fravær 2020   

Tjenesteområde Korttid i % Langtid i % Samlet 
fravær i % 

      

Lederstøtte og stab 1,36 % 2,75 % 4,11 %       

Oppvekst 2,25 % 5,55 % 7,80 %       

Helse og omsorg 2,73 % 6,25 % 8,98 %       

Teknikk, byggesak og infrastruktur 1,27 % 1,76 % 3,03 %       

Friskliv, læring og mestring 2,18 % 5,94 % 8,12 %       

Sum tjenesteområder 2,10 % 4,92 % 7,02 %       
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Som vi ser av overstående tabell, så var samlet sykefravær for Hvaler kommune 7,02 %. I det store bildet 
er korttidsfraværet på et akseptabelt nivå, men vi har et noe for høyt langtidsfravær. 

Det er planlagt arbeid med ekstra innsats i forbindelse med IA-arbeid og forebyggende sykefravær innen 
enheter med høyere fravær enn 7 – 8 % i 2020. Dette gjelder barnehager, helse og omsorg, enhet for 
barn, voksne og familier og enkelte andre utvalgte. Arbeidet skal følges opp videre i AMU 
fremover.  Flere ledere har hatt aktivitet på oppfølging av sykmeldte, men oppfølgingen har blitt noe 
redusert med bakgrunn i situasjonen med Covid-19/korona. Ledere samarbeider på en god måte for å 
sikre tilretteleggingsplikten.   

Sykefraværet er fortsatt høyest innen tjenesteområde helse og omsorg, og var ifjor lavest innen 
tjenesteområde teknikk, byggesak og infrastruktur. 

  

  

  

Kommuneøkonomi og økonomisk analyse 
 
Rammetilskudd og skatteinntekter  

Introduksjon 

Hvaler kommune har ansvaret med å tilby innbyggerne nasjonale velferdstjenester som er avgjørende 
for innbyggernes livskvalitet. Dette omfatter bl.a. barnehagetjenester, skolefritidsordning, 
grunnskoleundervisning, voksenopplæring, pleie- og omsorgstjenester, helsetjenester og tjenester for å 
gi innbyggere sosial trygghet. I motsetning til tjenester som vann, avløp og renovasjon, som dekkes av 
innbyggerne i henhold til selvkostprinsippet, krever de nasjonale velferdstjeneste en god økonomisk 
styring fra kommunens administrasjon og ledere. 

 For kommunes innbyggere er det vesentlig at kommunen har fokus på langsiktighet, slik at den 
økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid, ofte omtalt som økonomisk bærekraft. En god 
økonomisk bærekraft skal sikre langsiktig stabilitet i kommunens tjenester slik at tidligere opparbeidet 
disposisjonsfond kan absorbere kortere perioder med ubalanse mellom inntekter og bevilginger til 
velferdstjenester uten at tjenestetilbudet reduseres. Kommunestyret har vedtatt finansielle måltall og 
handlingsregler som er viktige for å kunne bedømme den økonomiske utviklingen over tid. En viktig del 
av vurderingen er hvilken risiko eller økonomisk eksponering kommunen pådrar seg i dag som kan gi en 
negativ påvirkning på kommunens økonomiske handlekraft i seinere år. 

 Kommunene finansieres i hovedsak gjennom frie inntekter som består av skatteinntekter og 
rammetilskudd. De frie inntektene utgjør ¾ av kommunesektorens inntekter. Av dette utgjør 
skatteinntektene om lag 40 %-poeng. Hvaler kommune har relativt høye frie inntekter sammenliknet 
med Kostragruppe 02 og alle kommuner utenom Oslo. 
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Tabell - Frie inntekter i kroner per innbygger (B) 

  2017 2018 2019 2020 

 

   

  

Hvaler 52 179 53 745 55 437 58 346 

Kostragruppe 02 56 496 58 399 60 576 63 432 

Landet uten Oslo 53 334 54 862 57 073 59 230 

 
  

   

  

 

    

  

De frie inntektene i Hvaler kommune økte med ca. 3% i 2020. Til sammenligning økte 
konsumprisindeksen (KPI)med 1,3% i 2020.  Dette er den laveste økningen i indeksen siden 2012, men 
gir ikke et godt bilde av prisendringene på de varer og tjenester kommunen må kjøpe for å kunne yte 
sine tjenester. Årsveksten i KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var i 2020 på 
hele 3,0 prosent. Dette er den høyeste målte årsveksten i KPI-JAE siden 2016. Prisene på matvarer økte 
mer enn vanlig i 2020 til tross for en fallende trend gjennom 2. halvår. Samlet steg prisene med 3,7 
prosent fra 2019 til 2020, godt over den gjennomsnittlige prisveksten.  

Pr. utgangen av 2020 hadde Hvaler kommune en gjennomsnittlig skatteinngang på 106,3% relativt til 
andre kommuner pr. innbygger før inntektsutjevning. Korrigert for inntektsutjevning innebærer dette en 
gjennomsnittlig inntekt på 101,4 %, hvilket er høyest i tidligere Østfold. Sammenliknet med 2019 så viser 
dette en marginal nedgang fra 101,8%. Effekten av korona-pandemien på skatteinntektene forventes bli 
synlig først i skatteinngangen for 2021. 

Høye skatteinntekter pr innbygger er selvfølgelig et gode for Hvaler kommune. Samtidig er ikke gitt at 
det vil vedvare på dette høye nivået i fremtiden, og kommunen bør derfor forsøke å bygge en buffer 
gjennom disposisjonsfondet for å være mest mulig rustet for fremtiden. 
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Tabell - Rammetilskudd Beløp per innbygger (kr) 

 

   

  

  2017 2018 2019 2020 

Hvaler 21 130 20 513 21 630 25 084 

Kostragruppe 02 36 778 37 297 37 495 34 733 

Landet uten Oslo 25 682 26 207 27 218 29 525 

 
  

   

  

 

Rammetilskuddet fremkommer gjennom et innbyggertilskudd som i utgangspunktet er likt for alle 
landets kommuner. Dette blir imidlertid korrigert gjennom utjevingsfaktorer (som teoretisk tar hensyn 
til hvor dyr en kommune er å drifte, særskilte saker til fordeling, veksttilskudd og overgangsordninger). 
Hvaler fikk i 2020 en utjevning på -8 mill.kr i rammetilskudd hvor justeringen primært skyldes færre barn 
i aldersgruppen 2-15 år, samt flere eldre i spesielt aldersgruppen 67-79 år enn gjennomsnittlig for 
tilsvarende kommuner. En kommune med relativt flere barn i denne aldersgruppen vurderes da som 
dyrere å drifte som følge av utgifter til oppvekst og skolegang.  

Hvaler kommune har et lavere rammetilskudd pr innbygger enn sammenlignbare kommuner, men 
differansen er mindre enn tidligere år, se graf ovenfor. 

Det faktum at Hvaler kommune både har en høy skatteinntekt pr innbygger og en relativt høyere 
alderssammensetning hos innbyggerne gjør at kommunen løpende bør vurdere de økonomiske 
konsekvensene av varige endringer i demografi. 

Økonomisk effekt av pandemien – Corona19 

Kommunen har i 2020 mottatt ekstraordinære rammetilskudd på ca. 4,5 mill. kr for dekning av utgifter 
som følge av pandemien. I tillegg har kommunen spart utgifter på skoleskyss som følge av stengte skoler 
på ca. 0,7 mill. kr. Samlede regnskapsførte kostnader knyttet til direkte og forebyggende tiltak utgjør 
nær 4 mill. kr. I tillegg er det ikke ubetydelige kostnader i drift som ikke direkte regnskapsmessig kan 
henføres til pandemien som utgifter knyttet til f.eks. syke- og karantenefravær, merkostnader knyttet til 
hjemmekontor og økt bruk av vikarer. 
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Pandemien gir i tillegg en usikkerhet knyttet til skatteinntekten for neste år. Det er ikke urimelig å 
forvente en nedgang i personinntekter opptjent i 2020 som følge av permisjoner og redusert 
etterspørsel. Hva den faktiske reduksjonen i skattegrunnlaget utgjør vil vises når skattemeldingene er 
ferdigbehandlet i 2021. 

Eiendomsskatten 

Eiendomsskatten ble økt fra 2 promille(minimumssats) til 3 promille i 2020 etter politisk vedtak. 
Samtidig ble eiendomsskatteordningen strammet inn fra sentrale myndigheter ved at maksimal 
promillesats som en kommune kan beslutte ble nedjustert. Videre ble det innført en obligatorisk 
reduksjonsfaktor i takstgrunnlaget på 30%. Derfor økte eiendomsskatten kun fra 36,8 i 2019 til 38,2 
mill.kr i 2020 ved at skatteøkningen og reduksjonsfaktoren utjevnet hverandre. Kommunens 
skatteobjekter ble sist taksert i 2013. 

Det faktum at kommunens skatteobjekter ikke har blitt taksert på nytt siden 2013 er uheldig med 
hensyn til ensartet vurdering av alle boliger, samt at lov om eiendomsskatt § 8 forutsetter at 
eiendomsskattetakst skal baseres på reell salgsverdi. 

 Finansielle måltall 

  Hvaler 2019 Hvaler 2020 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo 

Økonomi         

Arbeidskapital ex. premieavvik i 
prosent av brutto driftsinntekter 
(prosent) 

23,6 % 21,5 % 18,0 % 22,7 % 

Fri egenkapital drift i prosent av brutto 
driftsinntekter (prosent) 

8,7 % 8,0 % 9,2 % 11,7 % 

Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser 
i prosent av brutto driftsinntekter 
(prosent) 

130,9 % 152,7 % 117,3 % 117,2 % 

Netto driftsresultat i prosent av brutto 
driftsinntekter 

-3,8 % -1,9 % 1,9 % 2,4 % 

Netto renteeksponering Andel av 
brutto driftsinntekter (prosent) 

49,0 % 65,0 % 58,3 % 47,9 % 

  

Ny kommunelov inneholder nå en generalbestemmelse som slår fast at kommunene skal forvalte sin 
økonomi slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. Det nevnes nøye prioriteringer, 
jevnlig oppfølging av budsjett, egenfinansiering av investeringer, planmessig vedlikehold av eiendom og 
håndtering av risiko som noen stikkord for god langsiktig økonomiforvaltning. Som et verktøy for å sikre 
langsiktig styring av kommunens økonomi er det lovfestet at kommunestyret skal fastsette finansielle 
måltall for kommunens økonomiske utvikling. Loven krever ikke at de finansielle måltallene skal være 
bindende for årsbudsjettene og økonomiplanperioden, men måltall framheves som et verktøy som kan 
bidra til å sikre økonomisk handlefrihet for kommende generasjoner. Tabellen ovenfor viser de måltall 
Hvaler kommune fokuserer på. 
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Tabell - Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 

  

 

  2017 2018 2019 2020 

Hvaler 3,9 % 2,4 % -3,8 % -1,9 % 

Kostragruppe 02 3,0 % 1,9 % 0,2 % 1,9 % 

Landet uten Oslo 3,7 % 2,2 % 1,5 % 2,4 % 

  

Foreløpige publiserte nøkkeltall fra SSB har feil i sine tall på flere områder, for Hvaler gjelder dette for 
høye inntektstall med følgende forbedret driftsresultat. Kommentarene fra rådmannen baserer seg på 
ureviderte regnskapstall. 

  

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 

Netto driftsresultat viser hva kommunen sitter igjen med av løpende inntekter etter at løpende utgifter 
er trukket fra. I tillegg til inntekter og utgifter knyttet til den ordinære driften, inngår også 
finansinntekter- og utgifter. Netto driftsresultat kan benyttes til finansiering av investeringer eller 
avsettes til senere bruk, og gir dermed en indikasjon på kommunens langsiktige økonomiske 
handlefrihet. Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) 
anbefaler et netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene på 1,75 prosent for kommunene. 

Driftsresultatet for Hvaler kommune ble i 2020 negativt på 13,4 mill kr, som utgjør -2,8 av brutto 
driftsinntekter. 

Vedtatt nøkkeltall for budsjettert netto driftsresultat var satt til 0,5 prosent i 2020, 1 prosent i 2021 og 
1,75 prosent ut økonomiplanperioden. 
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Tabell - Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) 

  

  2017 2018 2019 2020 

Hvaler 23,1 % 24,3 % 23,6 % 21,5 % 

Kostragruppe 02 19,2 % 19,4 % 17,8 % 18,0 % 

Landet uten Oslo 21,8 % 21,7 % 20,6 % 22,7 % 

 
  

Arbeidskapital i prosent av driftsinntektene 

Arbeidskapitalen er lik omløpsmidler (fratrukket premieavvik) fratrukket kortsiktig gjeld. 
Arbeidskapitalen omfatter bankinnskudd, verdipapirer (aksjer, sertifikater og liknende) og kortsiktige 
fordringer, fratrukket kassekredittlån og leverandørgjeld. Premieavvik er regnskapsteknisk definert 
under kortsiktige fordringer/gjeld, men er i realiteten bare en periodiseringspost. Premieavviket er 
derfor trukket fra i indikatoren for arbeidskapital for å få et bedre mål på likviditeten. Utviklingen i 
arbeidskapitalen bestemmes av forskjellen mellom årets tilgang og bruk av midler, korrigert for årets 
endring i ubrukte lånemidler. 

Arbeidskapitalen benyttes både for å angi likviditet (evnen til å betale forpliktelsene etter hvert som de 
forfaller) og soliditet (evnet til å tale tap). Arbeidskapitalen bør være positiv, normtall for 
tilfredsstillende arbeidskapital er at den bør utgjøre 10-15 prosent av driftsinntektene. 

For 2020 utgjør arbeidskapitalen 21,5% av sum driftsinntekter og dette er akkurat innenfor vedtatte 
finansielle nøkkeltall. 

Vedtatt nøkkeltall for arbeidskapital er satt til 20 prosent av driftsinntektene i hele 
økonomiplanperioden. 
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Tabell - Netto renteeksponering / Andel av brutto driftsinntekter (prosent) 

 

  2017 2018 2019 2020 

Hvaler 31,3 % 32,5 % 49,0 % 65,0 % 

Kostragruppe 02 39,5 % 40,1 % 47,5 % 58,3 % 

Landet uten Oslo 40,1 % 42,3 % 48,3 % 47,9 % 

 
  

Netto renteeksponering i prosent av driftsinntektene 

Netto renteeksponering gir en indikasjon på hvor mye av kommunens renteeksponerte gjeld som er 
igjen etter at rentekompensasjon og rentebærende likviditet er trukket fra, målt i forhold til 
driftsinntektene. Dersom renteeksponeringen er 40 prosent av driftsinntektene indikerer det at en 
renteoppgang på 1 prosentpoeng isolert sett vil spise 0,4 prosent av driftsinntektene. 

For 2020 utgjør netto renteeksponering 65% av sum driftsinntekter. 

Vedtatte nøkkeltall for netto renteeksponering er satt til lavere enn 40 prosent ut 
økonomiplanperioden. 
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Tabell - Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) 

  

  2017 2018 2019 2020 

Hvaler 112,0 % 123,5 % 130,9 % 152,7 % 

Kostragruppe 02 92,7 % 95,3 % 105,1 % 117,3 % 

Landet uten Oslo 101,9 % 105,6 % 111,0 % 117,2 % 

 
  

Langsiktig gjeld i prosent av driftsinntektene 

I kommuneproposisjonen ble langsiktig gjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser) i prosent av 
driftsinntektene omtalt som ett av nøkkeltallene for å vurdere den økonomiske situasjonen i 
kommunene på. Langsiktig gjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser) er gjeld som er tatt opp til 
investeringer i bygg, anlegg og andre varige driftsmidler og gir uttrykk for kommunens utestående 
brutto låneopptak. Lånegjeld må betjenes av kommunens inntekter (renteutgifter og avdrag), og 
utviklingen i denne lånegjelden påvirker kommunens fremtidige handlingsrom ved at en større del av 
driftsinntektene bindes opp til betjening av lånegjelden. 

For 2020 utgjør langsiktig lånegjeld 150,7% av sum driftsinntekter. 

Det vedtatte finansielle nøkkeltallet for langsiktig gjeld skal utgjøre mindre enn 150 prosent ut 
økonomiplanperioden. 
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Tabell - Fri egenkapital (disposisjonsfond) drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) 

  

 

  2017 2018 2019 2020 

Hvaler 5,6 % 10,6 % 8,7 % 8,0 % 

Kostragruppe 02 9,5 % 10,9 % 10,8 % 9,2 % 

Landet uten Oslo 11,7 % 12,3 % 12,4 % 11,7 % 

 
  

Fri egenkapital drift (disposisjonsfond) i prosent av driftsinntektene 

Fri egenkapital drift angir differansen mellom midlene som står på disposisjonsfond og regnskapsmessig 
merforbruk. Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering av drifts- eller 
investeringsutgifter. Regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk er bunnlinjen i kommuneregnskapet. 
Den består av årets netto driftsresultat tillagt årets bruk av fond, fratrukket årets avsetninger til fond og 
årets overføring av driftsinntekter til investeringsbudsjettet. Nøkkeltallet sier noe om hvor stor 
økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift. 

For 2020 utgjør disposisjonsfondet ved utløpet av året ca 28,5 mill kroner, hvilket utgjør 6,1% av sum 
driftsinntekter. 

Vedtatt nøkkeltall for fri egenkapital drift (disposisjonsfond) skal utgjøre minimum 5 prosent ut 
økonomiplanperioden. 

Langsiktig gjeld og medfølgende renteeksponering. 

Kommunen har gjennomført store investeringer de siste to årene. Spesielt for for regnskapsåret 2020 
har utbyggingen av skolen på Asmaløy vært en betydelig investering. Skolen utvides for å kunne 
håndtere alle skoletrinn på Hvaler, og  driften av skolene på Vesterøy og Kirkeøy vil følgelig avvikles etter 
vårsemesteret 2021slik at kommunen oppnår forventede besparelser i drift.  Kommunen gjennomførte i 
2020 investeringer for samlet 166 mill.kr, hvor opprinnelig budsjett var 164 mill. kr. Årsaken til det store 
avviket i revidert budsjett skyldes primært investeringer godkjent, men ikke utført 2019 og som følge av 
dette ble inkludert i revidert budsjett slik at investeringsbudsjettet  i 2020 ble økt fra 164 mill. kr til 274 
mill. kr i revidert budsjett. 
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Gjennomførte investeringer på 166 mill. kr var en vesentlig økning fra  investeringer på 86 mill. i 2019, 
men ikke tilstrekkelig for å hente inn etterslep av vedtatte investeringer fra 2019. Regnskapsåret 2021 
vil vise en tilsvarende  situasjon hvor opprinnelig budsjett på 141 mill. kr vil øke med et etterslep på 95 
mill. kr. Gjennomførte investeringer etter første kvartal 2021 utgjør ca. 44 mill. kr og tilsier at et 
etterslep fra 2021 vil bli betydelig lavere. Økonomiplan for 2022 har et vesentlig lavere investeringsnivå 
på 58 mill. kr slik at eventuelt etterslep i investeringer fra 2021 ikke vil skyve andre investeringer over til 
2023. I punkt 8 under avsnittet vesentlige avvik beskrives de største postene i investeringsregnskapet.  

Beslutningen medfører at Hvaler kommune gjennom hele inneværende økonomiplan 2021-2024 vil 
måtte betjene over driften en langsiktig gjeld som vesentlig overstiger det finansielle nøkkeltallet for 
gjeldsgrad, hvor langsiktig gjeld i prosent av driftsinntektene ikke skal overskride 150%. Pr 31/12 2020 
utgjør gjeldsgraden 150,7 %. Økte avdrag på ytterligere låneopptak vil begrense muligheten for  bygge 
opp en tilstrekkelig fri egenkapital innen 2024. 

Netto renteeksponering vil bli kraftig forverret som følge av et høyt låneopptak som beskrevet ovenfor. 
Pr 31/12 utgjør renteeksponert gjeld 65,0% av driftsinntekter.  Besluttet måltall for kommunen er 
maksimalt 40%. I tillegg vil besluttede ikke gjennomførte investeringer/låneopptak gi ytterligere 
renteeksponering. Inklusive besluttede investeringer vil langsiktig lån utgjøre ca. 800 mill. kr i balansen 
ved utgangen av 2021. Ved en eventuell renteoppgang på en prosent vil renteutgiftene øke med ca. 
8 mill. pr år. At renten vil øke med en prosent innen 2024 er ikke en urimelig antagelse og hvilke 
konsekvenser dette vil får for driften bør vurderes. 

Fri egenkapital (disposisjonsfond) utgjør ved utgangen av 2020 ca.6,1% av driftsinntekter. Vedtatt 
nøkkeltall for fri egenkapital i kommunen skal utgjøre minimum 5%. Med gjeldsøkning og 
renteeksponering som beskrevet overfor er minimumsbeløpet på 5% for lavt til å kunne absorbere 
vesentlige svingninger i resultat og bør minimum ligge på 10%. 

Driftsresultatet i planperioden 2021-2024 er følgelig eksponert med økning i avdrag og mulig økning i 
renteutgifter. I tillegg viser skatteinngangen en nedgang på 1,5 mill. fra 2019 til 2020. Budsjettert 
skatteinngang for 2021 utgjør 175 mill., dvs. en økning på 18 mill. kr sammenlignet med 157 mill. i 2020.  

Pandemien forventes også å redusere skattegrunnlaget i 2020 som skatteinntektene i 2021 baseres på. 
Historisk har det alltid vært en oppgang i skatteinntekter etter en pandemi, men her vil det være stor 
grad av usikkerhet og kommunen bør vurdere ulike utfall og effekt på kommunens økonomi. 

Konklusjon 

4 av 5 indikatorer gir negativt varsel. Situasjonen er på ingen måte kritisk, men krever tydelig økonomisk 
styring og løpende oppfølging. Hvalers økonomi er eksponert både på kort og lengere sikt, og evt. tiltak 
som kan bli nødvendige å gjennomføre bør forberedes tidlig, mens kommunen ennå har økonomisk 
fleksibilitet og evne til gjennomføring av langsiktige effektivitetstiltak. 

  

100



Årsmelding 2020 
 

Side 16 av 96 

Sammenlikning mot aktuelle kommuner 

Analyse av utgifter til tjenester sammenlignet med andre kommuner 

 

Figuren ovenfor viser kommunens kostnadsnivå fordelt på ulike tjenesteområder. Samlet sett har Hvaler 
kommune et kostnadsnivå som ligger noe over de mest sammenlignbare kommunegruppen. Det er 
vanskelig å finne tilsvarende kommuner å sammenligne seg med som både har et lavt innbyggertall og 
har et høyt antall fritidsboliger med tilsvarende krav til ulike tjenester. 

Forklaringer til vesentlige avvik 

1. Avvik rammetilskudd, merinntekt på ca 8 mill kr i forhold til regulert budsjett.  

 Økte rammeoverføringer som følge av korona-pandemien som ikke er blitt regulert fullt ut 

 Øremerkede tilskudd som følge av korona-pandemien som er blitt utbetalt gjennom 
rammetilskuddet. 

2. Avvik skatteinntekter, mindreinntekt på ca 4 mill kr i forhold til regulert budsjett. 

 Større inntektsutjevning enn opprinnelig antatt.  

3. Avvik overføringer fra andre, merinntekt på ca 10 mill kr 

 Sentrale opplæringsmidler, forsikringsoppgjør for skade, vedlikeholdsmidler og støtte fra 
Oslofjordens friluftsråd utgjør hovedårsakene til avviket. 

4. Avvik salgs- og leieinntekter, mindreinntekt på ca 6 mill kr 

 Leieinntekter på næring- og kommunale boliger, lavere forbruksinntekter innen VAR utgjør 
hovedårsakene. 

5. Avvik lønnsutgifter, merutgifter på ca 9 mill kr 
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 Lønn til vikarer og ekstrahjelp utgjør i all hovedsak merforbruket og mye er relatert til 
oppfølging av pandemi-situasjonen.  

6. Avvik overføringer og tilskudd til andre, merutgifter på ca 9 mill kr 

 Økt brukerrettet sosialhjelp og ikke budsjetterte spillemidler utgjør avviket. 

7. Avvik innen teknisk enhet 

 Økt vedlikehold innen selvkostområdet vann som ikke kunne dekkes av selvkostfondet og 
som blir ført som fremførbart underskudd utgjorde 1,8 mill kr.  

 Færre nye VA-abonnementer enn planlagt utgjorde ca 2 mill kr 

 Det ble også et fremførbart underskudd innen selvkostområdet renovasjon med 0,7 mill kr. 

 Lavere leieinntekter enn budsjettert på ca 2 mill kr. 

 Økte lisenser/gebyr utgifter utover budsjett utgjorde over 1,3 mill kr. 

8. Avvik investeringer i varige driftsmidler, mindreutgifter på ca 117 mill kr i forhold til 
regulert budsjett.  

Av disse utgjør 95,6 mill kr investeringer som ble besluttet, men ikke ferdigstilt i 2020. Disse 
investeringene ble besluttet rebudsjettert til 29 

 

De største beløpene utgjør: 

 Ny barneskole Asmaløy, 27,5 mill kr 

 Boliger for vanskeligstilte, 6,5 mill kr 

 Trykkøkning Korshavn, 7,6 mill kr 

102



Årsmelding 2020 
 

Side 18 av 96 

 Pumpeledning Revholmen, 9,9 mill kr 

 Prosjektering Sandbakken, 9,4 mill kr 

 Andre VA-prosjekter, 11 mill kr  

Noe av avvikene gjelder også salg av en bolig og kjøretøy. Salg av bolig for vanskeligstilte ble anskaffet i 
2015 med tilskuddsmidler fra Husbanken med tanke på "leie for eie". I 2015 var det stor fokus på eie 
boliger selv og denne boligen fikk en leiekontrakt som ga muligheter for kjøp av bolig for leietaker. Et 
slikt salg er intensjonen for tilskuddet fra Husbanken, mens tidspunktet for salg vil være knyttet opp til 
ulike forhold for leietaker og vanskelig å estimere på forhånd. Salg av kjøretøy gjelder erstatning av 
eksisterende kjøretøy hvor salgssummen består av ev restverdi. En av bilene ble solgt i 2019, men med 
feil momskode. Dette ble rettet på i 2020. Det er vanskelig å estimere ev restverdi på forhånd, men man 
vil tilstrebe en mer treffsikker prognose i budsjetteringen. 

Nærings - og samfunnsutvikling i Hvaler kommune 
 
Kultur & fritid 

Frivillighet og kulturtilbud er limet i samfunnet. Det er her vi skaper tilhørighet, identitet og opplevelser. 
Kultur er en viktig faktor i samfunnsutviklingen på Hvaler. 

Enhet kultur & fritid oppgaver spenner vidt. De tradisjonelle kulturtilbudene som meste er rettet mot 
barn og unge kommenteres under oppvekst. Enhet kultur & fritid har jobbet aktivt over tid for å kunne 
skape tilbud i samfunnet for hele befolkningen. Enheten har hatt fokus på å levere tjenester og planlagte 
tilbud uavhengig av begrensinger og utfordringer rundt Covid-19 gjennom hele 2020. Dette har gjort oss 
i stand til mye nytenking og alternative former for gjennomføring, slik at vi blant annet ikke har avlyst 
noen planlagte arrangementer. 

Vi opplever å ha levert mange gode tilbud og tjenester gjennom perioden deriblant den påskehilsning til 
samfunnet sammen med Hvaler brannvesen, Bilbingo, 17. mai gjennomføringen, hele sommersesongen, 
Festival Ung i Hvaler, julehilsen til Hvalersamfunnet og flere konsert streaminger. 

Sommeren har vært fylt med aktiviteter for både små og store. Besøkssenter og turistkontor har aldri 
hatt så mange deltakere og arrangementer som i 2020. 

Enheten har også stort fokus på smittevern og hadde i sommer ansvaret for det ekstra vertskapet som 
ble rekruttert for å sette dette i fokus.De øvrige tjenesten fra enheten har fulgt smittevern nøye 
gjennom året. Dette har resultert i at tilbud i perioder har vært stengt ned eller tilpasset smittevernet. Vi 
har så langt som mulig forsøkt å gi tjenester i forhold til dette. Vi har levert ut bøker fra biblioteket på 
alternative måter, vi har vært ute i Hvalersamfunnet og oppsøkt barn og unge der de har ferdes og vi har 
gitt alternative opplæringstilbud nettbasert eller på annet vis. Vi opplever å ha vært tilstede på jobb og 
med en driv for å gi positivitet til alle i dette merkelige 2020. 

Det har vært et fokus på videreutvikling av Kultursal Asmaløy og Kornmagasinet kulturhus som arenaer 
for mange ulike tilbud. 

For å gi en bredde i tilbudene er det viktig for oss å støtte opp under kulturaktører, kulturnæringer og 
kommersielle kulturaktører. Utvikle samarbeidsavtaler og ha god dialog og samhandling gjennom er en 
suksessfaktor i dette arbeidet. 
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Utvikling av samarbeidet med frivilligheten er viktig. Nettverksmøter og tilretteleggingsoppgaver for å 
støtte opp under frivillighet og frivillig arbeid er en prioritert oppgave. Enhetens oppgaver knyttet til 
Besøkssenter for Ytre Hvaler nasjonalpark kommenteres nedenfor, men bruk av felles lokaler, personale 
og det store kontaktnettet som er etablert er en stor suksessfaktor. 

Turistkontoret om sommeren og informasjonskontor/kulturkontor gjennom året driftes som et resultat 
av å se turistvertskap, besøkssentrene og kulturkontor sammen.Gjennom dette tilbudet opplever vi et 
stadig økende besøk. Sommeren 2020 var ikke noen unntak her – vi fikk flere folk innom totalt sett. 
Forskjellen i 2020 var at så nær som alle var nordmenn. 

Skjærhalden torg ligger til enheten og forvalte i nær samhandling med næring. Vi opplever at torget er 
viktig både for næringen og som et tilbud til befolkningen og turistene. I sommersesongen 2020 ble 
deler av torgarealet tilbudt restaurantene på Skjærhalden for å kunne hjelpe til med å løse 
utfordringene knyttet til Covid-19. 

Egne Covid-19 verter gjennom sommersesongen var med på å gi informasjon og jobbe forebyggende i 
samfunnet vår. 

Besøkssenter Ytre Hvaler nasjonalpark 

Ytre Hvaler nasjonalpark er viktig i utviklingen av Hvalersamfunnet. Besøkssenter Skjærhalden og vårt 
nye Besøkssenter Storesand er viktige aktører i arbeidet med å fremme informasjon og opplevelser 
knyttet til nasjonalparken. 

Besøkssenteret har fokus på å skape informasjon, engasjement og bevissthet om Ytre Hvaler 
nasjonalpark. Dette gjøre med mange ulike aktiviteter gjennom året. Et stort fokus på formidling til 
skolebarn i alle aldere er en viktig oppgave. Deltakelse i flere prosjekt gir midler og oppgaver. Frisk 
Oslofjord er et eksempel på dette og gir oss nå besøk av mange elever fra store deler av Østfold, selv 
med Covid-19 i samfunnet. 

Sommeren 2020 har vært fylt med aktiviteter for både små og store. Besøkssenter og turistkontor har 
aldri hatt så mange deltakere og arrangementer. 

Miljødirektoratet stiller strenge krav til autorisasjon av Besøkssentrene og det er viktig at kommunen 
følger opp kravene for å ta vare på og beholde den unike mulighetene som ligger i nasjonalparken. 
Besøkssenter Storesand ble et viktig element i dette og en fantastisk mulighet som ligger i 
nasjonalparken. 

Innovasjon- og digitalisering 
 
I 2020 valgte rådmannen å etablere et prosjekt- og porteføljekontor, og bemannet kontoret med to 
stillinger fra staben: Fagleder innovasjon og tjenestedesign og fagleder digitalisering og kommunikasjon. 
Denne omstruktureringen ble gjort for å få en enda mer målrettet og tydelig satsing på innovasjon og 
digitalisering i Hvaler kommune. Prosjekt- og porteføljekontoret fungerer nå som både prosjektkontor, 
porteføljekontor og fagmiljø for innovasjon og digitalisering med tilhørende oppgaver. Innovasjon og 
digitalisering ble fra 2021 et eget budsjettområde i stab. 

Prosjektkontorets visjon er å bidra til å skape en bærekraftig og endringsorientert kommune. Det ønsker 
vi å gjøre gjennom å bygge opp en innovasjonskultur hvor endringsiver og innbyggerinvolvering er 
naturlige deler av de ansattes handle- og væremåte. 
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Prosjektkontoret er fysisk plassert i rådhusets 2. etasje. Rommet brukes til tjenestedesignprosesser, 
idemyldring og workshops i prosjektenes ulike faser. Her er alle velkommen med gode ideer eller 
problemstillinger de ønsker å få belyst. 

Covid-19 har gjort det vanskelig å opprettholde momentum i pågående prosjekter og har også gjort det 
utfordrende å frigjøre ressurser til å starte nye prosjekter. Enkelte prosjekter og planlagte aktiviteter 
rettet mot opplæring og etablering av en innovasjonskultur har blitt satt på vent. 

 Her følger noen av de prosjektene og oppgavene vi har jobbet med i 2020: 

 Oppgradering av kvalitetssystemet 

 Oppgradering av intranettplattformen 

 Ny forhandling av Microsoft-lisenser og overgang til lisenser basert på Office 365 

 Innføring av Elements 

 Innføring av e-byggesak 

 Etablert rutiner og metoder for idesanking, prosjektetablering og porteføljestyring 

 Kompetanseheving innen prosjektledelse, prosessledelse og tjenestedesign 

 Bistått i digitalisering av samarbeidsformer og møtegjennomføring i Hvaler kommune ifm 
koronasituasjonen 

 Prosjektkontoret har bidratt i gjennomføringen av 10-faktor medarbeiderundersøkelse, 
herunder teknisk oppsett og utrulling, lederopplæring og støtte/veiledning til 
enhetsledere. 

 Koordinering av ledelsesprogrammet LAP (Ledelse av prosesser) i regi av Høyskolen i 
Innlandet. Programmet restartes høsten 2021. 

 Bistått i strategiarbeidet med å utforme Hvaler kommune som et helårs reisemål 

 Bistått næringssjef i diskusjoner og arbeid i grensesnittet mellom næringsutvikling og 
digitalisering av kommunale tjenester 

 Gitt vesentlige bidra i videreutviklingen av samarbeidet i Digi Viken Øst (DVØ)  

 Velferdsteknologi 

Hvaler kommunes VFT-team er fremoverlente og jobber aktivt for å implementere ny teknologi slik at vi 
står sterkere rustet i møte med de demografiske endringene. Prosjektkontoret er fast medlem i teamet 
og bidrar til å sikre fremdrift og forankring opp mot ledelse. Vi deltar i tillegg i Nasjonalt 
velferdsteknologiprogram som bidrar til samarbeid, forpliktelse og erfaringsdeling på tvers av 
kommuner.  

Prosjektporteføljen innen velferdsteknologi består av følgende teknologier: 

 Pasientvarslingsanlegg/sykesignal 
Alle rom på Dypedalåsen Bo- og behandlingssenter har i løpet av 2020 fått sensorer og 
panel med lysstyring, smitte- og oksygen varsel, samt andre brukertilpassede funksjoner. 
Dette sikrer at pasienten får gitt signal ved behov for hjelp uavhengig av hvor i bygget man 
oppholder seg være seg inne eller ute i sansehagene på DBB.  Prosjektet er i sin sluttfase 
og er forventet overført til drift våren 2021 

 E-lås 
I 2020 ble 8 sylindere montert på kommunale omsorgsboliger som erfaringshøsting. Det er 
innkjøpt ca 100 sylindere som planlegges montert i løpet av vår/sommer 2021. Ved årets 
utgang var 15 e-låser montert ut hos innbygger. Målet for prosjektet er trygg, sikker og 
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mer effektiv administrasjon av nøkler. Hjemmetjenesten administrerer ca 80 nøkler for 
sine brukere. I tillegg er det et stort antall nøkler som må administreres ved bruk av 
trygghetsalarmer. Som eksempel kan en nattvakt i hjemmetjenesten ha med seg rundt 50 
nøkler på en vakt. Ved innføring av e-lås vil den ansatte kun forholde seg til 1 nøkkel. 

 KompPro 
Covid-19 rammet Norge og verden for øvrig med full styrke i mars 2020. Av 
smittevernhensyn ble det av regjering og kommunene satt inn en rekke tiltak for å 
begrense smitte. Eldre mennesker både hjemmeboende og på institusjon sto i fare for 
isolasjon og å miste tjenestetilbudet. 
Hvaler kommune gikk derfor til anskaffelse av 10 KompPro  som gir mulighet til to-veis 
kommunikasjon via en enkel skjerm. Dette gjør det mulig for de eldre å opprettholde 
kontakt med sine pårørende og ha et sosialt liv. Prosjektet ble utvidet og teknologien blir 
med stor suksess anvend av blant annet logoped og hverdagsrehabilitering. Vi ser 
potensiale for ytterligere utvidelse til andre tjenesteområder som for eksempel rus og 
psykiatri. Gevinsten tas ut gjennom mer effektiv bruk av tid, mindre kjøring for ansatte og 
brukere, samt muligheten til tettere oppfølging.  

 Trygghetsalarmer 
Vi er en av 11 kommuner som er tilknyttet Helsevakta i Fredrikstad. Alarmene går til 
responssenteret i Fredrikstad som kommuniserer med bruker evt. lyser ut oppdrag til 
hjemmetjenesten som rykker ut ved behov.  Vi har i dag 69 aktive trygghetsalarmer i bruk. 
Prosjektet ble ferdigstilt i 2020 og er i drift. 

 Digitalt tilsyn 
Pilot er gjennomført. Det er installert passive alarmer i 4 nye kommunale 
omsorgsleiligheter. Eksempel på passiv alarm er varsling dersom kjøleskap ikke blir brukt 
over en viss tid eller vannet i springen renner mer enn normalt. Dette øker tryggheten og 
muliggjør at brukere kan bo hjemme lenger.  
Vi er i ferd med å organisere prosjektet for å sikre bruk av teknologi og implementering i 
daglig drift. Prosjektet forventes avsluttet i 2021. 

 Lokaliseringsteknologi. 
Prosjektet er i oppstartsfasen. Anskaffelsesprosessen startet opp i 2020 i samarbeid med 
Fredrikstad og en rekke kommuner i Viken. Lokaliseringsteknologi er en mer avansert 
trygghetsalarm med GPS som vil bidra til større bevegelsesfrihet for innbygger. Forventes 
sluttført i løpet av 2021 
  

Pandemien har gitt oss utfordringer, men også muligheter. Hvaler kommunes ansatte har bidratt med 
kreativitet, nytenkning, fleksibilitet og handlekraft. Det er med på å bygge en god erfaringsbase når vi 
skal fortsette arbeidet med å bygge en solid innovasjonskultur. Gjennom det kan vi sammen gjøre 
Hvaler kommune til et attraktivt sted å være og bo. 
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Befolkningsutvikling 4. Kvartal 2020 
 
  2017 2018 2019 2020 

Folketall ved 
inngangen av 
kvartalet 

4 517 4 540 4 599 4 668 

Født 24 20 26 33 
Døde 38 39 53 39 
Fødselsoverskudd -14 -19 -27 -6 
Innvandring 25 13 11 18 
Utvandring 15 15 12 8 
Innflytting, 
innenlands 

332 354 333 303 

Utflytting, 
innenlands 

306 272 239 283 

Nettoinnflytting, 
inkl. inn og 
utvandring 

36 80 93 30 

Folkevekst 23 59 69 26 
Folketallet ved 
utgangen av 
kvartalet 

4 540 4 599 4 668 4 694 
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Økonomisk oversikt drift 
 
Beløp i 1000       

  Regnskap 2020 Rev. bud. 2020 Oppr. bud. 2020 

Rammetilskudd -115 743 -107 721 -104 000 

Inntekts- og formuesskatt -156 132 -160 000 -168 325 

Eiendomsskatt -38 201 -38 250 -38 000 

Andre overføringer og tilskudd fra staten -24 267 -21 633 -21 633 

Overføringer og tilskudd fra andre -49 656 -29 754 -29 754 

Brukerbetalinger -10 684 -12 904 -12 904 

Salgs- og leieinntekter -76 178 -83 546 -83 546 

Sum driftsinntekter -470 862 -453 808 -458 162 

        

Lønnsutgifter 222 743 213 387 213 387 

Sosiale utgifter 57 938 62 272 62 272 

Kjøp av varer og tjenester 132 591 130 719 118 919 

Overføringer og tilskudd til andre 30 820 21 509 21 434 

Avskrivninger 41 039 37 000 37 000 

Sum driftsutgifter 485 131 464 887 453 012 

        

Brutto driftsresultat 14 270 11 079 -5 150 

        

Renteinntekter -1 880 -1 837 -1 837 

Utbytter 0 0 0 

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -116 0 0 

Renteutgifter 10 256 11 007 14 290 

Avdrag på lån 31 906 31 452 31 452 

Netto finansutgifter 40 166 40 622 43 905 

        

Motpost avskrivninger -41 039 -37 000 -37 000 

        

Netto driftsresultat 13 397 14 701 1 755 

        

Disponering eller dekning av netto driftsresultat       

Overføring til investering 3 423 7 050 7 050 

Netto avsetninger til eller bruk av bundne 
driftsfond 

-14 613 -17 927 -17 927 

Netto avsetninger til eller bruk av 
disposisjonsfond 

-2 207 -3 823 9 123 

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 

Sum disponeringer eller dekning av netto 
driftsresultat 

-13 397 -14 701 -1 755 

        

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 
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Status investering og finansiering (2A) 
 
Beløp i 1000    
 Regnskap 2020 Rev. bud. 2020 Oppr. bud. 2020 
Investeringer i varige 
driftsmidler 

162 064 269 963 161 328 

Tilskudd til andres 
investeringer 

3 285 3 285 1 375 

Investeringer i aksjer og 
andeler i selskaper 

1 290 1 050 1 050 

Utlån av egne midler 0 0 0 
Avdrag på lån 0 0 0 

Sum investeringsutgifter 166 639 274 298 163 753 

    
Kompensasjon for 
merverdiavgift 

-23 955 -41 196 -26 292 

Tilskudd fra andre -10 043 -8 445 0 
Salg av varige driftsmidler -2 598 -60 -60 
Utdeling fra selskaper 0 0 0 
Mottatte avdrag på utlån av 
egne midler 

0 0 -1 500 

Bruk av lån -128 620 -217 547 -130 351 

Sum investeringsinntekter -165 216 -267 248 -156 703 

    
Videreutlån 15 780 17 000 12 000 
Bruk av lån til videreutlån -15 780 17 000 12 000 
Avdrag på lån til videreutlån 1 931 1 500 1 500 
Mottatte avdrag på 
videreutlån 

-5 085 1 500 1 500 

Netto utgifter videreutlån -3 154 0 0 

    
Overføring fra drift -3 423 -7 050 -7 050 
Netto avsetninger til eller 
bruk av bundne 
investeringsfond 

5 154 0 0 

Netto avsetninger til eller 
bruk av ubundet 
investeringsfond 

0 0 0 

Dekning av tidligere års 
udekket beløp 

0 0 0 

Sum overføring fra drift og 
netto avsetninger 

1 731 -7 050 -7 050 

    

Fremført til inndekning i 
senere år (udekket) 

0 0 0 

 

109



Årsmelding 2020 
 

Side 25 av 96 

Kommunens tjenesteområder 
 

Lederstøtte og stab 
 

Beskrivelse av tjenesteområde 
 
Den sentrale staben består av flere ulike fagområder, og utfører stabstjenester og skal yte støtte til 
kommunens tjenesteområder. Dette utgjør økonomi, HR, arkivtjenester, politisk sekretariat og driften av 
servicetorget på rådhuset. Videre er det overordnede ansvaret for arbeidet med innovasjon og 
digitalisering lagt til staben. Ansvaret for arbeidet med virksomhetsstyring og internkontroll ligger også 
til stab, samt personvernombud. Næringssjefen er også organisatorisk plassert i stab, og rapporterer 
direkte til rådmannen. 

Kommunalsjefens kommentar 

 
Staben har gjennom hele året 2020 hatt mye å gjøre blant annet med ulike oppgaver innen 
omstillingsprosessen. Både HR og økonomiavdelingen har hatt mye praktisk arbeid rundt tilrettelegging 
av prosesser og endringer i økonomisystemer mv. Hvaler kommune implementerte parallelt med dette 
et nytt verktøy for virksomhetsstyring, Framsikt, som forbedrer kommunens budsjett- og 
rapporteringsprosesser. Videre har det blitt gjennomført et forbedringsarbeid i forhold til kommunens 
internkontroll. Nye rutiner for varsling, og rutiner rundt fakturakontroll og anvisning, er eksempler på 
dette. Videre har man jobbet med delegeringsreglementet til Hvaler kommune. 

I arkivet har det vært høy aktivitet. Det ble opprettet over 3000 saker og nesten 20 000 journalposter. 
Det ble også gjennomført et større prosjekt, som resulterte i et nytt brukergrensesnitt for sak- og 
arkivsystemet. Vi gikk fra ePhorte til Elements. Politisk sekretariat har bidratt til gjennomføring av 
politiske møter i tillegg til en del saksbehandling. Servicetorget har holdt åpent i de periodene det har 
vært mulig i forhold til smittevern. Det har vært ekstra mye pågang på sentralbordet da befolkningen 
har hatt spørsmål knyttet til Covid19. Servicetorget har også vært brukt til vaksinetelefon. 

Staben har også bidratt med konfigurering og rådgivning knyttet til at fagsystemer på barnevern og NAV 
nå kan motta og sende post digitalt. Helt til slutt kan nevnes at man har hatt en total gjennomgang av 
kommunens kvalitetssystem, og også oppgradert dette systemet til en ny og forbedret teknisk 
plattform.  

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2020 
Rev. bud. 

2020 
Avvik i kr Avvik i % 

Sum 33 170 33 309 33 208 -102 -0,3 % 

 

Kommentar til status økonomi 
 
Regnskapet er i overensstemmelse med budsjettet for 2020, og vi har ingen ytterligere kommentarer til 
dette. 
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Detaljvisning drift (graf) 

Sykefravær 

 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2020 1,36 % 2,75 % 4,11 % 

 

Kommentar sykefravær og HMS 
 
Korttidsfraværet innenfor lederstøtte og stab er på et lavt og tilfredsstillende nivå. Vi har imidlertid hatt 
noe langtidsfravær i 2020, som gjør at det samlede fraværet for året endte på 4,11%. De sykemeldte er 
imidlertid fulgt opp av arbeidsgiver underveis gjennom året, både gjennom samtaler med NAV og 
bedriftshelsetjenesten. 
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Oppvekst 

 

Beskrivelse av tjenesteområde 

 
Tjenesteområde oppvekst består enhetene Asmaløy Barnehage, Brekke barnehage, Hauge barnehage, 
Floren skole, Hvaler ungdomsskole, Åttekanten skole, enhet Kultur og Fritid (fra 01.09.2020) og på 
overordnet nivå administrasjon oppvekst. Området har en kommunalsjef, 5 enhetsledere, 115 årsverk 
og ca 140 ansatte. 

Tjenesteområde Oppvekst skal bidra til gode oppvekstvilkår for barn og unge, og sikre godt samarbeid 
med deres foresatte ved at tjenestene samhandler godt på alle nivåer og sørge for at alle får en god 
start i livet. 

Kommunalsjefens kommentar 

 
2020 ble et svært annerledes år på bakgrunn av Covid-19 pandemien som få, om ingen, kunne forutse 
skulle prege oss på den måten den har gjort. Likevel, selv med et pandemisk bakteppe og 
smitteverntiltak i stadig endring, har tjenesteområde oppvekst levert meget gode tjenester til i 
hovedsak den yngre gruppen av Hvalers befolkning. Ansatte innen de ulike enhetene har vist en enorm 
evne til å omstille seg, tenke positivt, tenke nytt, motivere seg selv og andre, skapt engasjement og 
ivaretatt oppgavene sine på en måte Hvaler kan være stolt av. I en svært usikker tid, har 
tjenesteområdet også levert et godt økonomisk resultat. 

I tillegg til pandemien har området også gjennomført en omstillingsprosess og mange har følt på 
usikkerhet knyttet til organisering av egen arbeidsplass og noen også til eget arbeidsforhold. Fra 
01.09.20 var det meste på plass og vi fikk også gleden av å få enhet kultur og Fritid inn under vårt 
tjenesteområde. 

Selv om pandemien i store tidsintervall har begrenset muligheten for fysiske treff, har arbeidet med å 
skape en felles organisasjonskultur og pedagogisk plattform for den nye skolen fortsatt i hele 2020, dog i 
form av mer digitale møter enn tidligere. Barnehagene arbeider med felles verdigrunnlag, visjoner og 
har et samarbeid med Høgskolen i Østfold med alle barnehagene i Hvaler knyttet til trygge og 
inkluderende barnehagemiljø. Enhet Kultur viser som alltid et utrolig engasjement for Hvalersamfunnet 
og har hatt både påske- og julekortesje til glede for både små og store i tillegg til andre spennende 
prosjekter. Ytterligere beskrivelser av året som gikk finnes under hver enhet. 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2020 
Rev. bud. 

2020 
Avvik i kr Avvik i % 

701-Kultur 6 469 5 917 6 213 296 4,8 % 
720-Kommunalsef Oppvekst 18 236 17 590 20 461 2 871 14,0 % 
724-Hvaler ungdomsskole 19 394 18 689 19 726 1 038 5,3 % 
725-Floren skole 15 742 17 684 17 922 238 1,3 % 
726-Åttekanten skole 14 142 15 189 14 354 -835 -5,8 % 
729-Barnehage 18 116 16 990 17 186 196 1,1 % 

Sum 92 099 92 059 95 862 3 804 4,0 % 
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Driftsutgifter og inntekter (graf) 
 

 
Detaljvisning drift (graf) 
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Sykefravær 
 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2020 2,25 % 5,55 % 7,80 % 

 

Kommentar sykefravær og HMS 
 
I all hovedsak er fraværstallene for oppvekst gode, særlig hvis man også tar Covid-19 situasjonen med i 
betraktningen. Fraværet er fortsatt for høyt i barnehage, samtidig er dette i all hovedsak knyttet til 
langtidsfravær. Det er god dialog med de sykemeldte og det jobbes med å øke nærværet. Det er også 
viktig å ha med seg at på grunn av at det er få ansatte pr. barnehage, utgjør selv små sykefravær store 
prosentvise tall. 
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Vi ser også at det er en økning i korttidsfravær i forbindelse med Koronasituasjonen og særlig det å 
vente på testing, testsvar og å være symptomfri før man kan gå på jobb. Samtidig ser vi også at det er 
svært lite annet korttidsfravær ifht annen sykdom. 

Det arbeides godt med å følge opp sykemeldte og vi ser en generell nedgang i langtidsfravær hos flere 
av enhetene sammenlignet med 2019. 

Kultur 

 

Beskrivelse av enhet 

 
Enhet kultur & fritid organiserer og drifter Kornmagasinet kulturhus, nasjonalparkens besøkssentere - 
Storesand og Skjærhalden, folkebiblioteket, Hvalerhallen med fritidsklubben, kulturskolen, samt 
samordning av kultur og idrett inkludert drift og utleie. Kultur & fritid har også en naturlig plass under 
samfunnsutvikling og er følgelig nærmere beskrevet der. Enheten har sin base i Kornmagasinet 
kulturhus. Kultur har 6,84 årsverk og 16 ansatte. 

Høydepunkter og sammendrag 

 
Enhet kultur & fritid har hatt fokus på å levere tjenester og planlagte tilbud uavhengig av begrensinger 
og utfordringer rundt Covid-19 gjennom hele 2020. Dette har gjort ført til mye nytenking og alternative 
former for gjennomføring, med det resultatet at vi blant annet ikke har avlyst noen planlagte 
arrangementer. 

Vi opplever å ha levert mange gode tilbud og tjenester gjennom perioden deriblant påskehilsning til 
samfunnet sammen med Hvaler brannvesen, Bilbingo, 17. mai gjennomføringen, hele sommersesongen, 
Festival Ung i Hvaler, julehilsen til Hvalersamfunnet og flere konsert-streaminger. 

Sommeren var fylt med aktiviteter for både små og store. Besøkssenter og turistkontor har aldri hatt så 
mange deltakere og arrangementer som i 2020. Enheten har også hatt stort fokus på smittevern og 
hadde i sommer ansvaret for det ekstra vertskapet som ble rekruttert for å sette nettopp 
smitteverntiltak i fokus. 

Besøkssenter Storesand ble ferdigstilt sommeren 2020 og har vært et viktig bidrag inn til tilbud og 
oppgaver knyttet til Besøkssenteret. 

De øvrige tjenestene fra enheten har fulgt smittevern nøye gjennom året. Dette har resultert i at tilbud i 
perioder har vært stengt ned eller tilpasset smittevernet. Vi har så langt som mulig forsøkt å gi tjenester 
i forhold til dette. Vi har levert ut bøker fra biblioteket på alternative måter, vi har vært ute i 
Hvalersamfunnet og oppsøkt barn og unge der de har ferdes og vi har gitt alternative opplæringstilbud 
nettbasert eller på annet vis. Vi opplever å ha vært tilstede på jobb og med en driv for å gi positivitet til 
alle i dette merkelige 2020. 

  

Kommentar til status økonomi 

 
Økonomistatus for enhet kultur pr 31.12.20 viser et lite mindreforbruk enn budsjettert. 
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Dette er vi veldig fornøyde med da vi har hatt mer aktivitet enn tidligere år, økte utgifter bl.a på grunn 
av mer bemanning knyttet til tiltak rundt Covid-19 og mindre inntekter enn forventet grunnet svikt i salg 
og utleieinntekter. 

Driftsutgifter og inntekter (graf) 
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Detaljvisning drift (graf) 

Sykefravær 

 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2020 0,78 % 2,37 % 3,15 % 

 

Kommentar sykefravær og HMS 
 
Enheten har gjennom året hatt et lavt sykefravær. Enheten har stort sett hatt alle på jobb gjennom hele 
denne perioden. Derimot fikk vi mot slutten av et 2020 langtidsfravær som ga utslag på tallene. 

Kommunalsef Oppvekst 
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Beskrivelse av enhet 

 
Administrasjon oppvekst består på personalsiden av kommunalsjef for oppvekst og en barnehagefaglig 
rådgiver i 30% stilling. Etter endringer i kommuneloven er det ikke lenger anledning til at barnehageeier 
og barnehagemyndighet kan være samme person og kommunen er pålagt å organisere oppgavene den 
har som barnehagemyndighet for alle barnehagene i kommunen, adskilt fra oppgavene den har som 
barnehageeier av de kommunale barnehagene. Barnehagemyndigheten «svarer» derfor til Rådmannen. 
De største økonomiske postene er knyttet til utgifter til driftstilskudd til privat barnehage, skoleskyss, 
skole- og barnehageplasser i andre kommuner, voksenopplæring og avtale om kjøp av Pedagogisk-
Psykologisk tjeneste (PPT) fra Fredrikstad kommune. 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2020 
Rev. bud. 

2020 
Avvik i kr Avvik i % 

Sum 18 236 17 590 20 461 2 871 14,0 % 

 

Kommentar til status økonomi 
 
Administrasjon oppvekst har et relativt stort mindreforbruk for 2020. Dette skyldes i hovedsak lavere 
driftsutgifter som følge av Korona. Kommunen er ettergitt skyssutgifter tilknyttet perioden med 
nedstengning og begrenset skoleskysstilbud, det samme gjelder for kjøp av skoleplass på spesialskole i 
Fredrikstad under nedstengning. Det har også vært lavere utgifter knyttet til betaling av 
barnehageplasser i Fredrikstad for barn bosatt i Hvaler  og det har vært en økning i overføringsinntekter 
som har ført til et uventet godt resultat. 

Hvaler ungdomsskole 

 

Beskrivelse av enhet 

 
Hvaler ungdomsskole (HVU) hadde ved utgangen av 2020 32 ansatte og 149 elever. Skolen er 
teambasert og hvert trinn/team ledes av en teamleder med delegert pedagogisk myndighet og et sett 
med ansatte som hvert år i hovedsak kun jobber inn mot elevene på trinnet. Skolen er leksebevisst, har 
lengre skoledager med studietid og daglig fysisk aktivitet og er også sertifisert som en helsefremmende 
skole av Nasjonalforeningen for Folkehelsa. Utenom Korona, så har skolen også kantine og serverer 
havregrøt til elevene på morgenen i samarbeid med bl.a sanitetskvinnene på Hvaler. Skolen benytter 
ikke karakterer i underveisvurderingen og har som faglig mål å ligge på eller over landssnittet på 
nasjonale målinger og til eksamen. 

Høydepunkter og sammendrag 

 
De ansatte har som alltid vært veldig omstillingsdyktige og skolens eksisterende digitale praksis gjorde at 
tiden med hjemmeskole gikk fint. Vi opplevde at de mest utsatte elevene ble ivaretatt, godt fulgt opp og 
hadde tilbud på skolen, i nærhet til eller i eget hjem. Vi klarte å holde motet oppe blant personalet og 
elever og vi har hatt mange fine digitale stunder. Elever og lærere har utfordret hverandre digitalt med 
konkurranser, hilsninger og utfordringer både innad på trinn, men også mellom personalet og elevene. 
Fredagsdansen ble et «fenomen» under nedstengingen. Vi fikk til en fin markering med god avstand for 
hele skolen fredag før 17.mai. Det var sang, tale fra elevrådsleder, is og flagg. 
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Det har vært utfordrende å skape et skolemiljø med godt samhold på tvers av trinn, når televene har 
vært inndelt i trinnvise kohorter. Det har da vært viktig å ha fokus på gode opplevelser innad i 
kohortene, men også felles temadager på tvers, for hele skolen, selv uten fysiske møter. Vi har hatt 
felles rosa dag, (brystkreft) blå dag (movember) med konkurranser innad og mellom trinn. Vi har også 
hatt aktivitetsdag samtidig, selv om vi ikke kan være sammen. Spesielt må det nevnes de elever og 
lærere som satte sammen en flott julekonsert og fremførte den for alle kohortene enkeltvis med god 
hjelp av kultur til å filme, og med lyd og lys til konsertene. Vi er stolte av å ha klart å holde på de gode 
tradisjonene og samtidig ivaretatt smittevern og gitt elevene samhold og gode opplevelser. 

  

Skolen har tross hjemmeskole og nedstenging fortsatt gode resultater å vise til på nasjonale prøver 
høsten 2020, meget gode resultater på elevundersøkelsen og medarbeiderundersøkelsen blant ansatte. 

Det har vært gjennomført gode planleggingsdager på tvers av skolene og vi er kommet godt i gang med 
arbeider mot en felles skole samtidig som vi drifter de tre skolene vi har nå. 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2020 
Rev. bud. 

2020 
Avvik i kr Avvik i % 

Sum 19 394 18 689 19 726 1 038 5,3 % 

 

Kommentar til status økonomi 
 
Skolen hadde et ganske stort mindreforbruk i forhold til budsjett i 2020. Dette kan i hovedsak sees i 
sammenheng med lavere driftsutgifter på bakgrunn av Covid-19 pandemien. 

Det er summen av flere «bortfalte» utgiftsposter som har medvirket til mindreforbruket, men i 
hovedsak har det vært innsparing på lønnsutgifter. Det var ikke behov for vikar under nedstenging i 
mars og april, samtidig som korttidsfraværet har holdt seg lavt gjennom hele året, noe som har ført til 
lavere vikarutgifter totalt sett. I tillegg har skolen hatt lavere lønnsutgifter til vikarer i langtidsvikariater 
enn til personene de har vært vikar for og dermed fått refundert en større del av lønnsutgiftene enn 
budsjettert. 
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Driftsutgifter og inntekter (graf) 
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Detaljvisning drift (graf) 

 

Sykefravær 

 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2020 1,73 % 2,92 % 4,66 % 

 

Kommentar sykefravær og HMS 
 
Skolen har fortsatt gode nærværstall. Det var særlig i vårhalvåret 2020 en lav andel egenmeldinger og 
korttidsfravær. For Høsten 2020 har det vært et økende antall korttidsfravær pga symptomer og testing 
av ansatte, men det har også vært et fravær av alle andre sykdommer, noe som da totalt sett ikke har 
ført til at koronarelatert har økt fraværsstatistikken, selv om terskelen for å bli hjemme ved symptomer 
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er, og skal være, lav. Skolen har ei heller verken hatt smittede ansatte eller elever og eller store grupper 
ute i karantene i 2020. 

Floren skole 

 

Beskrivelse av enhet 

 
Floren skole har ved utgangen av 2020 169 elever og totalt 34 ansatte. Klassene varierer fra 20 til 33 
elever. Elevene rapporterer i elevundersøkelsen for 5.-7. trinn om høy trivsel, høy tillit til de voksne og 
et godt læringsmiljø. Floren skole er en leksebevisst skole. Elevene pålegges ikke hjemmearbeid, men de 
veiledes og får anbefalte øveoppgaver. Skolen praktiserer studietid (arbeidstid sammen med egen 
lærer) for alle elever på 3. til 7. trinn. SFO er åpen fra 07-17 og har over 60 påmeldte barn. 

Høydepunkter og sammendrag 

 
Skolen har satset aktivt på digital undervisning i 2020. Elevene på 1. og 2. trinn har testet ut lese- og 
skriveopplæring med digital støtte, og de har prøvd ut det heldigitale matteverket Dragonbox. Skolen vil 
evaluere resultatene for å se om verktøyene gir høyere læringsutbytte enn tidligere. Foreløpige 
resultater viser ingen store utslag, verken i positiv eller negativ retning. Men vi ser tydelig at det digitale 
matteverktøyet skaper motivasjon og entusiasme for faget blant elevene. 

Skolen tester også ut et nytt heldigitalt matteverk for 5. til 7. trinn. Det digitale matteverket bygger på at 
elevene får instruksjonsvideoer på nett tilknytta oppgavene de skal jobbe med. Foreløpig vurdering viser 
at flere elever enn tidligere opplever matematikk som et «ok» fag. 

Floren skole er stolte av å ha levert god digital oppfølging under koronapandemien. Elever med spesielle 
behov har blitt fulgt opp ekstra og vi har raskt etablert helhetlige tilbud. Skolen har fulgt opp 
smittevernstiltakene på et særdeles godt nivå. 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2020 
Rev. bud. 

2020 
Avvik i kr Avvik i % 

Sum 15 742 17 684 17 922 238 1,3 % 

 

Kommentar til status økonomi 
 
Floren skole har levert et regnskap med et lite mindreforbruk. Skolen har måttet leie inn ekstrahjelp for 
å dele inn i flere kohorter enn i normalår på rødt smittevernnivå under Koronapandemien. Til tross for 
økte utgifter har skolen gått i pluss. Dette skyldes i hovedsak økte refusjoner fra andre kommuner, samt 
at vi ikke har brukt penger på leirskole i 2020. Leirskolen gjennomføres vinteren 2021. 
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Driftsutgifter og inntekter (graf) 
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Detaljvisning drift (graf) 

Sykefravær 

 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2020 2,55 % 2,86 % 5,41 % 

 

Kommentar sykefravær og HMS 
 
Floren har et sykefravær på 5,41%. Korttidsfraværet har i hovedsak økt pga restriksjonene under 
pandemien. Langtidsfraværet er stabilt lavt. 
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Skolen har økt fokus på utagering og vold mot voksne og medelever. Vi har som praksis å føre avvik på 
alle slag, spark, bitt, spytt og verbale trusler. Totalt er det meldt 101 avvik i 2020. 76 av disse avvikene er 
direkte utagering, hovedsakelig fordelt på et lite antall ressurskrevende elever. 

Åttekanten skole 

 

Beskrivelse av enhet 

 
Åttekanten skole er en av Hvalers 2 barneskoler og beliggende på Vesterøy. Skolen er i skoleåret 20/21 
inne i sitt siste driftsår før sammenslåing til ny barneskole på Asmaløy. Skolen hadde ved utgangen av 
2020 144 elever og 30 ansatte samt en lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget. 

Høydepunkter og sammendrag 

 
Det har vært et annerledes år preget av Korona og smitteverntiltak. Personalet var flinke til å omstille 
seg i forbindelse med nedstengingen våren 2020. Vi var raskt over på digital undervisning og personalet 
tilegnet seg raskt nye ferdigheter. Elever som hadde behov for å møte på skolen ble godt ivaretatt av 
fast personale. Personale som ble omdisponert til andre enheter under nedstengningen tok dette 
positivt og bidro inn i andre enheter. 

Åpningen i mai ble ivaretatt på en god måte etter smittevernforskriften. Vi har drevet skolen etter 
trafikklysmodellen etter dette, i hovedsak på gult nivå og smitteverntiltak er fulgt på en meget god 
måte. Både elever og ansatte har forholdt seg til regler og anbefalinger fra FHI. Det er ikke rapportert 
smitte hverken hos ansatte eller elever i 2020. Personalet har vist stor «ståpåvilje», vært positive 
gjennom pandemien og har klart å tilpasse og gjennomføre selv det tradisjonelle juleverkstedet på en 
smittevernmessig meget god måte. 

Skolen har også oppnådd gode resultater på nasjonale prøver for 5.trinn i 2020. Det er færre elever enn 
tidligere på de laveste mestringsnivåene i både lesing og engelsk og i regning skårer skolen høyere enn 
landssnittet. 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2020 
Rev. bud. 

2020 
Avvik i kr Avvik i % 

Sum 14 142 15 189 14 354 -835 -5,8 % 

 

Kommentar til status økonomi 
 
Skolen hadde et merforbruk i 2020. Dette skyldes hovedsakelig elever med nye vedtak om 
spesialundervisning som ikke det var budsjettert for. Skolen elever som krever full 1:1 dekning som det 
ikke var kjent da budsjettet ble lagt. Det er også en nedgang i inntekter ved at elever fra andre 
kommuner som skolen har fått refundert utgifter på fra hjemkommunen, har sluttet i løpet av året. 
Skolen har også hatt økte utgifter i forbindelse med Covid-19, både i forhold til ekstra innkjøp og ekstra 
personell slik at pålagte smittevernstiltak kunne gjennomføres når klassene og SFO skulle deles i 
kohorter med lavere elevtall. 
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Driftsutgifter og inntekter (graf) 
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Detaljvisning drift (graf) 

Sykefravær 

 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2020 2,32 % 4,15 % 6,48 % 

 

Kommentar sykefravær og HMS 
 
Skolen har ingen økning i sykefraværet på grunn av Covid-19 og har et relativ lavt sykefravær til tross for 
at de ansatte hver dag jobber direkte inn mot barn. Fraværet skyldes i hovedsak at ansatte må være 
fraværende ved det minste sykdomstegn og testes. Skolen har også et par langtidssykemeldte som 
følges opp. 
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Barnehage 

 

Beskrivelse av enhet 

 
De kommunale barnehagene i Hvaler er pr. 01.09.2020 organisert med en, felles enhetsleder for alle 
barnehagene og rapporterer samlet. 

Asmaløy barnehage har 12 ansatte og hadde ved utgangen av 2020 36 barn – 51 bhgplasser (barn under 
3 år teller dobbel plass). Barnehagen hadde 15 skolestartere som sluttet høst 2020 og opplevde en stor 
nedgang i antall barn innfor høsten 2020 og barnehageåret 20/21. (vår 2020: 48 barn – høst 2020: 36 
barn).Barnehagen er organisert i tre avdelinger etter alder; Knøttene 1-2 år, Marihøna 2-3 og Muslingen 
4-5 år og er innenfor pedagog- og bemanningsnorm. 

Brekke barnehage har 7 ansatte og hadde ved utgangen av 2020 23 barn. Barna er delt i to 
grupper/avdelinger; Sola 0-2år og Stjerna 3-6år. Vi deler også disse gruppene igjen ukentlig etter alder 
for å tilpasse dagenes innhold etter barnas alder, utvikling og interesser. Barnehagen er sertifisert som 
miljøfyrtårn, og har som mål å fremme miljøhensyn gjennom tiltak med barna som aktive deltagere. 

Hauge barnehage har 11 ansatte og er organisert i 3 avdelinger som er inndelt etter alder. 

Avdeling Glede for de yngste barna (0-2 år), avdeling Lek for de mellomste barna (3 og 4 år og de eldste 
barna (4 og 6 år) går på avdeling Humor. Fra august 2020 var det 8 barn som startet på skolen, og vi fikk 
inn 7 nye barn i løpet av høsten. Totalt hadde vi fylt opp 48 barnehageplasser våren 2020 og 47 
barnehageplasser høsten 2020. 

Hauge barnehage er innenfor både bemannings- og pedagognorm. 

Alle barnehagene er opptatt av trygghet og omsorg, nærmiljøet vårt og tradisjoner. Dette innebærer 
bærekraftig utvikling, kortreist mat, samt turer, utforsking, lek og læring i trygge og flotte omgivelser 
som gir hver barnehage sitt særpreg. 

Høydepunkter og sammendrag 

 
2020 har vært et annerledes år for alle de kommunale barnehagene. Koronasituasjonen har stilt store 
krav til ansattes endringsvilje og evne til å tenke nytt i de fleste situasjoner. 

På tross av både nedstenging, og strenge smitteverntiltak har barnehagen klart å finne gode løsninger i 
hverdagen og alternative måter å gjøre ting på. Et godt samarbeid med foreldrene har også vært 
medvirkende til at vi føler at vi har klart å bidra til at barna har fått gode dager med spennende 
opplevelser i en krevende tid. Noen av tiltakene vi var pålagt å følge under de strengeste tiltakene (rødt 
nivå) har vi tatt med oss videre. Vi har blant annet i dag mye mer inndeling i smågrupper enn vi hadde 
før koronaen gjorde sitt inntog. Det å dele inn barna i mindre grupper gjør at det er lettere for alle å bli 
sett og hørt, og jobbe enda bedre med relasjonsbygging både barna imellom og mellom voksne og barn. 

Vi har også sett fordelen av å planlegge med mindre «voksenstyrte planer» for å skape plass til barnas 
naturlige lek, samspill og relasjonsbygging. 

Våren 2020 leverte alle ansatte en avsluttende oppgave i nettkurset «inkluderende barnehagemiljø og 
krenkelser» i regi av Høgskolen i Innlandet. Alle ansatte fikk sine individuelle innleveringsoppgaver 
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godkjent og har dermed fullført og bestått kurset. Temaet jobbes det videre med i det kommunale 
utviklingsarbeidet. «Sammen er vi Hvaler barnehagene – for barnas beste». 

De tre kommunale Hvalerbarnehagene er også i prosess med å utarbeide en felles visjon, og etablering 
av felles grunnverdier som vi skal jobbe etter.  

De kommunale barnehagene gjennomfører årlig brukerundersøkelse i november og alle tre 
barnehagene fikk gode score på de fleste områdene. Hauge gjorde det bedre enn i fjor, mens Brekke 
utmerket seg som barnehagen med høyest foreldretilfredshet av samtlige barnehager på Hvaler med en 
totalscore på tilfredshet på 4,9 hvor 5 er høyest og plasserte seg dermed blant toppen av barnehager i 
Viken. Noe som gjør oss stolte og glade, da det viser seg at tilfredsheten er bredt forankret i 
foreldregruppa.  

Suksessfaktorer: 

 Det faglig fokuset og utviklingen er en av suksessfaktorene til barnehagen, som vi ser at 
barna nå høster fruktene av. 

  Den profesjonelle måten vi møter brukerne våre både barna og foresatte, og den høye 
graden av medvirkning de har. Vi tenker at vi har såpass høy tilfredshet nettopp fordi vi 
møter, lytter og svarer foresatte på en profesjonell måte. Foresatte vet at de kan komme 
til oss med store og små ting og at de vil bli møtt på en anerkjennende måte og at ting 
følges opp. Barna har høy grad av medvirkning i hverdagen sin, tilpasset alder og 
modenhet, planer legges på bakgrunn av deres interesser, ønsker og behov. 

 Samarbeid med lokalmiljøet er også en suksessfaktor verdt å trekke frem. Vi samarbeider 
med bl.a. nasjonalparken som tilbyr bl.a. turer for å finne vårtegn og «undring i fjæra», 
Bondegårdene i barnehagens nærmiljø og Hvaler spa hvor vi har vanntilvenning. Viktig 
med vanntilvenning hos oss som er en skjærgårdskommune. 

 Før koronaen hadde vi også besøk av helsesykepleier som snakket med barna om bl.a. 
kropp og følelser, dette gleder vi oss til å ta opp igjen når smittevernet tillater det. 

Alle disse samarbeidspartnerne bidrar til at barna i barnehagene har et unikt barnehageår, hvor de både 
lærer på grunn av de ulike samarbeidene og de blir kjent med ulike mennesker, kulturer og tradisjoner i 
nærmiljøet sitt. 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2020 
Rev. bud. 

2020 
Avvik i kr Avvik i % 

Sum 18 116 16 990 17 186 196 1,1 % 

 

Kommentar til status økonomi 
 
Barnehagene hadde totalt sett et lite mindreforbruk og levert et overskudd ved utgangen av 2020. Dette 
skyldes lavere barnetall og færre barnehageplasser enn budsjettert, noe som resulterte i at vikarbruken 
var minimal grunnet overtallighet bemanningsmessig til tross for at Korona har medført en del fravær 
knyttet til symptomer-testing-venting på testsvar. Barnehagen hadde også økte inntekter i form av 
refusjon. 
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Driftsutgifter og inntekter (graf) 
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Detaljvisning drift (graf) 

 

Sykefravær 

 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2020 2,61 % 12,19 % 14,80 % 

 

Kommentar sykefravær og HMS 
 
Barnehagene har fortsatt et større fravær enn målet. Det jobbes godt med nærværsarbeid og tiltak for å 
komme raskere tilbake på jobb. Ved utgangen av året var trenden at flere av de langtidssykemeldte økte 
tilstedeværelsen. Barnehagenes fraværstall er litt misvisende pga få ansatte i enhetene og selv en 
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langtidssykemeldt gjør store utslag. F.eks vil en sykemeldt hos Brekke tilsvare 14% fravær og tilsvarende 
2 sykemeldte utgjøre 18% hos Hauge. 

Det egenmeldte fraværet er minimalt, og vi kan se fra oversikt at det skyldes for det meste 
Koronarelaterte symptomer. 

 

Helse og omsorg 

 

Beskrivelse av tjenesteområde 

 
Helse og omsorg ble fra januar 2020 organisert i ett eget tjenesteområde. Dette ble gjort for å styrke 
tjenesten både organisatorisk og for å få ett mindre lederspenn. Vi arbeider for å sikre fremtidsrettete 
tjenester innenfor fagfeltet og i samarbeid med andre enheter i kommunen.  

I august ble enhetenes nye lederstruktur rullet ut og vi opprettet enhetene Helsetun og Dypedalsåsen 
bo og behandlingssenter (DBB). Disse 2 enhetene rommer flere tjenester som gir tilbud til innbyggerne. 
Det er mange ansatte som har sin arbeidsplass hos oss og enhetene ledes av hver sin enhetsleder. 
Tjenesteområdet drifter ett sykehjem, legesenter, vi gir tjenester i hjemmet som hjemmesykepleie, 
praktisk bistand, Bpa, omsorgslønn og dagaktivitetstilbud, gruppetilbud. Kommunens kjøkkentjeneste 
ligger også under Helsetunet som blant annet også har kantinedrift og catering, i tillegg til å serve 
beboere på DBB og de av Hjemmetjenestens brukere som ønsker det.  Vi har oppfølging av 
interkommunalt samarbeid så som legevakt, koronasenter, smittevern og KAD plasser. I tillegg driver vi 
prosjekter eller medvirker i prosjekter for eksempel velferdsteknologi og leve hele livet. 

  

Kommunalsjefens kommentar 

 
Koronapandemien preget store deler av 2020 også oppgavene og arbeidsmetoder knyttet til pasienter 
og brukere. Mens mange har flyttet arbeidet sitt til hjemmekontor, har ansatte i helse og 
omsorgstjenesten stått løpet ut på arbeidsstedet. Pasienter, brukere og pårørende opplevde at 
smittevernstiltak og sikkerhetstiltak fikk konsekvenser for livskvaliteten, men de har hatt stor forståelse 
for tiltakene.  

I 2020 har vi arbeidet dynamisk med økonomien, med det menes jeg at kommunalsjefen har hatt det 
overordnede ansvaret for økonomien, men vi har styrket ledergruppens kompetanse på området. Fra 
august 2020 ble budsjettene omrokert og enhetslederne har tatt mer og mer ansvar for budsjettene 
knyttet til enhetene. Samlet sett leverer helse og omsorg ett godt regnskap. Vi fikk tilført midler til 
koronarelatert arbeid i kommunestyre sak 24 og 57/20 med kroner 4.100 000,- og vi går i pluss for første 
gang på mange år.  

Vi har hatt mye ekstrautgifter til koronarelatert tiltak i 2020, både internt i tjenesteområdet, men også 
til drift av koronasenter og ekstrautgifter til drift av legevakten i Fredrikstad. Legevakten hadde ansvar 
for koronarelatert arbeid de første 5 månedene av utbruddet. Vi måtte også leie inn ekstra legedekning i 
sommer pga. Covid- 19, kostandene her beløp seg til kr – 200. 000,- 
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Det har også blitt kjøpt tjenester fra «Kommunalsjef helse» til en innbygger som tilhører tilrettelagte 
tjenester. Utgiften her har vært på kr -1.000 000,- men vi er en kommune så det har ingen stor 
betydning. 

Vi tror at prosjektet «heltidskultur med fokus på heltidspool» har vært medvirkende til bedre 
økonomiske resultat når det gjelder, overtid og forskjøvet arbeidstid. 

Kort fortalt har vi ansatt personell i heltidsstillinger og gjorde avtale om fleksibel bruk av en del av 
timeressursene. Bakgrunnen var et ønske om å integrere sykehjemmet og hjemmesykepleien mest 
mulig mht kritiske ressurser, og å kunne drive "flåtestyring" og redusere variable kostnader. Ordningen 
vil bli justert i 2021 etter en grundig evaluering. 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2020 
Rev. bud. 

2020 
Avvik i kr Avvik i % 

730-Kommunalsjef Helse 16 004 15 984 16 833 849 5,0 % 
733-Dypedal bo- og behandlingssenter 31 650 28 060 27 864 -196 -0,7 % 
734-Helsetun 28 506 29 588 28 638 -950 -3,3 % 

Sum 76 160 73 632 73 335 -297 -0,4 % 

 

Driftsutgifter og inntekter (graf) 
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Detaljvisning drift (graf) 

Sykefravær 
 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2020 2,73 % 6,25 % 8,98 % 

 

Kommentar sykefravær og HMS 
 
Sykefraværstallene for helse og omsorg ligger på 9 % sykefravær og 91 % nærvær. Dette er en markant 
forbedring fra tidligere år. Vi har hatt mange i karantene, dette trekker sykefraværet opp. Nå er det slik 
at det skal ikke mye til for at sykefraværet beveger seg i våre tjenester. Det blir ofte slik at ansatte i 
helse og omsorg ikke kan arbeide fra hjemmekontor, og blir sykemeldt i hele eller deler av stillingen sin. 
Vi arbeider målrettet mot å ha fokus på nærvær og tilrettelagt arbeid der det er nødvendig og mulig. 
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Kommunalsjef Helse 

 

Beskrivelse av enhet 

 
Enhet kommunalsjef består, foruten kommunalsjefen, av en rådgiver innen helse- og omsorg.  Her føres 
videre forskjellige tjenester og kostnader som ikke naturlig hører inn i enhetene.  Dette gjelder for 
eksempel ulike interkommunale samarbeid. Det samme gjelder legesenter utgifter for legesentrene på 
Hvaler, helsesekretærer, og kostnader til koronasenteret.  

  

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2020 
Rev. bud. 

2020 
Avvik i kr Avvik i % 

Sum 16 004 15 984 16 833 849 5,0 % 

 

Kommentar til status økonomi 
 
Av ansatte som har vært lønnet her er det i en liten perioder vært utbetalt lønn til 2 kommunalsjefer i en 
overgang. Tjenesteområdet har også fått tilført en rådgiver fra stab våren 2020.  Her har også 
lønnsmidler til ansatte på det gamle tildelingskontoret ble belastet dette frem til august 2020. I tillegg er 
en del av merutgiftene til pandemiarbeid, legesenter, koronasenter og legevakt, blitt belastet dette 
ansvaret. Ansvaret går i pluss med kroner 849 000,-. 

 

Dypedal bo- og behandlingssenter 

 

Beskrivelse av enhet 

 
Dypedalsåsen Bo og behandlingsenteret består av flere tjenester. Blant annet sykehjemmet som har 4 
avdelinger med til sammen 37 plasser. Sykehjemmet har 36 årsverk. Fra 1 august 2020 la vi også 
følgende tjenester til enheten: Dialog med koronasenteret, kontaktperson opp mot det faglige på 
legevakten, oppfølging av KAD plass og ledelse av helsesekretærene på Dypedalsåsen legesenter.   

Høydepunkter og sammendrag 

 
Sykehjemmet har for første gang opplevd å ha flere ledige plasser i år, primært på korttidsavdelingen. Vi 
tror det har en sammenheng med pandemien. Dette har også gjort at sykehjemmet ikke har hatt de 
samme inntektene i 2020 som tidligere, da de som oppholder seg på sykehjemmet betaler for 
oppholdet. Det igjen har gjort at vi har vært i mindre behov av ansettelser og innleie av vikarer ved 
fravær.  

Vi har også planlagt for at vi må sette sammen en «Corona avdeling» ved ett stort smitteutbrudd på 
Hvaler. Det har heldigvis ikke vært nødvendig. Mye tid er viet håndtering av Coronaberedskap. Vi har 
hatt opptil flere ansatte som har hatt Covid-19 men vi har unngått smitte blant beboere og brukere. 
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Vi har også i år omorganisert sykehjemsavdelinger, ved å flyttet demensavdeling og korttidsavdeling, slik 
at korttidsavdelingen potensielt kan fungere som en egen enhet, ved ett smitteutbrudd. Dette var en 
beredskapstanke som planlagt og klar til iverksettelse ved ett utbrudd blant innbyggere, som var for syk 
til å være hjemme. Demensavdelingen er nå plassert i lokaler som er mer tilpasset brukergruppen. Den 
interne flytteprosessen har vært særlig vellykket, alle brukere/ pårørende/ personalet veldig fornøyd 
med ny løsning. 

  

Siden vi har hatt noen ledige plasser har vi opprettet samarbeid med Fredrikstad kommune der vi «leier 
ut» noen korttidsplasser ved behov. Til gjengjeld har vi fått benytte Fredrikstads Corona-avdeling for 
mer effektiv bruk av ressurser og kompetanse for våre Corona pasienter. Dette er et samarbeid vi totalt 
sett tjener penger på, og som bidrar til inntekter i de perioder vi mangler 'pasientgrunnlag' ved 
sykehjemmet. 

  

Bo og behandlingsenteret har hatt mulighet til å omdisponere ansatte slik at vi har kunne tatt all 
opplæring i smittevern og smittevernstiltak knyttet til beboere og ansatte innenfor ordinær drift. Dette 
har vært en stor jobb. Videre har vi kunne prioritere at ansatte har kunne tatt nødvendige e-læringskurs, 
i for eksempel medisinrutiner. Vi har kunnet la stillinger stå vakant en periode, og vi har unngått en god 
del innleie ved sykdom. Vi regner med at vi er oppe i fult belegg igjen når smittesituasjonen er mer 
under kontroll. Langtidsplasser har hatt ganske fult belegg, mens korttidsplasser er mindre benyttet i år 
enn tidligere år. Vi har heller ikke hatt feriebrukere, som har søkt seg til sykehjemmet i år. 

Satsning på «heltidskultur» og ansatte i heltidspool har i tillegg til overnevnte er med på å gjøre at vi 
ikke har trengt å bruke vikarbyrå før på slutten av året. 

Kommentar til status økonomi 

 
Total sett går Dypedalåsen bo og behandlingsenter i ett lite pluss i år, på kr + 622 055. Dette er en liten 
milepæl for oss. I tillegg fikk vi tilført midler fra kommunestyret, som nevn tidligere som har gått til å 
dekke utgifter til kronarelatert arbeid. Vi har hatt en nøktern drift og det har ikke vært rom for de store 
utviklingsoppgavene.  Enheten har også lånt ut ressurser i år til den nyopprettede koordinerende enhet 
som fikk overført en ansatt innen hverdagsrehabilitering. Vi har også lånt ut en prosjektleder til 
velferdsteknologi som er ett kommunalt satsningsområde. Dette som en del av samskapningen i 
kommunen.  

Når vi har ett mindre antall brukere/beboere av tjenestene, mister vi også inntekter. Vi har kroner 
1. 000 000,- i mindre inntekter. 
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Driftsutgifter og inntekter (graf) 
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Detaljvisning drift (graf) 

Sykefravær 

 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2020 2,77 % 5,53 % 8,30 % 

 

Kommentar sykefravær og HMS 
 
Sykefraværer på sykehjemmet har gått ned de siste 2 årene, men fraværet er fortsatt litt høyt. Mye her 
kan nok relateres til karantene, både blant våre ansatte og deres familiemedlemmer. Vi arbeider aktivt 
med å bedre tilrettelegge arbeidsoppgaver for gravide ansatte, slik at de kan være på jobb, men kan 
utføre lettere arbeidsoppgaver. 
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Helsetun 

 

Beskrivelse av enhet 

 
Helsetun består av flere tjenester som er samlokalisert på Dypedalåsen. Hovedtyngden er tjenester i 
hjemmet så som hjemmesykepleie, praktisk bistand, hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi, dagtilbud 
i hjemmet, dagsenter og kantinedrift med Catering. 

Høydepunkter og sammendrag 

 
Vi ser det er en nedgang i tjenester knyttet til hjemmesykepleie (Se tabell). Vi må opplyse om at antall 
brukere ikke sier noe om omfang av tjenestene. Det må dermed tas høyde for at et mindre antall 
brukere likevel totalt sett kan være mer ressurskrevende. Det samme gjelder dagtilbud. Covid 
pandemien slår nok også inn her, og vi tror det er høyere terskel for å søke om tjenester. Tjenesten 
praktisk bistand har økt en del, og det samme har søknad om trygghetsalarmer. Per mars 2021 er det 63 
trygghetsalarmer ute i innbyggernes hjem. 

Tall fra Tildelingskontoret 

  Antall personer Antalll døgn 

  2019 2020 2019 2020 

Hjemmesykepleie 283 265 53.117 44.265 

Praktisk bistand 67 73     

Dagaktivitetstilbud 43 33     

Trygghetsalarm 42 48     

  

Selv om det har vært ett uvanlig driftsår har også Helsetun satset på kompetansebygging i år. Vi har fått 
medisinmodulen på plass, og vi har hatt omfattende opplæring i basal smittevern. 

Vi er godt i gang med installasjon og bruk av e-låser og har hatt medisindispensere på utprøving. 
Sistnevnte har vi hatt mange feil og mangler med. 

Hjemmetjenesten har i snitt 246 fastboende innbyggere som brukere, og vi hadde 19 sommerbrukere i 
år som har mottatt tjenester på øyene. Folk flest er ikke lenger på hytte i 3 uker om sommeren, 
sesongen strekker seg ofte fra mars til september. Det merker vi også i tjenestene. Det å få være på 
hytta eller på Campingen, selv om en har alvorlig sykdom og hjelpebehov er viktig for folks opplevde 
livskvalitet. Man har rett på helsehjelp der man oppholder seg. Ansatte må ta ferje og bruker en del 
reisetid, som ikke blir registret som aktiv pasientrettet hjelp og bistand. 

 Vi har gitt palliativ omsorg (omsorg ved livets slutt) til 11 innbyggere. Det er vi stolt av å ha fått til. Til 
sammenligning hadde Fredrikstad kommune 14 stykker. Dette får vi til fordi vi har en flink 
kreftkoordinator og andre dyktige ansatte som arbeider i tett dialog med brukerne og deres pårørende. 

Kommentar til status økonomi 

 
Helsetun gir blant annet tjenester i hjemmet, dette er en tjeneste som vil vokse i omfang i årene 
fremover. Det vil vokse med 2/3 deler i ett 10 års løp, sier statistikkene. Allikevel ser vi at budsjettets 
negative avvik har gått ned i år. Overforbruket i forhold til budsjett er i år på kr. - 848 948,- I dette ligger 
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blant annet tapte inntekter til catering og kantinesalg med kr -208 000,- Og vi har mistet inntekter 
knyttet til trygghetsalarmer grunnet endringer i regelverket. Inntektssvikten her er på kr -150 000. 

Driftsutgifter og inntekter (graf) 
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Detaljvisning drift (graf) 

 

Sykefravær 

 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2020 2,60 % 7,26 % 9,86 % 

 

Kommentar sykefravær og HMS 
 
Fraværet på Helsetun er litt høyt. Fraværet fordeler seg slik: hjemmetjenesten har 10,65 % fravær og 
kjøkkenet har 2,63 % fravær. Kjøkkenet var egen avdeling frem til 1 august 2020. Som nevnt tidligere er 
dette både reelt sykefravær, det kan være arbeidstagere som venter barn og det kan være korona 
relatert fravær.  
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Teknikk, byggesak og infrastruktur 

 

Beskrivelse av tjenesteområde 

 
Teknikk, byggesak og infrastruktur omfatter flere ulike fagområder og tjenester. Byggesaksavdeling, 
geodata og planarbeid ligger til dette tjenesteområdet. Videre er det vei, vann og avløp, samt 
renovasjon som inkluderer driften av Sandbakken avfallsstasjon. Hvaler bredbånd har ansvaret for 
bredbåndsutbyggingen i kommunen, og er nå organisert som et prosjekt som rapporterer til 
kommunalsjef. Tjenesteområdet omfatter også store investeringsprosjekter på selvkostområdene til 
kommunen. Eiendomsavdelingen er også organisatorisk lagt til TBI, og har ansvaret for drift og 
forvaltning av kommunale eiendommer. 

I forbindelse med omorganiseringen i Hvaler kommune ble virksomhet kommunalteknikk endret, slik at 
avdelingene vann og avløp, og renovasjon og vei, ble samlet til en enhet kalt teknisk enhet. Videre ble 
Hvaler bredbånd organisert som et prosjekt, med en prosjektleder som rapporterer direkte til 
kommunalsjef.  Enhet for eiendom består som tidligere, hvor også renhold inngår. 

Virksomhet areal og byggesak ble endret til enhet for byggesak. Næringssjefen ble flyttet til lederstøtte 
og stab, og rapporterer direkte til rådmannen. Virksomhetens to planleggere er nå direkte underlagt 
kommunalsjef. 

Kommunalsjefens kommentar 

 
Som de andre tjenesteområdene i Hvaler kommune har 2020 vært preget av omstillingsprosessen, og en 
krevende hverdag i forhold til opprettholde en daglig drift innenfor de begrensningene en corona 
pandemi har gitt oss. Mange av de ansatte innen teknikk, byggesak og infrastruktur har arbeidet mye på 
hjemmekontor i perioder, men dette gjelder ikke de tekniske tjenestene som selvfølgelig krever et fysisk 
oppmøte for å gjennomføre arbeidet. 

Det er krevende å rekruttere og beholde visse ansattegrupper innen tjenesteområdet. Dette gjelder 
spesielt ansatte med spesialkompetanse innen areal og byggesak. Eksempelvis jurister med 
byggesakskompetanse, planrådgivere og ansatte innenfor geodata. Vi har arbeidet med å finne 
løsninger for å gjøre kommunen mer konkurransedyktig innenfor disse gruppene.  

Økonomisk sett har tjenesteområdet et merforbruk i 2020, noe som blant annet skyldes at en mindre 
andel av kostnadene kunne føres på selvkostområdet enn det som var forutsatt i budsjettet. 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2020 
Rev. bud. 

2020 
Avvik i kr Avvik i % 

740-Kommunalsjef TBI 7 642 5 510 6 295 785 12,5 % 
741-Byggesak 4 603 4 169 8 365 4 196 50,2 % 
746-Teknisk enhet 1 044 4 387 -3 205 -7 591 -236,9 % 
748-Eiendom 9 941 9 849 9 708 -141 -1,5 % 

Sum 23 231 23 914 21 163 -2 752 -13,0 % 

 

Kommentar til status økonomi 
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Driftsutgifter og inntekter (graf) 
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Detaljvisning drift (graf) 

Sykefravær 
 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2020 1,27 % 1,76 % 3,03 % 

 

Kommentar sykefravær og HMS 
 
Sykefraværet innen Teknikk, byggesak og infrastruktur endte på 3,03 % samlet sett for 2020, og dette 
anses å være på et tilfredsstillende nivå. 

Kommunalsjef TBI 
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Beskrivelse av enhet 

 
Etter omorganiseringen som ble sluttført høsten 2020, består dette området av kommunalsjef, 
planfunksjonen og Hvaler bredbånd. Dette utgjør to stillinger som planrådgivere, samt Hvaler bredbånd 
hvor prosjektlederen rapporterer direkte til kommunalsjef.  

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2020 
Rev. bud. 

2020 
Avvik i kr Avvik i % 

Sum 7 642 5 510 6 295 785 12,5 % 

 

Kommentar til status økonomi 
 

Driftsutgifter og inntekter (graf) 
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Detaljvisning drift (graf) 

Byggesak 
 

Beskrivelse av enhet 
 
Byggesak består foruten av rådgivere innen byggesaksområdet av to ansatte på geodata og 1 årsverk 
innen naturforvaltning.  

Høydepunkter og sammendrag 

 
Byggesak har i hovedsak ivaretatt de lovpålagte arbeidsoppgavene i hele 2020; behandling av søknader 
innen gjeldende frister og veiledningsplikten. 

Fra august har byggesak brukt stadig mer ressurser på ebyggesak-prosjektet. 
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Den utadrettede virksomheten har blitt noe påvirket som følge av covid19-situasjonen. 
Forhåndskonferanser/møter, annen kundekontakt, vakttelefon og befaringer har vært noe redusert, 
særlig i perioden før sommeren. Etter hvert har det tatt seg opp igjen, blant annet gjennom økt bruk av 
digitale møter mv. 

Interne fagmøter har i hovedsak blitt gjennomført digitalt. Deltakelse på eksterne kurs og lignende har 
vært sterkt redusert. De ansatte på byggesak har gitt tilbakemelding om at ordningen med delvis 
hjemmekontor har fungert tilfredsstillende. 

Antall vedtak i byggesaker 2020: 

 Ordinære bygge- og delevedtak:           ca. 602 

 Dispensasjonsvedtak:                              ca. 142 

 Klagesaker:                                                ca.   21 

 Saker behandlet politisk:                        ca.   15 

 
Ulovlighetsoppfølging 
Byggesak har hatt løpende fokus på ulovlighetsoppfølging. Det har blitt ivaretatt, men i mindre grad enn 
forrige år på grunn av manglende ressurser og covid19-situasjonen. Arbeidet med ulovlighetsoppfølging 
er svært ressurskrevende og de fleste ulovlighetssaker må følges opp over lengre tid av saksbehandlere 
med erfaring. 

Antallet mulige ulovligheter som er meldt inn og registrert har variert noe gjennom året. Per 31.12.2020 
var antallet ca. 165. Det understrekes at dette omfatter alle forhold som er meldt inn til kommunen. 
Erfaringsmessig er ikke alt som meldes inn å regne som ulovligheter etter plan- og bygningsloven eller 
friluftsloven. 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2020 
Rev. bud. 

2020 
Avvik i kr Avvik i % 

Sum 4 603 4 169 8 365 4 196 50,2 % 

 

Kommentar til status økonomi 
 
Avvik hos 741 Byggesak skyldes i hovedsak mindreforbruk innen plan- og næringsområdene. Innen plan 
er det lavere forbruk på lønn grunnet vakant stilling og mindre bruk av eksterne konsulenter. Innen 
næring skyldes avvik på over 1 mill kr at budsjettmidlene er ført på 741, mens kostnadene er blitt ført 
sentralt på 710 (ansvar 79510). Man har også mottatt flere tilskuddsmidler for ulike næringstiltak som 
ikke er blitt budsjettert. 

Det er imidlertidig også grunn til å nevne at selvkostområdene innen både byggesak, reguleringsplaner 
og geodata/oppmåling gikk med underskudd slik at selvkostfondene ble brukt opp. 
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Driftsutgifter og inntekter (graf) 
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Detaljvisning drift (graf) 

Sykefravær 

 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2020 1,59 % 3,50 % 5,09 % 

 

Kommentar sykefravær og HMS 
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Teknisk enhet 

 

Beskrivelse av enhet 

 
Teknisk enhet fant sin form i løpet av 2020 etter omorganiseringsarbeid i kommunen gjennom året. 
Enheten ligger under TBI (teknikk, byggesak og infrastruktur) og rommer følgende funksjoner: 
renovasjon og vei, vann og avløp, Skjærgårdstjenesten samt park og friluft.  Vi gjør vårt beste for å 
levere rent drikkevann, ryddig skjærgård, gode friluftsopplevelser og en god avfallshåndtering i 
kommunen. 

Høydepunkter og sammendrag 

 
Året 2020 ble et annerledes og utfordrende år. Coronaviruset bidro til at flere enn vanlig tilbragte 
sommeren på Hvaler og organisatoriske endringer i kommunen har gjort at vi har måttet tenke 
annerledes om flere ting. Særlig på renovasjon og vann og avløp har vi delt oss inn i kohorter slik at vi 
ikke skal bli slått ut ved sykdom eller karantene. De ansatte har vært helt suverene og gjort det beste ut 
av situasjonen. De har utvist stor tålmodighet og evne til å tenke nytt. 

Renovasjon, vei, parkering, park og friluft  

Renovasjon Man har sett en økning i avfallsmengden på returpunktene våre i år. Renovasjon har i år delt 
inn sommerferien i to puljer. Det har med den spesielle situasjonen vi har vært i dette året ført til at det 
har vært en del overtid. 

Miljøstasjonen har hatt restriksjoner i forhold til hvor mange besøkende som til enhver tid oppholder 
seg inne på området. Dette har fungert godt. Det kan også nevnes at det foregår et pilotprosjekt på 
Herføl med tre innsamlingsaksjoner i løpet av åretPå vei er det ansatt en ny mann som fungerer veldig 
godt. 

Parkering på Hvaler har også vært et område som har fått mye fokus i år grunnet Covid 19. Det har vært 
et økt press på kommunens P-plasser i år. Det har vært to trafikkbetjenter i arbeid vår, sommer og høst. 
Covid 19 har ført til stor økning i antall bobiler på Hvaler og dermed et økt behov for bobil-parkering. 
Det ble på p plassen ved rådhuset avsatt et område midlertidig i sommer 

Park og friluft har stort sett hatt sine vanlige jobber med stell av stier og beplantning på ulike steder i 
kommunen. Blått flagg har blitt ivaretatt på Kroksand. Utfartsstedene som Kuvauen og Guttormsvauen 
har hatt en betydelig økning i besøkende med og uten telt og hengekøyer. 

Skjærgårdstjenesten 

Skjærgårdstjenesten har hentet marint avfall fra frivillige. Per september 2020 er det levert 24 590 kg 
marint avfall. (Hentet søppel fra 100 ryddeaksjoner, Skjærgårdstjenesten har hatt 80 ryddeaksjoner i 
egen regi). Trykket i sommer på fritidsavfall, har vært mer enn et normal år (en økning på nesten 50%), 
årsaken til det er nok koronaen og stengt grense mot Sverige. 

Det må byttes navigasjonsutstyr om bord i båten Heia, noe som betyr en større kostnad. Det dekkes 
gledelig nok nesten helt av søkte midler fra Miljødirektoratet og fra eget fond. 

Vann og avløp 
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Drift: Mange prosjekter og arbeidsoppgaver har blitt forsinket på grunn av Coronaviruset i år. Ikke bare 
kommunen, men også leverandører har merket denne effekten. Arbeidet med ombygging av 
pumpestasjoner og utbedring av nettet ved f.eks. skifte ut gamle kummer og mye automatikk og det 
elektriske i pumpestasjonene, fortsetter. Kommunen driver også jevnlig med mekanisk utskifting og 
vedlikehold i pumpesumper. 

Investeringsprosjekter: Kommunen sluttførte to store prosjekter i 2020, (pumpestasjonen på Lille 
Revholmen samt strekningen Rød-Listranda). Det er fortsatt stor pågang for å kople seg til det 
kommunale ledningsnettet og dermed må kommunen foreta og forsterke ved opp-dimensjonering. Det 
er et stort fokus på brannvannskapasitet, noe som er en utfordring for også private utbyggere. I 2020 ble 
det innvilget 137 søknader om sanitærabonnement. 

Smart vann-prosjektet er fortsatt under utvikling. Vi har kommet ganske langt og har satt oss klare mål 
som vi jobber med å løse. 

Planen for opprydding i spredt avløp ble vedtatt av kommunestyret 17. september, og man går nå inn i 
en periode hvor flere vil oppleve å måtte kople seg til kommunalt nett; eventuelt å fornye 
renseløsningen sin. Kommunen ser med klimaendringer et økt press på veiledning/rådgiverfunksjonen. 
Det er bl.a utarbeidet en overvannsveileder som er et godt verktøy for kommunen i videre 
planleggingsarbeid 

Fremmedvann: på dette området arbeides det med å utbedre de mest åpenbare feilene i 
ledningsnettet.   

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2020 
Rev. bud. 

2020 
Avvik i kr Avvik i % 

Sum 1 044 4 387 -3 205 -7 591 -236,9 % 

 

Kommentar til status økonomi 
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Driftsutgifter og inntekter (graf) 
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Detaljvisning drift (graf) 

Sykefravær 
 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2020 1,60 % 1,07 % 2,67 % 

 

Kommentar sykefravær og HMS 
 
Sykefraværet for teknisk enhet i 2020 må kunne sies å være lavt. Vi hadde et samlet fravær på 2,67 %, 
fordelt på korttidsfravær: 1,60 % og langtidsfravær nede på 1,07 %. Vi har et fortsatt fokus på 
sykefravær. Det foreligger ingen hendelser som har medført varig skade på medarbeidere og vi har få 
avvik.  
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Eiendom 

 

Beskrivelse av enhet 

 
Omorganiseringen av de tekniske tjenestene medførte bl. a at Avdeling Eiendom med få endringer ble til 
Enhet Eiendom. Enheten har gjennom året hatt 23 stillinger fordelt på 3 driftsområder og en 
administrasjon 

 Drift også benevnt som vaktmestertjenesten (3) 

 Vedlikehold (3) 

 Renhold (13) 

Enhetens administrasjon har hatt 1 avdelingsleder, 1 ingeniør ,1 prosjektstilling og 1 stilling som 
lederstøtte/merkantil. Fase III i omstillingsprosessen ble bestemt iverksatt 1. januar 2021. 

Drift og vedlikehold var to separate driftsområder frem til årsskiftet. Driftsenhet renhold har vært delt 
inn i 4 team (Kirkeøy, Asmaløy, Dypedalåsen og Hauge). Renhold har en ledende renholder som 
administrerer arbeidsoppgavene, innkjøp og personell. Hun fungerer også som vikar ved fravær.   

Høydepunkter og sammendrag 

 
Drift og vedlikehold 

Et årlig vedlikeholdsprogram for bygningsmassen må ofte vike for akutte heldelser i løpet av året. Det 
mest omfattende jobben vedlikeholdsteamet har utført er å skiftet dører og vinduer i pasientrommene 
på store deler av sykehjemmet. 

Økende automatisering av bygningsmassen krever høy teknisk kompetanse blant fagarbeiderne som 
skal drifte og vedlikeholde kommunens bygningsmasse. Særskilt såbart har det vært da en av 
driftsteknikerne sluttet og det tok tid å rekruttere nytt kompetent personell. 

Renhold 

Covid19 har tvunget driftsområdene til å omprioritere oppgaver og i særdeleshet gjelder dette renhold. 
Renholdsleder har hatt tett samarbeid med lederne for de enkelte formålsbygg for å gjøre risikoanalyser 
og å forberede smittevask.  Dypedalåsen har under pandemien hatt ekstra renhold/smittevask også i 
helgene. 

Automatisering og digitalisering: 

Etterspørsel av vaktmester-  og vedlikeholdsbehov registreres i en digital plattform, IK-Bygg. Dette er en 
forvaltning-, drift og vedlikeholds portal for kommunens bygningsmasse. Brukerne av våre bygg kan 
registrere forespørsler via en APP mens tilbakemelding og dokumentasjon automatiseres. Denne digitale 
plattformen benyttes også til å vedlikeholdsplanlegging, systematisering av internkontroll, 
renholdsprogrammering mm. Renholdstjenesten anskaffet i 3 tertial en renholds-robot som skal kunne 
vaske Hvalerhallen mens renholderne vasker garderobene. Dette er en forberedelse til å møte klarerte 
gymsaler i 2021 når skolene blir sammenslått.    
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Administrasjon og ledelse: 

Med unntak fra de store anbudene, blir de fleste anskaffelsene regulert i form av rammeavtaler med 
firma som leverer varer og tjenester. Innkjøpsenheten i Fredrikstad arbeider kontinuerlig med slike 
avtaler og Hvaler kommune v/eiendom er delaktig i dette arbeidet. Pågående store byggeprosjekter har 
lagt beslag på mye av den administrative kapasiteten. Dette legger press på de ansatte og de ordinære 
arbeidsoppgaver. 

Prosjekter: 

Dypedalåsen har gjennom året vært gjenstand for omfattende oppgraderinger. Arbeidene var tenkt 
sluttført i løpet av året, men strenge smittevernkrav resulterte i forsinkelser. Sluttføring forventes i 1. 
tertial 2021. Arbeidene har bestått i: 

 overgang til vannbåren varme. Hele sykehjemmet har tidligere være oppvarmet med 
tradisjonelle elektriske panelovner. 

 etablering av varmepumpeteknologi m. borehull i fjell der man forventer vesentlige 
innsparinger i energibruk. 

 flere mindre ventilasjonsanlegg er skiftet ut med et sentralt. Dette vil gi vesentlig bedre 
luftveksling på pasientrommene og større varmegjenvinningseffekt. 

 velferdsteknologi med nødvendig infrastrukturløsning innføres i hele sykehjemmet. 

Bygging av nytt skolebygg startet opp og forventes klar til bruk til skolestart høsten 
2021. kostnadsrammen på 145,5 mil. kr eks mva. er stram og man har styrer prosjektet etter 
det. Koronapandemien har så langt ikke satt hindringer for prosjektet, men man har derimot høstet nye 
erfaringer med å avholde byggemøter på digitale plattformer. Framdriften er noe forsinket pga. 
kompliserte grunnarbeider, men det skal ikke berøre innflytning og skolestart. 

Gjenreising av Oladammen 32-38 har pågått gjennom året. Oladammen Borettslag og Trygg Forsikring 
har ledet prosjektet med gjenreisning av boligene etter brannen i 2019. Kommunen har vært aktivt med 
i prosessen da de fleste boenhetene disponeres av Hvaler kommune. Innflytting er satt til februar 2021. 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2020 
Rev. bud. 

2020 
Avvik i kr Avvik i % 

Sum 9 941 9 849 9 708 -141 -1,5 % 

 

Kommentar til status økonomi 
 
Regnskapet er i overensstemmelse med budsjettet for 2020, og vi har ingen ytterligere kommentarer til 
dette. 
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Driftsutgifter og inntekter (graf) 
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Detaljvisning drift (graf) 

Sykefravær 

 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2020 0,82 % 1,53 % 2,35 % 

 

Kommentar sykefravær og HMS 
 
Sykefraværet for enheten er lavt på 2,35 % for året som helhet, og må kunne karakteriseres som 
tilfredsstillende.  
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Friskliv, læring og mestring 

 

Beskrivelse av tjenesteområde 

 
Friskliv læring og mestring (FLM) ble etablert som tjenesteområde i 2020. Her organiseres en rekke 
tjenester for mennesker med behov for bistand i utsatte livssituasjoner. Innenfor tjenesteområdet er 
det etablert 4 enheter. NAV, Enhet for barn familier og voksne, Koordinerende enhet og Tilrettelagte 
tjenester. I tillegg til dette er også kommuneoverlegen og kommunepsykolog organisert innenfor 
tjenesteområdet. Ved utgangen av rapporteringsåret utgjorde FLM 117 ansatte og 84,4 årsverk.  

Kommunalsjefens kommentar 

 
2020 var ett spennende år på mange måter. Ikke bare fordi vi globalt ble rammet av en pandemi, men 
også med bakgrunn i omorganiseringen som har vært gjennomført i rapporteringsåret. Målsetningen for 
FLM er å legge til rette for en tjenesteyting som fra ett innbyggerperspektiv oppleves som helhetlig, 
likeverdig, effektiv og ufragmentert. Det er videre en fastsatt målsetning å forebygge, både på individ- 
og gruppenivå på tvers av innbyggergenerasjonene.  

Med utgangspunkt i tidligere organisasjonsmodell har mange oppgaver skiftet hender og ansvarsforhold 
i den hensikt å effektivisere og opprettholde kvaliteten på tjenestene våre. 

Som en konsekvens av dette har også medarbeidere, budsjettposter og utgiftsposter vært i bevegelse 
underveis i rapporteringsåret. Dette medfører visse utfordringer i rapporteringen både knyttet til 
regnskaps- og sykefraværstall. Vi ser frem til å kunne rapportere på kjente variabler i fremtiden. 

Vi opplever at vi er på rett vei, og det er grunn til å benytte anledningen til å berømme alle 
medarbeidere i FLM for engasjement, omstillingsvilje og dedikasjon til å utvikle organisasjonen i ønsket 
retning. 

Regnskapsåret 2020 ble veldig spesielt, på grunn av omorganiseringen iverksatt fra 01.09.20. 

Dels skyldes dette opprettelse av nye enhet uten dedikerte budsjettmidler, men med midler overført fra 
tidligere virksomheter både internt i det som nå er FLM, og fra tjenesteområdet Helse og Omsorg. 
Utover dette hadde vi i 2020, dessverre som tidligere år, uforutsette og ikke budsjetterte utgifter knyttet 
til ressurskrevende brukere. Ved opprettelsen av koordinerende enhet, samt at vi rent organisatorisk 
har samlet tjenestene til denne brukergruppen i en enhet, har vi håp om å øke treffsikkerheten på 
estimerte utgifter til denne brukergruppen i fremtiden. 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2020 
Rev. bud. 

2020 
Avvik i kr Avvik i % 

750-Kommunalsjef FLM 0 3 460 7 861 4 401 56,0 % 
751-Enhet for barn, voksne og familier 11 134 11 505 11 724 219 1,9 % 
752-Tilrettelagte tjenester 23 689 32 969 24 861 -8 108 -32,6 % 
753-NAV 19 649 15 868 16 634 766 4,6 % 
754-Koordinerende enhet 0 3 895 0 -3 895 0,0 % 

Sum 54 472 67 696 61 080 -6 616 -10,8 % 
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Kommentar til status økonomi 
 

Driftsutgifter og inntekter (graf) 
 

 
  

160



Årsmelding 2020 
 

Side 76 av 96 

Detaljvisning drift (graf) 

Sykefravær 
 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2020 2,18 % 5,94 % 8,12 % 

 

Kommentar sykefravær og HMS 
 
Totalt sett vurderes sykefraværet og være høyere enn ønsket. Det er noe utfordrende å dybdeanalysere 
sykefraværstallene for 2020, da det grunnet overgang til ny rapporteringsmodul ikke foreligger 
månedlige tall. I liket med flere av våre tjenesteområder har koronasituasjonen vært krevende, og 
mange har i løpet av året vært borte fra arbeidet med tilstander som i en normalsituasjon ikke ville 
medført fravær Fraværsoppfølgingen har fokus innenfor de ulike enhetene, og vi har som målsetning 
om å rapportere om lavere tall for langtidsfravær ved neste rapporteringspunkt. 
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Kommunalsjef FLM 

 

Beskrivelse av enhet 

 
Innenfor kommunalsjefens område organiseres Kommuneoverlege, Kommunepsykolog og kommunens 
velferdsteknologiprosjekt. 

Foruten kommunalsjef utgjør dette 2,8 årsverk. 

Alle disse tjenestene har i 2020 vært viktige bidragsytere til kommunens håndtering av korona, både 
organisasjonsmessig og for innbyggerne. Kommuneoverlege og kommunepsykolog har viktige og 
avgjørende bidragsytere i forhold til det samfunnsmedisinske i den perioden vi har vært inne i. 

Velferdsteknologi er brukerrettet teknologi som har til hensikt å understøtte og forsterker brukernes 
trygghet, sikkerhet, muliggjøre økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet.  

Kommunalsjef for FLM er prosjekteier. Prosjektleder, prosjektkontoret, og ressurspersoner samarbeider 
om de ulike prosjektene/teknologiene. Særlig har Hvaler kommunes satsning på KOMP-PRO gitt ett 
betydelig bidrag til at vi har kunnet opprettholde god pasientkontakt med hjemmeboende i løpet av 
pandemien. Prosjektleder for velferdsteknologi består i dag av 0,8 årsverk fordelt på en ansatt, og er 
finansiert i prosjektet. 

Kommentar til status økonomi 

 
Majoriteten av utgiftspostene har bakgrunn i lønnsutgifter, samt driftstilskudd til fysioterapeut. Ved 
pandemiens innledende fase, og før tilsatt kommunelege tiltrådte, ble det kjøpt noe 
smittevernkompetanse for å sikre tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i kriseledelse. 
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Driftsutgifter og inntekter (graf) 
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Detaljvisning drift (graf) 

Enhet for barn, voksne og familier 

 

Beskrivelse av enhet 

 
Enheten ble etablert i sin nåværende form 01.09.2020, og organiserer barneverntjenesten, Mobilt team 
m/rus og psykisk helsetjeneste samt helsevern for barn og unge. 
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Mobilt team, rus og psykisk helsetjeneste 

Mobilt team ble opprettet fra 01.09.20 og besto av helse- og omsorgstjenestene praktisk bistand og 
veiledning, rus og psykisk helsetjeneste. Vi fikk også tilsynsfører oppdrag fra barneverntjenesten, 
støttekontaktoppdrag og miljøterapeutiske oppdrag fra barneverntjenesten. Videre ble ansvaret for 
kommunens støttekontakt tjeneste lagt til Mobilt team. Til fordel for kjøp av statlige tjenester ble det i 
2020 også opprettet ett kommunalt tiltak etter lov om barnverntjenesten som Mobilt team drifter. 

Barneverntjenesten. 

Barneverntjenesten har i 2020 bestått av 4,1 årsverk fordelt på 5 ansatt. 2 ansatte i fulle stillinger sluttet 
første halvår 2020. Det ble ansatt 2 nye medarbeidere til disse stillingene i juni 2020. Det har i løpet av 
2020 vært en omfordeling av stillingsprosenter, samt omorganisering i forhold til ledelse. Etter ny 
organisering er barnevernleder leder for barneverntjenesten, samt enhetsleder for 2 andre tjenester 
under friskliv og mestring. Noen lederoppgaver for barneverntjenesten er delegert til faglig ansvarlig for 
barnverntjenesten i 30% stilling. 

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten 

På helsestasjonen har vi stabilt gjennom flere år hatt en helsesykepleier i 80% stilling. I mars da 
koronaen kom til Norge, og det ble nye restriksjoner fra FHI, medførte det at helsesykepleieren hadde 
delvis hjemmekontor i en periode.  

På barnetrinnet har det vært helsesykepleier i 70% stilling gjennom flere år. Da skolen ble stengt ned var 
hun tilstede på helsestasjonen og tilgjengelig på tlf. og mail. 

På ungdomskolen hadde vi helsesykepleier i 100% stilling frem til medio mars. Da gikk hun i permisjon. 
Det ble ansatt en vikar fra 1 august i 60 % stilling. 

Jordmor har 25% stilling. Jordmortjenesten ble opprettholdt med de nye retningslinjene fra FHI. 

Høydepunkter og sammendrag 

 
2020 har vært et krevende år for barneverntjenesten. Under pandemien har barneverntjenesten likevel 
opprettholdt en tilnærmet normal drift og alle lovpålagte oppgaver er fulgt opp. Oppgavene har blitt 
utført på andre måter ved bruk av mer hjemmekontor og digitale løsninger. I de tilfeller der behovet har 
tilsagt det har fysiske møter og hjemmebesøk blitt gjennomført.  

Barneverntjenesten har i 2020, grunnet pandemi, perioder med underbemanning kombinert med 
komplekse saker måtte benytte sakkyndig i flere saker.  

Barneverntjenesten har i 2020 hatt fristoversittelse i to undersøkelser (brukt lenger tid enn 6 måneder). 
Dette har vært direkte knyttet til pandemien som medførte at gjennomføring av en forsvarlig 
undersøkelse i disse sakene tok lenger tid enn det normalt ville tatt.  

Barneverntjenesten har i 2020 deltatt i et nettverkssamarbeid med 5 andre kommuner (Smart 
kommuner). Samarbeidet er opprettet for å styrke samarbeid, kunnskapsutveksling og kompetanse 
hevning for små barneverntjenester på viktige områder. Samarbeidet er tildelt prosjekt midler fra 
Fylkesmannen, som Marker kommune administrerer. På sikt er har dette samarbeidet, utover deling og 
utvikling av felles kunnskap, som mål å utvikle felles prosedyrer og opprette samarbeid vedrørende ulike 
tiltak, særlig med tanke på nye oppgaver og føringer i tråd med barnevernreformen.  
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Mobilt team, rus og psykisk helsetjeneste 

Våren 2020 ble benyttet til planlegging av utflytting til egne boliger for flere ungdom (EMF) som bodde 
ved Tømmerlia bofellesskap. Disse var blitt selvstendige unge voksne som fortsatt var og er i behov for 
oppfølging i form av råd og veiledning, men der det var hensiktsmessig for ungdommen at oppfølgingen 
kunne skje i egen bolig.  

Tømmerlia bofellesskap ble avviklet og bemanningen på Tømmerlia ble overført til daværende 
Utegruppa, sammen med kommunes rus og psykiatritjeneste. Disse ressurserne ble etablert som Mobilt 
team fra 01.09.20. 

Vi fikk bygget om lokalene i 1. etg på Herredshuset til rus og psykisk helsetjeneste. I tillegg ble det gamle 
legekontoret pusset opp og Mobilt team flyttet inn.  

Mobilt team, som skulle utføre tjenesten praktisk bistand og veiledning ut mot personer bosatt i 
kommunen, fikk nå et bredt fagområde som sitt arbeidsfelt i forhold til tidligere oppgaver knyttet til 
oppfølging av enslige mindreårige flyktninger. Personalet var gjennom en stor omstilling faglig og måtte 
raskt tilegne seg ytterligere kunnskap innenfor områdene rus og psykisk helse og andre helse- og 
omsorgstjenester. Dette medførte også at vi beveget oss inn i nye samarbeidsarenaer med andre 
enheter vi tidligere ikke hadde samhandlet med. Oppgavene har vært nye og mange og dette har de 
ansatte utført med stort pågangsmot og vilje til fleksibilitet. Dette krever kontinuerlig arbeid videre. 

Det er nå registrert 89 saker fordelt på rus og psykisk helsetjenesten og Mobilt team. I noen tilfeller kan 
både rus og psykisk helsetjeneste og Mobilt team yte bistand til samme person avhengig av personens 
behov og rettigheter i henhold til Lov om helse- og omsorgstjenester.  

Det er registrert 20 Enslige mindreårige flyktninger som har et aktivt vedtak på hjelpetiltak og mottar 
oppfølging fra Mobilt team.  

Helsevern for barn og unge: 

Det er født flere barn i 2020 enn de to tidligere år. I 2020 ble det født 33 barn. Vi ser at det har vært 
flere mødre som har trengt mer oppfølging i barseltiden. Mulig det er en konsekvens av koronatiltak, 
med tanke på at man ikke kunne være så sosial og omgås like mange som før koronasituasjonen. Den 
første tiden under korona var det ikke mulig å foreta hjemmebesøk. 

Helsestasjonen har tatt igjen de konsultasjonene som måtte vente på grunn av koronasituasjonen. Det 
har vært mange telefonsamtaler mellom foresatte og helsesykepleier. 

Vi har klart å følge opp barnevaksinasjonsprogrammet til tross for koronatider. Det har ikke vært mulig å 
ta igjen samtale/undervisningsgrupper i barneskolen. Helsesykepleieren har hatt telefonisk kontakt med 
enkeltelever, og møte her på helsestasjonen av enkelte, i den tiden skolen var nedstengt.  

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2020 
Rev. bud. 

2020 
Avvik i kr Avvik i % 

Sum 11 134 11 505 11 724 219 1,9 % 
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Kommentar til status økonomi 
 
Samlet sett leverer enheten ett regnskap i tråd med budsjett. 

Barneverntjenesten har benyttet seg av sakkyndig i enkeltsaker i større grad enn budsjettert. Da 
regnskapet allikevel leveres i balanse er dette grunnet sykefravær utover arbeidsgiverperioden uten at 
fraværet er erstattet med innleie. 

Driftsutgifter og inntekter (graf) 
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Detaljvisning drift (graf) 

Sykefravær 

 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2020 2,65 % 7,54 % 10,19 % 

 

Kommentar sykefravær og HMS 
 
Enheten har lite korttidsfravær, men har i 2020 hatt ett utvalg ansatte med betydelige ikke-yrkesrelatert 
fravær. Flere av de ansatte som dette har vært gjeldene for er ved utgangen av 2020 på vei tilbake til 
arbeid i tråd med ansettelsesforholdet. 
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Tilrettelagte tjenester 

 

Beskrivelse av enhet 

 
Det rapporteres for Tiltak for funksjonshemmede fra og med 01.01.2020 til og med 31.08.2020 og etter 
omorganiseringen 01.09.2020 Tilrettelagte Tjenester. 

Enheten for Tilrettelagte Tjenester gir tjenester ut i fra Lov om helse- og omsorgstjenester, enhetens 
kjerneoppgaver er boveiledning for brukere som er i behov av døgnbaserte tjenester og avlastning i 
institusjon.  

Enheten gir tjenester til mennesker med ulike utviklingshemninger og mennesker med ulike utfordringer 
innenfor psykisk helse og rus.  

Hovedmålet for enheten er at brukerne skal få bistand og tilrettelegging for å kunne leve et bra liv ut i 
fra egne forutsetninger og premisser den enkelte har. 

Hovedoppgavene til enheten er: 

 Å gi bistand og opplæring til personlig stell og egenomsorg, praktiske gjøremål i hjemmet 
og i tilknytning til husholdningen. 

 Å sikre at den enkelte tjenestemottaker får ivaretatt sine hjelpebehov i henhold til aktuelle 
lover, forskrifter, interne kvalitetsrutiner og retningslinjer. 

 Å bidra til å koordinere ulike tjenester rundt den aktuelle tjenestemottaker slik at 
tjenesten mest mulig er helhetlig. 

 Å sikre at den enkelte får kvalifisert og nødvendig hjelp etter behov.  

 Å gi avlastning til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. 

Enheten Tilrettelagte Tjenester er organisert med enhetsleder og assisterende enhetsleder som er 
overordnet ledelse i enheten.  Videre så er det en fagansvarlig på Boveiledning og avlastning på 
Østerhaug og en fagansvarlig på Prestegårdsskogen og Skogstunet. 

Høydepunkter og sammendrag 

 
2020 startet som hvilket som helst år, men 12. mars så endret alt seg på grunn av epidemien covid- 19. 
Året 2020 bærer preg av alle føringer som omhandler smittevernregler for å unngå/ redusere smitte på 
arbeidsplassen og samfunnet forøvrig. 

2020 har vært et utfordrende år på mange måter, spesielt med tanke på møtetreff med de ansatte som 
blant annet personalmøter, teammøter osv. 

  

På grunn av omorganiseringen i kommunen så gikk virksomheten Tiltak for Funksjonshemmede over til å 
hete enheten Tilrettelagte Tjenester 01.09.20, og den ble også utvidet til å omfatte Skogstunet og 
Prestegårdsskogen.  

Enhetsleder, assisterende enhetsleder og fagansvarlig har brukt mye tid i løpet av høsten på å bli kjente 
med de ansatte og brukerne på Skogstunet og Prestegårdsskogen. 
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 Sommeren ved TFF ble avviklet på en veldig god måte også i 2020 for de som mottar 
tjenester fra virksomheten både for de som mottar boveiledning og avlastning.  

Det var lite eller ingen fravær blant sommervikarene og dette er en viktig faktor for å få til en god drift 
av virksomheten gjennom sommeren. 

 Det har ble lagt ned en fantastisk dugnadsinnsats av personal på alle stedene, selv om det 
er en stor personalgruppe så har det ikke vært påvist covid- 19 blant de ansatte og heller 
ikke blant brukerne. 

 Vaskerutinene som har blitt laget som følge av covid- 19, har blitt nøye fulgt opp av de 
ansatte. De har vært/ er flinke til å følge opp bruken av munnbind i de situasjonene det er 
påkrevd. 

 Til tross for en del begrensninger på grunn av covid- 19 så har personalet vært kreative i 
forhold til å finne på aktiviteter med brukerne. 

  

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2020 
Rev. bud. 

2020 
Avvik i kr Avvik i % 

Sum 23 689 32 969 24 861 -8 108 -32,6 % 

 

Kommentar til status økonomi 
 
Tilrettelagte Tjenester har et merforbruk på totalt kr. 8.108.000,-  

Det kan forklares i omorganiseringen som skjedde 01.09.20, da ble enheten utvidet til å gjelde 2 nye 
ansvarsområder Skogstunet og Prestegårdsskogen. Utgiftene på de nye ansvarsområdene ble kontert på 
Tiltak for Funksjonshemmedes eksisterende budsjett uten at det ble overført midler. 

Det vil si et merforbruk på art 10 lønn på kr. 6.403.813,- og på art 13 (1370) kjøp av tjenester på kr. 
2.402.667,-  
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Driftsutgifter og inntekter (graf) 
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Detaljvisning drift (graf) 

Sykefravær 

 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2020 2,21 % 6,98 % 9,19 % 

 

Kommentar sykefravær og HMS 
 
Det er mange avvik ift medisinhåndtering fordi det ved hele enheten er en høy andel assistenter og 
personell uten medisinkompetanse. Det er utfordrende å sikre at det til enhver tid er personell med 
medisinkompetanse tilgjengelig. Forslag til tiltak vil være ved nyansettelser å ansatte personell med 
medisinkompetanse på nivå 1 eller 2 ut ifra det behovet enheten til enhver tid har. Det har også vært 
avvik vedrørende brudd på prosedyrer fordi det ikke har vært tilstrekkelig personell på vakt. 
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Sykefraværet totalt i enheten Tilrettelagte Tjenester i 2020 var 9,2%. 

 Østerhaug                               7,8% 

 Skogstunet                              7,86% 

 Prestegårdsskogen                   15,3% 

Covid-19 har påvirket sykefraværet blant annet på grunn av de strenge retningslinjene ved symptomer 
hos de ansatte. 

Det har også vært langtidssykemeldte som ikke har vært relatert til korona. Det har også i 2020 blitt 
jobbet med de som har vært langtidssykemeldte for å få de tilbake på jobb så raskt som mulig.  

NAV 

 

Beskrivelse av enhet 

 
Etter omorganiseringen 01.09.20 var det 12 ansatte i denne enheten. 

Tre av disse har statlige ansettelsesforhold, og resten er kommunalt ansatte. I tillegg kjøper enheten inn 
ressurser tilsvarende 20% stilling på området gjeldsrådgivning. Dette er et samarbeid med NAV 
Sarpsborg. I forbindelse med ekstramidler knyttet til Corona-pandemien har kontoret også 30% ressurs 
knyttet til arbeidssøkere og permitterte. Denne ressursen er et samarbeid med NAV Fredrikstad. 

Vanligvis har 8 av de ansatte kontorplass på rådhuset, 2 jobber med oppfølging av flyktninger fra 
Aktivitetssenteret på Dypedal, og vi har to ansatte på Jobbmatch på Skogstunet.  Jobbmatch består av et 
snekkerverksted og et sykkelverksted, der våre to ansatte er arbeidsledere, og vi tar imot innbyggere 
som har aktivitetsplikt i sitt vedtak om sosialhjelp. 

NAV Hvaler er kommunens arbeids- og velferdskontor, og ca 500 millioner i året blir utbetalt fra NAV til 
innbyggere i Hvaler. Mye av dette er alderspensjon på grunn av Hvalers spesielle demografi.  

Hovedfaget i virksomheten er oppfølging og veiledning. Vi jobber med oppfølging av arbeidssøkere, 
permitterte, personer på arbeidsavklaringspenger, kvalifiseringsstønad, introduksjonsstønad og 
sosialhjelp. Vår visjon er å gi mennesker muligheter, og redusere utenforskap gjennom økt aktivitet og 
inkludering. Vi har som mål å være aktive i sykmeldingsperioden, for å stimulere til mest mulig aktivitet 
og tilknytning til arbeidslivet og arbeidsplassen, og vurdere mulighet for yrkesmessig mobilitet. 

Høydepunkter og sammendrag 

 
Dette året har vært spesielt for alle. Høydepunkt for enhet NAV Hvaler var å få på plass tilstrekkelig med 
teknisk utstyr slik at alle ansatte har en fullverdig mobilitetsløsning i forhold til å kunne utføre sine 
arbeidsoppgaver. Det har gjort oss veldig fleksible i pandemien, og vi kan gjøre alle arbeidsoppgaver fra 
hjemmekontor. Vi har tatt i bruk videomøter aktivt, både internt i virksomheten, og med 
samarbeidspartnere og innbyggerne.  

Det nye tjenesteområdet Friskliv, læring og mestring er dimensjonert for å framme forebyggende arbeid 
og tverrfaglig og koordinert innsats. Det er gjort mye godt grunnlagsarbeid i 2020 som kan bidra til økt 
samarbeid framover. Strukturen og rammene er på plass, nå skal det fylles med innhold og felles kultur. 
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All forskning og statistikk viser at tidlig og koordinert innsats er det som best forebygger utenforskap og 
et liv som er bygd på passiv ytelse i stedet for aktiv egeninntekt. 

Enhet NAV Hvaler har lykkes med å opprettholde god kontakt med de innbyggerne som trenger oss i 
pandemien. Vi har lykkes med å etablere en daglig struktur med felles videomøte for alle ansatte om 
morgenen, som samler og gir felles kraft. Vi drøfter konkrete saker på tvers, og hjelper hverandre med å 
finne gode løsninger. Enhetsleder er med på alle disse møtene, og det gjør at leder kanskje er enda mer 
tett på sakene og de ansatte enn tidligere. Dette oppleves som positivt av de ansatte. Selv om det er en 
tilvenning, er det faktisk mulig å gjennomføre vanskelige personalsamtaler på video. 

Enhet NAV Hvaler har spilt en viktig rolle også i 2020 med å opprettholde tilbudet om lånesykler i Hvaler 
kommune. Enhetens sykkelverksted har ansvar for service, vedlikehold og reparasjoner av syklene, og 
oppleves som et kortreist og fleksibelt tilbud som gir kommunen et positivt omdømme mht foretrukket 
feriested. 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2020 
Rev. bud. 

2020 
Avvik i kr Avvik i % 

Sum 19 649 15 868 16 634 766 4,6 % 

 

Kommentar til status økonomi 
 
Regnskapsåret 2020 ble veldig spesielt, på grunn av omorganiseringen som fant sted 01.09.20. Noen 
budsjettposter ble ikke flyttet til nytt ansvar der kostnadene ble ført, noen inntekter ble ført på feil 
ansvar og kostnader ble ikke fullt ut henført på riktig kostnadssted. Derfor vil alle tall i 2020 ha innebygd 
en viss grad av usikkerhet. 

Generelt 

Resultatet pr 31.12.20 viser et mindreforbruk på kr 3.444.000. 

Mesteparten av dette mindreforbruket skyldes at noen budsjettposter knyttet til ressurskrevende 
brukere ikke ble overflyttet til ny enhet, der kostnadene påløpte fra 01.09.20 og ut året. Noen 
lønnsposter ble heller ikke overført til nytt kostnadssted. 

På den annen siden ble noen av inntektene til ressurskrevende brukere tilsvarende redusert, derfor er 
det nok riktig at det skal være et betydelig mindreforbruk på dette ansvaret. 

Flyktning tjenesten 

Resultatet pr. 31.12.20 viser et resultat i balanse. Men dette skyldes saldering mot fond 
(flyktningfondet). Kommunen har gjennom flere år bygd opp et fond til å takle dårligere tider med 
hensyn til nedgang i bosetting, og dermed reduserte integreringstilskudd. Det måtte tas ca kr 6,5 
millioner fra fondet for å dekke merforbruket, mens det var budsjettert med å bruke ca 2 millioner til 
denne salderingen. Bakgrunnen for behovet for økt tilførsel fra fondet var en sterk reduksjon i 
integreringstilskudd i 2020 (mindreinntekt på ca kr 1,1 mill, på grunn av relativt sett få nye flyktninger 
inn i kommunen. I tillegg var det kostnad på ressurskrevende brukere tilsvarende 2,7 millioner som ikke 
var budsjettert. Samlet sett var det et lite mindreforbruk om vi ser integreringsstønad og sosialhjelp til 
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flyktninger under ett. Men dette er jo også et resultat av lavere bosetting, selv om vi hadde noen 
gjenforeningssaker.  

Brukerrettede utgifter sosialhjelp 

Resultatet pr 31.12.20 viste et merforbruk på dette ansvaret på kr. 2.677.000. 

Vi brukte en egen kode på de utbetalingene som kunne knyttes til Corona-pandemien, og dette beløp 
seg til ca kr. 750.000. Dersom vi ser bort fra kostnadene som skyldes pandemien, ligger vi omtrent på 
samme nivå som i 2019 mht utgifter til sosialhjelp. Det store merforbruket forklares derfor dels av en 
underbudsjettering og dels av merkostnader knyttet til pandemien.  Underbudsjetteringen var et 
resultat av trange rammer for 2020, og at det ikke var mulig å ha et realistisk budsjett på dette området. 

Driftsutgifter og inntekter (graf) 
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Detaljvisning drift (graf) 

Sykefravær 

 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2020 1,88 % 0,77 % 2,64 % 

 

Kommentar sykefravær og HMS 
 
Sykefraværet i 2020 har vært svært lavt, ca 2,7%. En del av dette kan forklares gjennom mye 
hjemmekontorløsninger, men enheten har også ligget lavt de siste årene før pandemien, fra ca 4%-5,5%. 

NAV Hvaler har benyttet bedriftshelsetjenesten i 2020, i forhold til støttesamtaler etter en verbal 
trusselsituasjon. Vi har eget lokalt verneombud som deltar på verneombudssamlinger for NAV-kontorer, 
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og har gjennomført vernerunde.  Alle veiledere har fått mulighet til å få ekstra kontorstol til 
hjemmekontoret, samt nye hodetelefoner og oppdatert bærbar pc. 

Enheten gjennomførte ansattundersøkelse oktober-2020 via statlig styringslinje, og i desember 2020 
hadde vi 10-faktor undersøkelse (arbeidsmiljøundersøkelse) via kommunal styringslinje. 

Det ble utarbeidet handlingsplan for fire av faktorene i etterkant av undersøkelsen. 

Koordinerende enhet 

 

Beskrivelse av enhet 

 
Koordinerende enhet etablert i Hvaler kommune 01.10.20. Det skal finnes en koordinerende enhet for 
habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i alle kommuner, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3. 
Den koordinerende enheten skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for 
sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. 

Koordinerende enhet i Hvaler kommune består av enhetsleder, tildelingskontor, SLT-koordinator, ergo- 
og fysioterapi, hverdagsrehabilitering, frivillighetskoordinator, og hjelpemiddellager. Koordinerende 
holder fortrinnsvis til på Dagsenteret på Dypedalsåsen og har 10,55 årsverk fordelt på 12 ansatte.  

Tildelingskontor 

Tildelingskontoret har som mål å sikre at alle innbyggere skal få lik tilgang på helse- og omsorgstjenester 
uavhengig av alder, tjenestebehov og bosted. Alle som har behov for hjelp til helse og omsorgstjenester 
kan ta kontakt med Tildelingskontoret. Kontoret har tett samarbeid med avdelingene med 
tjenesteproduksjon for å sikre effektive og gode tjenester for våre innbyggere. Tildelingskontoret består 
av 2,7 årsverk fordelt på 3 saksbehandlere. 

SLT-koordinator  

SLT står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak. Enhetsleder for koordinerende 
enhet er SLT-koordinator i Hvaler kommune. SLT-modellen skal samordne rus og 
kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig 
hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper. 

Hvaler kommune har formelt jobbet etter SLT-modellen siden 2017.  

Ergoterapi 

Ergoterapitjenesten består i dag av 0,5 årsverk og det gis tjenester fra 0-100 år. Ergoterapeuten har bl.a 
følgende arbeidsoppgaver: 

 Kartlegge og vurdere brukers ressurser, mål og funksjonsnivå.   

 Kartlegge brukers aktivitetsønsker og ADL-funksjon.    

 Tilrettelegge og igangsette trening av hverdagsaktiviteter, i tråd med oppsatte mål.  

 Vurdere behovet for tilrettelegging, veiledning og oppfølging.    

 Kartlegge, vurdere og stimulere til mestring av aktiviteter i dagliglivet.    
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 Iverksette og veilede i kompenserende tiltak med mål om å fremme aktivitet og deltagelse 
som f.eks. funksjonelle endringer av brukers bolig med tilrettelegging av omgivelsene.  

 Utvikle og lede gruppetrening og aktiviteter. 

Fysioterapi 

Denne tjenesten består i dag av 1,75 årsverk fordelt på 2 ansatte og det gis tjenester fra 0-100 år. 
Fysioterapeuten har bl.a. følgende arbeidsoppgaver: 

 Fysioterapi til barn og unge under 18 år i form av enkeltstående tiltak, gruppetilbud og 
tverrfaglig samarbeid. 

 Rehabiliteringstilbudet ved kommunens kort- og langtidsavdeling, Dypedalsåsen bo- og 
behandlingssenter. 

 Fysioterapi utøves på ulike arenaer som eksempelvis i barnehage, på skole, på helsestasjon 
og i behandlingsrom. 

 Veiledning og rådgivning til barnet/ungdommen, pårørende og samarbeidspartnere. 

 Lede/delta i tverrfaglig team rundt barnet/ungdommen 

 Koordinering av individuell plan 

 Kommunens folkehelsearbeid 

 Helsestasjonsarbeid 

 Stavganggrupper 

 Seniortrim 

Hverdagsrehabilitering  

Denne tjenesten består i dag av 0,8 årsverk fordelt på en ansatt. Hverdagsrehabilitering er for deg som 
ikke lengre mestrer din hverdag som før. Det kan gjelde personlig stell, matlaging, rengjøring, deltakelse 
i sosiale sammenhenger eller andre aktiviteter i hverdagen. 

Hverdagsrehabilitering er tidsavgrenset, og opptrening i dagliglivets gjøremål skjer i ditt hjem og/eller 
nærmiljø. Dine mål vil stå sentralt og være utgangspunktet for tjenesten.  Hverdagsrehabilitering starter 
alltid med spørsmålet «Hva er viktig for deg?» 

Hvaler kommune tilbyr hverdagsrehabilitering til hjemmeboende voksne innbyggere som har hatt et 
funksjonsfall som har ført til utfordringer med gjennomføring av hverdagslige aktiviteter. Denne 
tjenesten bidrar til å unngå eller utsette behov andre tjenester som for eksempel hjemmesykepleie og 
praktisk bistand. 

Frivillighetskoordinator (oppstart 01.01.21) 

Denne tjenesten består i dag av et årsverk fordelt på en ansatt og innehar bl.a følgende oppgaver: 

 Være ett synlig bindeledd mellom kommunen og frivillighets- og foreningslivet i Hvaler 
kommune opp mot helse- og sosial 

 Være en nr 2 for kommunens hjelpemiddellager 

 Samarbeide tett med tjenester i organisasjonen som kan dra nytte av frivilligheten til det 
beste for Hvalers innbyggere  

 Inkludere frivilligheten i arbeidet med folkehelse 

 Samordne frivillig aktivitet i kommunen og bidra til økt frivillig innsats  

 Bistå frivillige med opplærings- og kursmuligheter 
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 Organisere årlig samarbeidsmøte med frivilligheten  

 Tverrfaglig samarbeid med kommunens kulturavdeling 

 Delta i koordinerende oppgaver på interne og eksterne samarbeids- og 
samhandlingsarenaer  

 Etablere frivilligsentral i kommunen og utvikle nettside med oversikt over kommunens 
frivillighet 

 Etablere samarbeid med nærliggende frivilligsentraler 

 søke om tilskuddsmidler 

 «Aktiv på dagtid» 

 Matsentralen og etablere samarbeid med nærliggende matsentraler (f.eks allerede et godt 
samarbeid med BlåKors og Kirkens Bymisjon) 

Hjelpemiddellager 

Denne tjenesten består i dag av et årsverk fordelt på en ansatt og innehar bl.a følgende oppgaver: 

 Lager- og logistikkarbeid 

 Utlevering og montering av en rekke typer hjelpemidler 

 Fakturering 

 Internt gjenbruk av hjelpemidler i kommunen 

 Desinfisering/ rengjøring av hjelpemidler 

Høydepunkter og sammendrag 

 
Det tar tid å etablere seg som en helt ny enhet. Det er mye som gjøres for første gang og det prøves, 
feiles litt og videreutvikles hele tiden, i samarbeid med kollegaer på tvers av enheter og fagområder.  

Etter at koordinerende enhet ble etablert 01.09.20 er enheten etablert i flotte lokaler innenfor 
dagsenteret på Dypedal. 

Det har blitt påbegynt en jobb med prosedyrer i kommunens kvalitetssystem slik at det passer inn med 
ny omorganisering.  

Koordinerende enhet har en sentral rolle i å tilrettelegge for gode overganger. Perioden frem til nå har 
vært preget av kartlegging og innsamling av viktig data fra ulike instanser i kommunen. Nå er vi i gang 
med å sette det hele i system og vi ser mer og mer viktigheten av å samle helse- og omsorgstjenestene i 
en koordinerende enhet.   I tillegg jobbes det med en oversikt der det fremkommer hvem som er 
koordinator i kommunen og hvor mange individuelle planer vi har i vår kommune. Enhetsleder er med i 
nettverk for andre koordinerende enheter/tildelingskontorer i Viken, dette oppleves som nyttig å være 
en del av. 

I samarbeid med Øst Politidistrikt inviterte koordinerende enhet i desember til foredrag om egen 
sikkerhet opp mot voldelige mennesker og ovenfor mennesker i aktiv rus. Alle i kommunen fikk 
muligheten og det var stor interesse for dette, 155 stk meldte seg raskt på. Dette kurset har blitt utsatt 
grunnet Covid-19.  

Alle saksbehandlere på tildelingskontoret gjennomfører Saksbehandlerskolen i regi av jurist hos Visma. 
Dette har vist seg å være en god investering for kommunens nyetablerte tildelingskontor slik at våre 
saksbehandlere er samstemte. 
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Koordinerende enhet har ansvar for stavgang for eldre og jobbet mot slutten av 2020 med opprettelsen 
av «Rusletur», som nå er i ferd med å etableres..  

Vi har utarbeidet en avtale med Fredrikstad kommune om salg av plasser på korttidsavdelingen 
v/Dypedalåsen bo- og behandlingssenter til Fredrikstad kommune, når vi har anledning til å tilby dette.  

Kooridinerende enhet har hatt en person på arbeidsutprøving hos oss over en periode på tre måneder, 
dette er et samarbeid mellom NAV Hvaler. 

Stillingen på kommunens hjelpemiddellager har økt fra 50% til 100% stilling fra 01.01.21 Tidligere drift 
bar preg av for lite ressurser og det har blitt brukt mye tid på å rydde opp ved å registrere hjelpemidler 
inn/ut av fagsystem. Vi har også hatt en ordentlig opprydding/dugnad i kommunens hjelpemiddellager 
som er lokalisert på Skogstunet på Kirkeøy. Vi opplever stor omsetning av hjelpemidler, og vi vil i 2021 
jobbe for å effektivisere dette ytterligere 

Hverdagsrehabilitering ble etablert som en ordinær tjeneste siste halvår i rapporteringsåret, og er en 
tjeneste som vi ser at har stor samfunnsøkonomisk verdi i tillegg til den verdien den har for den enkelte, 
da den øker egen livsmestring og reduserer hjelpebehov. VI ser frem mot å se effekten av dette på sikt. 

Kommentar til status økonomi 

 
Koordinerende enhet hadde ikke ett vedtatt budsjett for 2020, men fikk tildelt budsjettmidler ved 
revidert budsjett etter overføringer i samsvar til de ressurser som Koordinerende enhet fikk tildelt fra 
andre deler av organisasjonen.   

Driftsutgifter og inntekter (graf) 
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Detaljvisning drift (graf) 

Sykefravær 

 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2020 1,85 % 6,23 % 8,08 % 

 

Kommentar sykefravær og HMS 
 
Enheten består i dag av medarbeidere som er samlet fra flere tidligere tjenester og gamle virksomheter. 
Ved utdrag av sykefraværstall for hele 2020 utgjør beregningen tall for hele 2020. Koordinerende enhet 
ble etablert 01.09.20, og har derfor ikke hatt ett helt rapporteringsår å jobbe med fraværsoppfølging 
innenfor ny enhet. Ved senere rapporteringspunkter er målsetningen å levere lavere fraværstall enn 
tallene for 2020. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/77 
Dokumentnr.: 10 
Løpenr.: 116634/2021 
Klassering: 3011-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 31.05.2021 21/17 

 
 

Forvaltningsrevisjonsrapport «Varsling - overholdelse av reglement i praksis» 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Varsling – overholdelse av reglement 

i praksis», samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til 
revisjonens anbefalinger.  
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Varsling – overholdelse av 
reglement i praksis» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de syv 
anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen: 
 sette inn tiltak som bedrer de ansattes tillit til kommunens varslingsordning  
 gjøre varslingsrutinen bedre kjent blant de ansatte  
 inkludere varsling som eget punkt i de etiske retningslinjene  
 sørge for at ledere som er aktuelle mottakere av varsler får opplæring i håndtering 

av disse  
 svare varsler innen 7 dager etter at varsel er mottatt  
 sørge for at det i alle saker blir beskrevet hvordan habiliteten til dem som 

behandler varselet er vurdert  
 ha nok kapasitet og kompetanse til å behandle og avslutte, samt sluttføre 

varslingssaker innen rimelig tid  
 
 
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, 19.05.2021 
 
 

Vedlegg 
Forvaltningsrevisjonsrapport «Varsling - overholdelse av reglement i praksis», datert 12.05 
2021.  
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

KU-sak 19/49, den 11.12 2019, (Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021) 
Kommunestyresak 02/20, den 13.02 2020, (Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021) 
KU-sak 20/21, den 03.09 2020 (Prosjektplan) 
 

Saksopplysninger 
 
Prosjektets bakgrunn: 
Da kontrollutvalget behandlet plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 fremkom følgende av 
risiko- og vesentlighetsvurdering: 
«Kontrollutvalgssekretariatet har nylig mottatt en henvendelse fra kommunens 
hovedverneombud og hovedtillitsvalgt for Fagforbundet. Henvendelsen gjelder kommunens 
varslingsreglement og varslingsutvalg, samt hvordan varsler blir fulgt opp av kommunen. 
Arbeidstilsynet har en pågående prosess i sakens anledning. Sekretariatets innstilling er at 
varslingsreglement og rutiner kan inn gå som et risikoområde ved risiko- og 
vesentlighetsvurderingen som blir gjort i forkant av arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon 
2020-2021. Varslingsrutiner ble i kontrollutvalgets workshop (PS 19/39) også nevnt som et 
område som det bør prioriteres å gjennomføre forvaltningsrevisjon.  
 
I kommunerevisjonen sin spørreundersøkelse om risikoområder i kommunen fikk etikk og 
varsling en skår på 2,33 på en skala fra 1 – 3.  Dette indikerer at respondentene mener at 
etikk og varsling er et risikoområde i kommunen. For Hvaler kommune er det kanskje først 
og fremst varsling, og ikke etikk i denne omgang, som er det sentrale temaet.» 
 
Dette var noe av bakgrunnen for at kontrollutvalg og kommunestyret valgte å gjennomføre et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt på området. 
 
Prosjektets problemstillinger: 
I prosjektplanen ble følgende problemstillinger vedtatt: 
 
Problemstilling 1: Har ansatte kjennskap og tillit til kommunens varslingsordning? 
Problemstilling 2: Blir varsler fulgt opp i tråd med kommunens varslingsrutine? 
 
Revisjonskriterier: 
For å kontrollere og besvare problemstilling 1 har revisjonen utledet følgende 
revisjonskriterier (kontrollkriterier): 
 kommunen bør inkludere varsling i de etiske retningslinjene 
 kommunen skal sørge for at det er trygt å varsle og at rettighetene til varsler ivaretas 
 ansatte skal bli gjort kjent med varslingsrutinene som skal være lett tilgjengelige 
 ledere med personalansvar bør få opplæring i håndtering av varsler 
 varslingskanalene skal være lett tilgjengelige 
 
 
For å kontrollere og besvare problemstilling 2 har revisjonen utledet følgende 
revisjonskriterier (kontrollkriterier): 
Kommunens varslingsrutine angir hvordan varsler skal følges opp, jf. kapittel 2. I tråd med 
varslingsrutinen skal kommunen  
 ivareta rettssikkerhet og personvern  
 ta stilling til om varslingen er offentlig eller bør unntas offentlighet  
 svare varsler senest innen 7 dager etter at varsel er mottatt  
 vurdere og undersøke habiliteten til dem som behandler varselet  
 bidra til å verne mot gjengjeldelse  
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 arkivere og sluttføre varsler i kommunens arkivsystem  
 sikre konfidensialitet og taushetsplikt i prosessen  
 ivareta kontradiksjon  
 følge opp varselet og iverksette nødvendige tiltak innen rimelig tid  
 
 
 Revisjonens konklusjon: 
 
Revisjonens konklusjon på problemstilling 1 er følgende: 
 
«Kommunens varslingsrutine og varslingsinformasjon, er lett tilgjengelig. Samtidig har 
kommunens ansatte god tilgang på varslingskanaler. Disse kanalene synes å være lett 
tilgjengelige. Dermed burde ikke mangel på varslingsalternativer være en hindring når det 
gjelder å fremsette varsler i kommunen.  
 
Kommunen mangler imidlertid tillitt blant en vesentlig andel av de ansatte for at det er trygt å 
varsle og at rettighetene til varsler ivaretas. Kommunen har utarbeidet en varslingsrutine. 
Denne er for lite kjent i organisasjonen, noe som gjør at mange ansatte har lite informasjon 
om kommunens varslingsordning. For å forankre varsling i kommunen, bør varsling 
inkluderes som et av punktene i kommunens etiske retningslinjer. Videre bør alle ledere som 
er aktuelle som mottakere av varsler få opplæring i håndtering av varsler.» 
 
Revisjonens konklusjon på problemstilling 2 er følgende: 
 
«Revisjonen ser det som positivt at kommunen har jobbet mer aktivt med å etablere en 
varslingsordning i de siste tre til fire årene. Deriblant utviklingen av kommunens 
varslingsrutine, hvor første utgave ble vedtatt i april 2018 (lovpålagt siden 2018). 
Tillitsvalgte, verneombud og andre har vært involvert i utformingen av rutinen, og rutinen 
tilfredsstiller kravene til hva en varslingsrutine bør og skal inneholde. Etter revisjonens 
oppfatning har imidlertid kommunens varslingsinstitutt, noe som innbefatter kommunens 
varslingsutvalg, ikke helt satt seg.  
På bakgrunn av våre funn mener vi at kommunen svarer ut mer eller mindre alle punktene 
som vi har undersøkt, med utgangspunkt i kommunens varslingsrutine. Noen punkter er 
tilfredsstillende oppfylt, mens andre bare delvis kan sies å oppfylle rutinen.  
På bakgrunn av vurderingene i kapittel 4.3 mener vi at kommunen ivaretar følgende områder 
tilfredsstillende  
 ivaretakelse av rettssikkerhet og personvern  
 å ta stilling til offentlighet  
 vern mot gjengjeldelse  
 arkivering av varslingssaker  
 konfidensialitet og taushetsplikt  
 kontradiksjon  
  
 
På de andre områdene mener vi at kommunen bør forbedre sin praksis. Dette gjelder å  
 svare varsler senest innen 7 dager etter at varsel er mottatt  
 vurdere og undersøke habiliteten til dem som behandler varselet  
 følge opp og sluttføre varslingssaker, samt iverksette nødvendige tiltak innen rimelig tid» 
 
Revisjonens anbefalinger: 
 
Med bakgrunn i sine kontroller og konklusjoner for problemstilling 2 fremmer revisjonen fire 
anbefalinger om at kommunen bør 
 
 sette inn tiltak som bedrer de ansattes tillit til kommunens varslingsordning  
 gjøre varslingsrutinen bedre kjent blant de ansatte  
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 vurdere å inkludere varsling som eget punkt i de etiske retningslinjene  
 sørge for at ledere som er aktuelle mottakere av varsler får opplæring i håndtering av 

disse  
 
Med bakgrunn i sine kontroller og konklusjoner for problemstilling 2 fremmer revisjonen tre 
anbefalinger om at kommunen må sørge for 
 
 å svare varsler innen 7 dager etter at varsel er mottatt  
 at det i alle saker blir beskrevet hvordan habiliteten til dem som behandler varselet er 

vurdert  
 å ha nok kapasitet og kompetanse til å behandle og avslutte, samt sluttføre 

varslingssaker innen rimelig tid  
 
 
Rådmannens høringsuttalelse: 
 
Rådmannen har gitt høringsuttalelse til rapporten, dette fremgår i sin helhet på side 30 i 
rapporten. Rådmann slutter seg i hovedsak til anbefalingene som blir gitt og viser til tiltak for 
som skal gjennomføres for å følge opp anbefalingene.  

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, spørreundersøkelse og 
mappegjennomgang av alle varslingssaker fra 2017-2020. Spørreundersøkelsen har en lav 
svarprosent, 113 ansatte av 423 ansatte besvarte undersøkelsen. Revisjonen mener likevel 
at svarene gir tilfredsstillende grad av gyldighet og pålitelighet.  
 
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 rådmannen slutter seg til revisjonens anbefalinger og viser til tiltak 
som skal gjennomføres for å følge opp anbefalingene. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og rådmannens uttalelse til rapporten 
til etterretning. 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget legger revisjonens vurderinger og 
anbefalinger til grunn i sitt forslag til vedtak i kommunestyretstyret, og videre at 
kontrollutvalget innstiller til kommunestyret at rapportens anbefalinger skal tas til følge og 
gjennomføres. 
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PROSJEKTMANDAT 

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

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

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

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

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

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

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

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

muneloven skal revisor rapportere resultatene av sin revisjon til kontrollutvalget. 

 

Prosjektet er gjennomført på bakgrunn av plan for forvaltningsrevisjon vedtatt i kommunestyret i Hvaler 

kommune i sak 02/20, 13. februar 2020. 

 

Plan for gjennomføring av prosjektet ble vedtatt i kontrollutvalget 3. september 2020. Planen ble vedtatt 

i tråd med revisjonens forslag.  

 

Prosjektet er gjennomført etter vedtatt prosjektplan i tidsrommet august 2020 til april 2021. Vi gjennom-

førte oppstartsmøte med kommuneadministrasjonen slik at også administrasjonens innspill er tatt hen-

syn til i prosjektet. 

 

Vi har kvalitetssikret faktagrunnlaget underveis, både gjennom verifisering av intervjuer og gjennom-

gang av funn i mappegjennomgang. I tillegg er rapportens faktaopplysninger i sin helhet verifisert av 

kommunen. Revisjonen avholdt høringsmøte med administrasjonen 22. april 2021 hvor også revisjo-

nens vurderinger og konklusjon ble gjennomgått. I etterkant av møtet er rapporten sendt på høring til 

rådmannen. Rådmannens uttalelse fremgår av vedlegg A.  

 

Prosjektet er gjennomført av forvaltningsrevisor Odd Henning Aure. Revisorenes habilitet og uavheng-

ighet er vurdert opp mot kommunen og den undersøkte virksomheten, og revisjonen finner ham habil til 

å utføre prosjektet. 

 

Vi vil takke kontaktperson Henrik Kristiansen og andre som har deltatt i prosjektet fra Hvaler kommune 

for et godt samarbeid i gjennomføringen av prosjektet. 

 

 

 

 

                                                  Østre Viken kommunerevisjon IKS 

                                                            Rolvsøy, 12. mai 2021 

 

 

  

 

 

 

 

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

oppstartsbrev før 30. september 2020.  
2 Fakta er en gjengivelse av informasjonen vi har fått tilgang til gjennom datainnsamlingen. 

Bjørnar Bakker Eriksen 

oppdragsansvarlig revisor 

 Odd Henning Aure 

utførende forvaltningsrevisor 
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SAMMENDRAG 

Varsling er en ytring som gjelder kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Kritikkverdige forhold kan 

være lovbrudd eller straffbare forhold, men det kan også være brudd på interne regler og retningslinjer 

eller allment aksepterte etiske normer. Reglene for varsling er hjemlet i arbeidsmiljøloven. Varslingsreg-

lene skal bidra til å avdekke kritikkverdige forhold, slik at arbeidsgiver kan gjøre noe med disse.  

 

I denne forvaltningsrevisjonen ser vi på intern varsling i Hvaler kommune. Interne varslinger omhandler 

da ytringer om kritikkverdige forhold fremsatt av kommunens ansatte.  

 

Denne forvaltningsrevisjonen har to problemstillinger: 

 

1) Har ansatte kjennskap og tillit til kommunens varslingsordning? 

 

2) Blir varsler fulgt opp i tråd med kommunens varslingsrutine?   

 

I den første problemstillingen undersøker vi ansattes kjennskap - og tillit, til kommunens varslingsord-

ning. Her ser vi nærmere på om de ansatte er kjent med varslingsrutinen, og om ledere har fått opplæ-

ring i rutinen. For å undersøke om ansatte har tillit til ordningen, undersøker vi blant annet om de ansatte 

opplever kommunenes retningslinjer som tydelige og tilgjengelige, samt om det oppleves trygt å varsle.  

 

I den andre problemstillingen undersøker vi om kommunen følger opp varsler i henhold til sin egen 

rutine. Til dette tar vi utgangspunkt i varslingssaker fra 2017, som er avsluttet eller er i sluttfasen.  

 

Gjennomføring av revisjonen 

Forvaltningsrevisjonen ble gjennomført i perioden august 2020 til mai 2021. Revisjonskriteriene er utar-

beidet fra arbeidsmiljøloven, en veileder fra KS og kommunens varslingsrutine, samt vedlegg til denne. 

Datagrunnlaget er innhentet ved bruk av dokumentanalyse, intervjuer, spørreundersøkelse og en gjen-

nomgang av seks varslingssaker i perioden 2017 - 2020. 

 

Problemstilling 1 

Kommunens varslingsrutine og informasjon om varsling, er lett tilgjengelig. Samtidig har kommunens 

ansatte god tilgang på varslingskanaler. Disse kanalene synes å være lett tilgjengelige. Tilgangen på 

varslingsalternativer i kommunen er dermed tilfredsstillende. Kommunen mangler imidlertid tillitt blant 

en vesentlig andel av de ansatte for at det er trygt å varsle og at rettighetene til varsler ivaretas.  

 

Kommunen har utarbeidet en varslingsrutine. Denne er for lite kjent i organisasjonen, noe som gjør at 

mange ansatte har lite informasjon om kommunens varslingsordning. For å forankre varsling i kommu-

nen, bør varsling - etter vårt syn, inkluderes som ett av punktene i kommunens etiske retningslinjer. 

Videre bør alle ledere som er aktuelle som mottakere av varsler få opplæring i håndtering av varsler. 

 

På denne bakgrunn anbefaler vi at kommunen bør 

 

 sette inn tiltak som bedrer de ansattes tillit til kommunens varslingsordning 

 gjøre varslingsrutinen bedre kjent blant de ansatte 

 vurdere å inkludere varsling som eget punkt i de etiske retningslinjene 

 sørge for at ledere som er aktuelle mottakere får opplæring i håndtering av varsler 
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Problemstilling 2 

Kommunen har jobbet med å utvikle en varslingsordning de siste tre til fire årene, deriblant utarbeiding 

av en varslingsrutine. Tillitsvalgte, verneombud og andre har vært involvert i utformingen av rutinen, og 

rutinen tilfredsstiller kravene til hva en varslingsrutine bør, og skal inneholde. Etter revisjonens oppfat-

ning har imidlertid kommunens varslingsinstitutt, noe som innbefatter kommunens varslingsutvalg, ikke 

helt satt seg. 

 

På bakgrunn av våre funn mener vi at kommunen svarer ut mer eller mindre alle punktene som vi har 

undersøkt, med utgangspunkt i kommunens varslingsrutine. Noen punkter er tilfredsstillende oppfylt, 

mens andre bare delvis kan sies å oppfylle rutinen, slik at praksis bør forbedres. 

 

På denne bakgrunn anbefaler vi at kommunen sørger for 

 

 å svare varsler innen 7 dager etter at varsel er mottatt 

 at det i alle saker blir beskrevet hvordan habiliteten til dem som behandler varselet er vurdert  

 å ha nok kapasitet og kompetanse til å behandle og avslutte, samt sluttføre varslingssaker in-

nen rimelig tid 
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1 GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET 

1.1 Problemstillinger og avgrensninger 
Revisjonen undersøker i denne forvaltningsrevisjonen om kommunen har lagt til rette for varsling og 

håndtering av varslinger i tråd med egen varslingsrutine. Forvaltningsrevisjonen består av to problems-

tillinger: 

 

Problemstilling 1: Har ansatte kjennskap og tillit til kommunens varslingsordning? 

 

Revisjonen vil undersøke både ansattes kjennskap til, og tillit til, kommunens varslingsordning. Her vil 

vi se nærmere på om de ansatte er kjent med varslingsrutinen, og om ledere har fått opplæring i rutinen. 

For å undersøke om ansatte har tillit til ordningen vil vi blant annet undersøke om de ansatte opplever 

kommunenes retningslinjer som klare og tilgjengelige, samt om det oppleves som trygt å varsle.  

 

Problemstilling 2: Blir varsler fulgt opp i tråd med kommunens varslingsrutine?   

 

Revisjonen vurderer i problemstilling 2 om kommunen følger opp varsler i henhold til sin egen rutine. Vi 

tar her utgangspunkt i saksmappene til varslinger som har kommet fra kommunens ansatte i perioden 

2017-2020, og som er avsluttet eller er i sluttfasen. Nyere varslinger fra 2020 har vi ikke vurdert. 

 

1.2 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. 

 

Revisjonskriteriene for denne forvaltningsrevisjonen er utledet med bakgrunn i følgende kilder 

 

 arbeidsmiljøloven inkludert forarbeider 

 Ytringsfrihet og varsling – veileder for kommuner og fylkeskommuner, KS 2019 

 Retningslinjer for intern varsling Hvaler kommune 

 vedlegg 2 til retningslinjer varsling Hvaler kommune – mandat og saksbehandling for internt vars-

lingsutvalg/saksbehandler  
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Revisjonskriteriene er punktvis oppsummert under hver problemstilling i kapittel 3 og 4. Revisjonskrite-

riene er også oversendt kommunen med mulighet for innspill. Kommunen hadde ingen innspill til krite-

riene. 

 

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

fang som i tilstrekkelig grad underbygger revisors vurderinger og konklusjoner. I dette prosjektet har vi 

benyttet data fra ulike kilder, og brukt ulike metoder for innsamling av data, for å sikre et faktagrunnlag 

med høy grad av gyldighet og pålitelighet.  

 

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 

 mappegjennomgang 

 

Dokumentanalyse 

Vi har gjennomgått sentrale dokumenter på området. Blant annet er Retningslinjer for intern varsling 

Hvaler kommune og Vedlegg 2 til retningslinjer varsling Hvaler kommune – mandat og saksbehandling 

for internt varslingsutvalg/saksbehandler, sentrale for revisjonens undersøkelse. Dokumentene er over-

sendt fra kommunen. Fullstendig oversikt over dokumentene fremgår av kildehenvisningene i kapittel 5. 

 

Intervjuer 

Det er totalt gjennomført seks intervjuer 

 

 tidligere HR-sjef og varslingsutvalgsleder (sluttet i Hvaler kommune 30. november 2020) 

 arkiv- og sekretariatsleder – medlem av varslingsutvalget 

 hovedverneombud 

 hovedtillitsvalgt Fagforbundet 

 tillitsvalgt Sykepleierforbundet 

 tillitsvalgt Utdanningsforbundet 

 

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. I rapporten benevner vi både de tillitsvalgte og hovedverneombudet som «til-

litsvalgte». Vi finner dette mest hensiktsmessig ut fra hensyn til informantenes anonymitet, og at dette 

dessuten forenkler fremstillingen. Det skal legges til at to av intervjuobjektene har kort fartstid som til-

litsvalgte. En person hadde vært tillitsvalgt i to måneder, mens en annen hadde vært tillitsvalgt i 11 

måneder, på intervjuenes tidspunkt. 
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Mappegjennomgang 

Vi har gjennomført en gjennomgang av saksmappene til syv varslingssaker i Hvaler kommune. Dette er 

alle varslingsaker fra 2017 til 2020, som er avsluttet eller «tilnærmet» avsluttet. Spørsmålene/revisjons-

kriteriene vi har utarbeidet til gjennomgangen av saksmappene i kapittel 4 er hentet fra kommunens 

varslingsrutine.  

 

Spørreundersøkelse 

Det er gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot alle ansatte i Hvaler kommune. Spørreundersø-

kelsen var til gjennomsyn i kommunen før den ble publisert. Undersøkelsen tar for seg ansattes kjenn-

skap og tillit til kommunens varslingsordning. Undersøkelsen ble besvart av 113 av 423 ansatte i Hvaler 

kommune, dette tilsvarer 27 prosent. Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av det nettbaserte spør-

reundersøkelsesverktøyet Questback. 

 

Det er ikke unaturlig å tenke seg at det kan finnes utvalgsskjevheter basert på hvem som har besvart 

spørreundersøkelsen. For eksempel at ansatte som har vært i befatning med varsling vil ha en større 

tilbøyelighet til å besvare spørsmålene. Spørreundersøkelsen henvender seg imidlertid til alle ansatte i 

kommunen, slik at vi på bakgrunn av en svarprosent på 27, mener at svarene gir tilfredsstillende grad 

av gyldighet og pålitelighet. 

 

Om respondentene 

Vi ser fra figur 1 at mer enn 87 prosent av de ansatte som har besvart spørreundersøkelsen har vært 

ansatt i mer enn 2 år. 

 
Figur 1: Respondentenes ansiennitet   

 
n=113 
 

Samtidig har mer enn 90 av respondentene en stillingsprosent på 71 prosent eller mer, resten har en 

stillingsprosent mellom 40 og 70 prosent. 

 
Figur 2: Respondentenes stillingsprosent 
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Figur 3 viser fordelingen av respondentene på kommuneområder. Som figuren viser er de ulike kom-

muneområdene jevnt representert. 

 

Figur 3: Fordeling av respondentene per kommuneområde 

 
n=113 

 

Vel 20 prosent av respondentene er ledere med personalansvar, jf. figur 4. 

 
Figur 4: Har respondentene personalansvar? 

 
n=113 

 

Figur 5 viser at 15 prosent av respondentene er tillitsvalgte eller verneombud. 

 

Figur 5: Er respondenten tillitsvalgte eller verneombud? 
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2 KOMMUNENS VARSLINGSRUTINE 

Varslingsrutine med mandat 
Hvaler kommune har utarbeidet en varslingsrutine. Den siste versjonen er datert 3. mars 2020. Ret-

ningslinjene i varslingsrutinen er avgrenset til å gjelde bestemmelser i arbeidsmiljøloven.3 Retningslin-

jene er supplert med mandat for saksbehandling for internt varslingsutvalg/saksbehandler. 

 

Rutinen beskriver innledningsvis hva et varsel er, og arbeidsmiljølovens eksempler på kritikkverdige 

forhold.4 Deretter blir det redegjort for varslingsplikt og varslingsrett. 

 

Varsling internt i kommunen 

Det kan varsles om kritikkverdige forhold gjennom kommunens varslingssystem via intranett eller direkte 

i kvalitetssystemet - RiskManager. Dette beskrives som førstevalgene for varsling. Varsel sendes som 

hovedregel i egen varslingsmodul til varslingsutvalget. Etter at varsel er mottatt skal det straks og uten 

opphold oversendes varslingsutvalget i Hvaler kommune, også dersom varsel ikke er sendt via vars-

lingsmodul. 

 

I Hvaler kommune legges det til grunn at saksbehandling av internt varsel om kritikkverdige forhold som 

hovedregel skjer i linje med bistand. Det interne varslingsutvalget kan imidlertid beslutte noe annet. Alle 

varsler uavhengig av hvem som mottar varsel skal arkiveres og sluttføres i kommunens arkivsystem for 

varsling. Ved behandling av varsel i linje skal rådmann orienteres, inkludert minst ett medlem fra vars-

lingsutvalget. 

 

Ansatte i kommunen kan dessuten varsle internt til  

 

 leder, leders leder, kommunalsjef eller rådmann  

 varslingsutvalget 

 verneombud, tillitsvalgte eller til kommunens bedriftshelsetjeneste ved varslingstelefon 

 

I rutinens punkt 4 står det at kjennskap til kritikkverdige forhold som bør undersøkes nærmere, eller som 

nødvendiggjør tiltak, som hovedregel bør tas opp på egen arbeidsplass og med nærmeste leder. Alter-

nativt kan det varsles til overordnet ledelse, for eksempel hvis varslingen gjelder egen leder, eller lede-

ren ikke foretar seg noe med varselet. Dersom varsleren vurderer varsling i linje - gjennom ledere, som 

utilstrekkelig, eller varsler ikke ønsker å ta opp forholdene med ledelsen, kan det varsles til varslingsut-

valget, tillitsvalgte eller verneombud. 

 

Kommunens aktivitetsplikt 

Arbeidsgiver har aktivitetsplikt når varsel mottas, jf. punkt 5 i rutinen. Arbeidsgiver skal foreta en under-

søkelse av saken raskt for å unngå at saken drar ut i tid for økende risiko for konflikteskalering.  

 

Varselet skal følges opp, og arbeidsgiver skal iverksette nødvendige tiltak innen rimelig tid. Det skal 

lages en tidsplan for saksbehandling og eventuelle tiltak.  

 

Arbeidsgiver5 skal 

 svare ut til varsler at varsel er mottatt senest innen 7 dager 

- Tilbakemelding til varsler gjelder ikke for anonyme varsler, i henhold til mandatet. 

                                                      
3 Jf. punkt 3 under avsnittet «Avgrensning om varslingsplikt og rett i henhold til arbeidsmiljøloven». 

4 Jf. aml. § 2 A-1. 

5 Med arbeidsgiver menes rådmann, eller den som har delegert myndighet til å behandle varsel. 
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 undersøke og vurdere habiliteten til dem som behandler varselet6  

- Habilitetsspørsmålet for rådmann og saksbehandlere skal alltid vurderes i enhver sak og til 

enhver tid, i henhold til retningslinjer for varsling i Hvaler kommune (mandatet), for å sikre kon-

fidensialitet og taushetsplikt i prosessen. 

 

 varslingssaker og involverte parters identitet skal så langt det er mulig behandles fortrolig  

- Dette innebærer at kun de som strengt tatt har behov for innsikt blir gitt dette. For øvrig vises det 

til arbeidsmiljøloven 2 A hva gjelder fortrolighet/konfidensialitet ved varsling til offentlig myndighet. 

 

 ivareta prinsippet om kontradiksjon   

- Kontradiksjon vil si at både den som varsler og den omvarslede, sikres rett til å uttale seg om de 

opplysningene som kommer frem. Dette skal fortrinnsvis skje i møte med den enkelte som det 

skrives referat/notat fra, i henhold til mandatet for saksbehandling.  

 

 sikre korrekt saksbehandling, fremdrift og avslutning av saken  

 

Den videre håndteringen, skal følge varslingsrutinen, behandles i henhold til kommunens organisering 

og lederstruktur. Varslingsprosessen er beskrevet nærmere i rutinens punkt 8. 

 

Varslingsvern og vern mot gjengjeldelse  

Rutinens punkt 6 beskriver varslingsvern og vern om gjengjeldelse. Varsler skal være sikret vern mot 

gjengjeldelse, og være beskyttet mot ugunstig behandling fra arbeidsgiver.7 I henhold til mandatet8 in-

nebærer vernet mot gjengjeldelse at arbeidsgiver ikke kan reagere på en forsvarlig varsling med oppsi-

gelse, avskjed, suspensjon, ordenstraff, trakassering, utstøting, fratakelse av arbeidsoppgaver eller 

andre negative reaksjoner som innebærer straff eller sanksjon.  

 

Videre har arbeidsgiver ansvar for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for den som varsler, og den som er 

varslet på 

 

 varsleren skal inkluderes i arbeidsmiljøet på en normal måte 

 det bør legges til rette for ivaretakelse av varsler og omvarslede i henhold til personvernlovgiv-

ningen 

 rettigheter og rettssikkerhet til varsler og den som det er varslet på skal ivaretas fullt ut, særlig 

skal det sikres uttalerett for omvarslede 

 

Anonyme varsler  

Det er mulig å varsle anonymt via kommunens intranett. Anonyme varsler blir behandlet av arbeidsgiver. 

Det blir påpekt at anonym varsling gjør innhentingen av opplysninger om sakens fakta mer krevende for 

arbeidsgiver, og at dette kan påvirke saksbehandling og resultat av varslingen.  

 

Varsel på rådmann og medlemmer i varslingsutvalget 

Ved varsel på rådmann skal ordfører være varslingsmottaker. Ordfører skal om nødvendig opprette et 

eksternt varslingsutvalg – med nok kompetanse, til å behandle varselet. I rutinen blir setterådmann, 

bedriftshelsetjeneste, eksterne advokater, oppgitt som eksempler.  

                                                      
6  Habilitetsspørsmålet for rådmann og saksbehandlere skal alltid vurderes i enhver sak og til enhver tid, i henhold 

til vedlegg 2 til retningslinjer varsling Hvaler kommune. 
7 Jf. arbeidsmiljøloven § 2 A. Vernet gjelder alle former for gjengjeldelse. Ingen former for negative reaksjoner eller 

endringer i ansettelsesforhold, vilkår eller lignende skal forekomme. 
8 Mandatet er beskrevet i vedlegg 2 til retningslinjer varsling Hvaler kommune. 
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Rådmannen har ansvaret for behandling og oppfølging av varsel på deltakere i internt varslingsutvalg. 

De ordinære habilitetsbestemmelsene legges til grunn. Rådmannen avgjør i slike tilfeller sammenset-

ningen av varslingsutvalgets medlemmer. 

 

Varslingsutvalget  

Kommunen har etablert et varslingsutvalg. Varslingsutvalget skal til enhver tid følge vedtatte retnings-

linjer for intern varsling i Hvaler kommune, i henhold til mandat og saksbehandling for internt varslings-

utvalg/saksbehandler.9  

 

Varslingsutvalget vurderer og gir råd til rådmannen om et varsel eller en klage skal behandles i linje, 

eller i varslingsutvalget. Varslingsutvalget har en rådgivende funksjon til rådmann, og skal gi råd i saker 

før endelig beslutning hos rådmann. 

  

Internt varslingsutvalg består av  

1 HR-sjef, leder av varslingsutvalget 

2 arkiv- og sekretariatsleder/varslingssekretariat 

3 jurist/leder/rådgiver eller økonomisjef, avhengig av sak 

4 ekstern representant som skal hentes inn av rådmannen10  

 

Minst ett medlem av varslingsutvalget skal være jurist eller inneha juridisk kompetanse.   

 

Internt varslingsutvalg har som mandat:  

1. Motta alle varsler og vurdere innhold og videre saksbehandling.  

2. Beslutte rammene for saksbehandlingen som for eksempel:  

a. Formålet, metodikk og tidsfrister for saksbehandlingen.  

b. Hvorvidt det skal avklares faktum, opplyse saken, forsøke å finne årsaker og mulige systemfeil.  

c. Hvorvidt det skal angis mulige rettsvirkninger av det beskrevne faktum.  

d. Hvorvidt det skal fremmes forslag til tiltak, endringer eller annet.  

3. Revidere og følge opp rammene for saksbehandlingen.  

4. Kvalitetssikre innstilling fra saksbehandler, herunder eventuelt beslutte ytterligere saksbehandling.  

5. Avgjør om verneombud/vernetjeneste og tillitsvalgte skal involveres i saken, og i hvilken grad.  

6. Ved behov kan varslingsutvalget supplere innstillingen fra saksbehandler, eller koble på flere saks-

behandlere avhengig av behov for kompetanse.  

7. Internt varslingsutvalg er et rådgivende organ til rådmann og rapporterer til rådmann.  

8. Leder eller sekretær registrerer varsel i sakarkiv. «Varslingssak – kritikkverdige forhold»  

9. Leder eller sekretær sender tilbakemelding til varsler om at saken er mottatt med svar senest innen 

7 dager. Dette gjelder ikke anonyme varsler.  

10. Varsler gis informasjon om sine rettigheter så langt det er mulig.  

a. - Forbud mot gjengjeldelse  

b. - Leders omsorgsplikt, herunder mulighet for støtteordninger via for eksempel bedriftshelsetjenes-

ten  

11. Leder eller sekretær innkaller varslingsutvalget til et innledende møte.  

12. Leder eller sekretær informerer rådmann om at varsel er mottatt.  

 

                                                      
9 Vedlegg 2 til retningslinjer varsling Hvaler kommune. 
10 Bedriftshelsetjenesten skal fra 2020 være representert fast i varslingsutvalget. 
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3 ANSATTES KJENNSKAP OG TILLIT TIL 
KOMMUNENS VARSLINGSORDNING 

Problemstilling 1: Har ansatte kjennskap og tillit til kommunens varslingsordning? 

 

3.1 Revisjonskriterier 

I Hvaler kommune kan det varsles om kritikkverdige forhold gjennom kommunens varslingssystem via 

intranett eller direkte i kvalitetssystemet. Dette beskrives som førstevalgene for varsling. Det er også 

mulig å varsle anonymt. Ansatte i kommunen kan dessuten varsle internt til  

 

 leder, leders leder, kommunalsjef eller rådmann  

 varslingsutvalget 

 varsle til verneombud, tillitsvalgte eller til kommunens bedriftshelsetjeneste ved varslingstele-

fon 

 

Retningslinjene for varsling i Hvaler kommune er avgrenset til å gjelde bestemmelser i arbeidsmiljølo-

ven, jf. punkt 3 i kommunens varslingsreglement under avsnitt «Avgrensning om varslingsplikt og rett i 

henhold til arbeidsmiljøloven». 

 

Ansatte har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i kommunen, jf. arbeidsmiljøloven § 2 A-1. Med 

kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virk-

somheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet. Lovens formål er å styrke det 

interne ytringsklimaet og å signalisere at varsling både er lovlig og ønsket.  

 

Det følger av arbeidsmiljøloven § 2 A-6 at kommunen skal ha utarbeidet rutiner for intern varsling. Kom-

munen bør ha skriftlige rutiner som beskriver adgangen til å varsle, og hvem det skal varsles til. Lovens 

formål er å styrke det interne ytringsklimaet og å signalisere at varsling både er lovlig og ønsket. 

 

Rutinene bør være kjent for alle ansatte, og skal foreligge skriftlig og minst inneholde følgende:  

 

 oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold 

 framgangsmåte for varsling 

 framgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling 

 

Det er viktig at kommunen sørger for at varsler fra de ansatte blir mottatt, behandlet og fulgt opp på en 

forsvarlig måte.  

 

Ifølge § 2 A-1 skal ansatte som varsler gå frem på en forsvarlig måte når de skal varsle om kritikkverdige 

forhold. De ansatte har full ytringsfrihet og at eventuelle begrensinger i ytringsfriheten må begrunnes 

særskilt. Forsvarlighetskravet gir dermed at det er ingen begrensninger i retten til å varsle. Imidlertid 

stilles det krav til fremgangsmåten.  

 

I tillegg til de ansatte, bør kommunen også legge til rette for at eksterne, som innbyggere, brukerne, 

leverandører og andre, enkelt skal kunne varsle om kritikkverdige forhold. Mulighet for varsling bør gjø-

res tilgjengelig på forsiden til kommunens hjemmesider, hvor også fremgangsmåte og betydning av 

varsling blir beskrevet. 
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Gode varslingsrutiner har positiv innvirkning på varslingsaktivitet og håndtering av varslingssakene, 

samtidig vil gode rutiner gjøre det tryggere å varsle, jf. KS11. Varslingsrutinene bidrar til at varslingspro-

sessen blir mer forutsigbar. Det forutsetter at varslingsrutinene er kjent for de ansatte. De må da være 

utformet på en klar og hensiktsmessig måte. Rutinene skal ivareta rettssikkerheten både for varsleren 

og den eller de det varsles om.  

 

Alle varsler skal tas på alvor og undersøkes, og kritikkverdige forhold må endres eller stoppes. Den som 

varsler skal ivaretas på en god måte. Forbudet mot gjengjeldelse er viktig for å sikre trygge rammer for 

varsleren. Arbeidsmiljøloven forbyr gjengjeldelse mot ansatt som varsler i tråd med § 2-4, jf. § 2-5. Ifølge 

forarbeidene skal begrepet gjengjeldelse forstås vidt: «Enhver ugunstig behandling som kan ses som 

en følge av og en reaksjon på varsling, skal i utgangspunktet regnes som gjengjeldelse.» 

 

Den/de det varsles om har krav på rettssikkerhet og personvern. Kommunen må ta stilling til om vars-

lingen er offentlig eller om det er grunnlag for å unnta varslingen fra offentlighet. Dersom varslingen kan 

gi grunnlag for tjenstlig sanksjon av en slik karakter at det kvalifiserer til enkeltvedtak, må kommunen 

sørge for å overholde forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandling. Blant annet må kommunen 

sørge for å ivareta retten til å bli gjort kjent med påstander rettet mot seg selv og mulighet til å imøtegå 

disse.  

 

For de tilfeller der det ikke er ønskelig å varsle i linje, bør det være en alternativ og uavhengig varslings-

ordning som har nødvendig tillit blant ansatte. Det kan for eksempel opprettes et særskilt varslingssek-

retariat, jf. anbefalinger fra KS. En slik varslingsordning kan være sammensatt av ansatte i kommunen, 

eller ett eller flere eksterne medlemmer. 

 

Hvaler kommune har etablert et varslingsutvalg. Internt varslingsutvalg skal til enhver tid følge vedtatte 

retningslinjer for intern varsling i kommunen, i henhold til mandat for internt varslingsutvalg.12   

 

Varslingsutvalget skal være et uavhengig varslingsorgan, som skal sikre forsvarlig mottak av varsler og 

sørge for en forsvarlig saksbehandling av innkomne interne og eksterne varsler. Varslingsutvalget skal 

diskutere disse, samt foreta de undersøkelser som utvalget finner nødvendig for å avgjøre varslings-

spørsmål. Varslingsutvalget er også ansvarlig for tilbakemelding til den som varsler og andre berørte 

parter. Dette kan bidra til en mer konsistent behandling av varslingssaker. 

 

På denne bakgrunn har vi utarbeidet følgende revisjonskriterier 

 

 kommunen bør inkludere varsling i de etiske retningslinjene 

 kommunen skal sørge for at det er trygt å varsle og at rettighetene til varsler ivaretas 

 ansatte skal bli gjort kjent med varslingsrutinene som skal være lett tilgjengelige 

 ledere med personalansvar bør få opplæring i håndtering av varsler 

 varslingskanalene skal være lett tilgjengelige 

 

 

 

 

 

 

                                                      
11 Ytringsfrihet og varsling – veileder for kommuner og fylkeskommuner, KS 2019. 
12 Mandatet er beskrevet i vedlegg 2 til retningslinjer varsling Hvaler kommune. 
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3.2 Revisjonens undersøkelse 

 

Kommunen bør inkludere varsling i de etiske retningslinjene 

Hvaler kommune har utarbeidet etiske retningslinjer. Siste versjon av retningslinjene er datert 25. august 

2015.13 Retningslinjene er tilgjengelig på kommunens intranett/kvalitetssystem. Varsling er ikke beskre-

vet i de ti punktene i de etiske retningslinjene.  

 

Kommunen skal sørge for at det er trygt å varsle og at rettighetene til varsler ivaretas 

I spørreundersøkelsen ble ansatte spurt om de mener at de har ansvar for å melde fra, om de avdekker 

kritikkverdige forhold i kommunen. Dette ble fremsatt som en påstand. Figur 6 viser at 54 og 27 prosent 

av de ansatte er henholdsvis meget enig eller enig, i denne påstanden. Vi ser også at 3,6 og 2,7 prosent 

av de ansatte er henholdsvis meget uenig og uenig i denne påstanden. De resterende respondentene, 

12,6 prosent, stiller seg nøytrale til påstanden. 

 

Figur 6: Ansatte har ansvar for å melde fra dersom de avdekker kritikkverdige forhold. 

n=111 

 

Fra figur 7 ser vi at drøyt 57 prosent av respondentene sier at de vil varsle om kritikkverdige forhold i 

kommunen om de oppdager det, mens 6 prosent sier at de ikke vil gjøre det. 37 prosent av responden-

tene svarer «vet ikke» på dette spørsmålet. Gjennomsnittsskåren på besvarelsene på en skala fra 1 til 

5, er 4,25. 

 

Figur 7: Dersom du oppdager kritikkverdige forhold i kommunen, kommer du til å varsle om det? 

n=113 

                                                      
13 Retningslinjene skulle vært revidert innen 15. august 2020, etter kommunens egen plan. 
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I spørreundersøkelsen kunne respondentene som svarte at de ikke kommer til varsle om de oppdager 

kritikkverdige forhold i kommunen, velge mellom flere alternativer for å utdype dette. Det var mulig å 

velge flere alternativer. Dette gjaldt 7 respondenter.  

 

Vi presenterer resultatene for de alternativene som ble valgt av to eller flere av disse respondentene. 

Fem respondenter har svart at de frykter sanksjoner fra overordnede. Fem respondenter svarer også at 

det ikke er takhøyde for å varsle på vedkommendes arbeidsplass. Videre har tre personer svart at de 

frykter for at varslingen blir avvist, samt to personer som frykter for negative reaksjoner fra kollegaer. 

 

Fra figur 8 ser vi at nær halvparten av respondentene i spørreundersøkelsen vet at det kan varsles 

anonymt om kritikkverdige forhold i kommunen, mens en tredjedel av respondentene ikke vet om det er 

mulig å varsle anonymt. Om lag 19 prosent av respondentene svarer at det ikke kan varsles anonymt i 

kommunen. 

 

Figur 8: Har ansatte kjennskap til om det kan varsles anonymt i kommunen? 

n=112 

 

Vi ser fra figur 9 at 39 prosent av respondentene har tillit til at kommunen ivaretar varsler i tråd med 

egen varslingsrutine. En fjerdedel av respondentene har ikke tillit til at kommunen ivaretar varsler. Sam-

tidig svarer nærmere 36 prosent av respondentene at de ikke vet. Her skal det påpekes at det forutsettes 

at respondenten har en viss kjennskap til kommunens rutiner for å kunne svare «ja» eller «nei».  

Figur 9: Har ansatte tillit til at kommunen ivaretar varsler i tråd med sine rutiner? 

n=112 
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Når respondentene som ikke har tillit til at kommunen ivaretar varsler i tråd med rutinene bes kommen-

tere bakgrunnen for dette i spørreundersøkelsen, fremkommer det at flere har mistro til kommunens 

kompetanse til å ivareta varsler. Her vises det til mer «generell mistillit», samt erfaringer fra tidligere 

varslingssaker. Flere trekker frem at varsling kan medføre negative konsekvenser for den som varsler, 

også som opplevd gjengjeldelse i en eller annen form. Det blir også av flere påpekt at de ikke får tilba-

kemeldinger på varsler, eller at varsler ikke blir behandlet, og at varsler kan gå over flere år uten at 

sakene får noe konkret utfall. 

 

I intervjuene med tillitsvalgte fremkommer det oppfatninger om at det verken er gode forhold eller kultur 

for varsling i kommunen. Det blir fortalt om represalier/gjengjeldelse etter det som skulle være anonym 

varsling, og at varslinger ikke blir fulgt opp. 

 

Rapportering til arbeidsgiver og nærmeste leder (med personalansvar) er i utgangspunktet første valg 

for rapportering av varsel, jf. kommunens varslingsrutine. Vi ser fra figur 10 at 57 prosent av responden-

tene har tillit til at nærmeste leder ivaretar dem som varsler, mens 17 prosent av respondentene har 

ikke denne tillitten til leder. 26 prosent av respondentene svarer at de ikke vet. 

 

Figur 10: Har ansatte tillit til at nærmeste leder ivaretar dem som varsler? 

 
n=112 
 

Noen av respondentene – det vil si ti ansatte, har i spørreundersøkelsen utdypet med kommentarer 

ulike grunner hvorfor de ikke har tillitt til at leder vil ivareta dem som varsler. Det blir oppgitt flere ulike 

grunner  

 

Respondentene har også blitt stilt spørsmål om de har tillit til at tillitsvalgt/verneombud kan ivareta dem 

som varsler. 

 

56 prosent av respondentene har tillit til at tillitsvalgt/verneombud kan ivareta dem som varsler, 7 prosent 

har ikke denne tillitten, jf. figur 11. 37 prosent av respondentene er usikker på, det vil si har svart «vet 

ikke», om tillitsvalgt/hovedverneombud kan ivareta dem som varsler. 
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Figur 11: Har ansatte tillit til at tillitsvalgt/verneombud kan ivareta dem som varsler? 

n=112 

 
 

Ansatte bør ha blitt gjort kjent med varslingsrutinene som skal være lett tilgjengelige 

I 2016/2017 manglet det rutiner og prosedyrer på varslingsområdet i kommunen. Det ble derfor påbe-

gynt et arbeid med å utvikle nye retningslinjer, hvor det ble samarbeidet jevnlig med tillitsvalgte, hoved-

verneombud og arbeidsmiljøutvalget fra januar 2017 frem til januar 2020, opplyser tidligere leder av 

varslingsutvalget. Vedkommende ble leder av varslingsutvalget i 2018. 

 

Tidligere varslingsutvalgsleder opplyser om at det har vært gjort risikovurderinger generelt opp mot 

varslingsmandatet, både når saker kommer opp og under kartleggingsfasene.14 I den forbindelse har 

det vært gjort flere revisjoner av rutinene/prosedyrene. Varslingsrutinen ble sist revidert i desember 

2019/januar 2020. 

 

Vedkommende mener at varslingsrutinen nå skal være gjort godt kjent og lett tilgjengelig via intranett 

og varslingsmodul integrert i RiskManager.  

 

Fra figur 12 ser vi at 70 prosent av respondentene vet hvordan de skal finne informasjon om hvordan 

de skal gå frem for å varsle om kritikkverdige forhold. 

 

Figur 12: Vet ansatte hvor man kan finne informasjon om fremgangsmåte ved varsling? 

n=113 

                                                      
14 Risikovurderingene er ikke skriftliggjort.  
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Det har blitt påpekt i intervjuer med tillitsvalgte at kommunens varslingsrutine ikke er videre kjent blant 

ansatte i kommunen.  

Figur 13 viser at 23 prosent av respondentene ikke kjenner til kommunens varslingsrutine. Halvparten 

av respondentene stiller seg - med lik fordeling, enten nøytrale eller svarer at de er noe kjent med 

rutinen. Henholdsvis 13 og 14 prosent av respondentene, svarer at de er godt kjent med rutinen, eller 

at de er lite kjent med rutinen. Gjennomsnittsskåren på besvarelsene på en skala fra 1 til 5, er 2,92. 

 

Figur 13: Har ansatte kjennskap til kommunens varslingsrutine? 

n=113 

 

Av de som har kjennskap til kommunens varslingsrutine, har mer enn halvparten blitt kjent med denne 

på eget initiativ, jf. figur 14.15 Under 5 prosent har blitt kjent med rutinen ved ansettelse. En drøy fjerdedel 

av respondentene har blitt kjent med rutinen ved henholdsvis opplæring eller informasjon fra nærmeste 

leder. 21 prosent av respondentene har fått kjennskap til rutinen fra kollegaer. 

Figur 14: Hvordan ansatte har blitt kjent med kommunens varslingsrutine. 

 
n=86 
 

                                                      
15 Det var mulig å velge flere svaralternativer på dette spørsmålet. 
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En tredjedel av respondentene stiller seg nøytrale til påstanden om at de har fått god informasjon om 

kommunens varslingsordning, jf. figur 15, mens resten av respondentene fordeler seg ganske jevnt på 

de gjenstående påstandene fra meget uenig til meget enig. Gjennomsnittsskåren på besvarelsene på 

en skala fra 1 til 5, er 2,95. 

 

Figur 15. Hvor enige er ansatte i at det er gitt god informasjon om varslingsordningen. 

 
n=113  
 

Ledere med personalansvar bør få opplæring i håndtering av varsler 

Av medlem av varslingsutvalget får vi opplyst at utvalget har hatt fokus på å formidle kunnskap om rutine 

og prosedyrer for varsling, og at lederne skal videreformidle budskapet ute i organisasjonen. Vedkom-

mende kjenner imidlertid ikke til hvorvidt dette faktisk blir gjort.  

 

Tidligere varslingsutvalgsleder informerer om at det er en oppfatning om at det er manglende opplæring 

og veiledning når det gjelder varslinger i kommunen. I denne sammenheng blir det opplyst om at det er 

foretatt opplæring i 2020 i arbeidsmiljøutvalget fra bedriftshelsetjenesten, på grunn av nye hovedtillits-

valgte og hovedverneombud.  

 

I spørreundersøkelsen spurte vi om de som er ledere med personalansvar har fått opplæring i hvordan 

de skal håndtere varsler. Figur 16 viser at drøyt 56 prosent av lederne svarer at de har fått opplæring i 

dette mens 39 prosent svarer at de ikke har fått opplæring i håndtering av varsler. 

 

Figur 16: Har du som leder fått opplæring i håndtering av varsler? 
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Varslingskanalene bør være lett tilgjengelige  

Tidligere leder av varslingsutvalget opplyser om at det tidligere kun var en person som mottok varsler, 

noe som ble opplevd som sårbart. Per i dag har kommunen fått flere varslingskanaler. Ansatte kan 

varsle om kritikkverdige forhold gjennom kommunens varslingssystem via intranett eller direkte i kvali-

tetssystemet. Det finnes også en egen varslingstelefon opp mot bedriftshelsetjenesten. 

Videre har de ansatte mulighet til å varsle i linje til ulike relevante/hensiktsmessige ledernivåer, tillits-

valgte, verneombud, m.m. 

 

Ifølge utvalgsmedlem har Hvaler kommune en målsetting om at varslede forhold skal løses på lavest 

mulig nivå.16 Ansatte kan også velge å varsle direkte til varslingsutvalget, uten å gå via nærmeste leder.  

I utgangspunktet skal likevel nærmeste leder være førstevalget for den ansatte, slik at leder kan ta 

varselet videre til utvalget. Dette vil imidlertid kunne være situasjonsbetinget, for eksempel i tilfeller der 

nærmeste leder er omvarslet. 

 

Vel 76 prosent av respondentene kjenner til at det kan varsles gjennom nærmeste leder, mens hen-

holdsvis 73 og 69 prosent kjenner til at dette kan gjøres gjennom tillitsvalgt og verneombud, jf. figur 17. 

Når det gjelder varsling til kommunalsjefer og rådmann, gjelder dette henholdsvis 18 og 17 prosent av 

respondentene. Under en tredjedel av respondentene kjenner til varslingsutvalget som en varslingska-

nal. 

 

Figur 17: Til hvilke kanaler ansatte mener at det kan varsles om kritikkverdige forhold. 
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16 Dette vil kunne være situasjonsbetinget, for eksempel i tilfeller der nærmeste leder er omvarslet. 
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3.3 Revisjonens vurderinger 

Varsling er fraværende i kommunens etiske retningslinjer. For å forankre bevissthet om at å varsle om 

kritikkverdige forhold er ønskelig, er det etter revisjonens oppfatning hensiktsmessig av kommunen å 

inkludere varsling som et eget punkt i de etiske retningslinjene. 

 

Basert på spørreundersøkelsen fremkommer det at en vesentlig andel av respondentene - 25 prosent, 

mangler tillit til at kommunen ivaretar varsler i tråd med sine varslingsrutiner. Bare 39 prosent av res-

pondentene mener at kommunen gjør dette. At mer enn 35 prosent av respondentene svarer at de ikke 

vet, kan riktignok også skyldes at de ikke kjenner rutinen, og delvis svarer på dette. Likevel betyr dette 

at en stor andel av de ansatte er utrygge på kommunens håndtering av varsler, herunder kommunens 

kompetanse på feltet. Den manglende tilliten til kommunens ivaretakelse av varsler gjenspeiler seg også 

i at så mange som 37 prosent av de ansatte ikke vet om de vil varsle om de oppdager kritikkverdige 

forhold, og 6 prosent opplyser om at de ikke vil varsle. Dette er etter vår vurdering lite tilfredsstillende, 

og er noe kommunen må ta tak i. 

 

Varslingsrutinen og varslingsinformasjon skal være lett tilgjengelig via kommunens intranett og vars-

lingsmodul integrert i kvalitetssystemet RiskManager. Dette mener revisjonen er positivt. Dette gjen-

speiles til en viss grad i at 70 prosent av de ansatte vet hvor man kan finne informasjon om fremgangs-

måten ved varsling. 

 

Det bør være et mål for kommunen at ansatte kjenner til kommunens varslingsrutine, og dermed kom-

munens varslingsordning. Fra spørreundersøkelsen oppgir mer enn halvparten av respondentene at de 

har blitt kjent med rutinen på eget initiativ.17 Dette gir etter vår oppfatning en indikasjon på at selv om 

rutinen er lett tilgjengelig, så er den i mindre grad implementert i organisasjonen.  

 

Etter vår oppfatning har for få av de ansatte kjennskap til denne rutinen, da dette spørsmålet bare fikk 

en gjennomsnittsskår på 2,92 (på en skala fra 1 til 5) i spørreundersøkelsen.18 Spørreundersøkelsen 

viser også at det er ønskelig med mer informasjon om varslingsordningen, da spørsmålet om at de 

ansatte hadde fått nok informasjon om varslingsordningen fikk en gjennomsnittsskår på 2,95 (på en 

skala fra 1 til 5), noe vi mener ikke er tifredsstillende.  

 

Drøyt halvparten av lederne med personalansvar oppgir at de har fått oppæring i håndtering av varsler. 

Etter revisjonens oppfatning bør alle ledere i kommunen som er aktuelle som mottakere av varsler, få 

opplæring om hvordan de skal håndtere varsler. 

 

Det er positivt at Hvaler kommune har flere kanaler for varsling tilgjengelige, men kjennskapen til vars-

lingsutvalget som varslingskanal er dog liten blant ansatte. Samtidig er det enkelt å varsle «rent teknisk» 

gjennom kommunens varslingssystem via intranett, eller direkte i kvalitetssystemet. Etter revisjonens 

vurdering er varslingskanalenes tilgjengelighet tilfredsstillende. 

 

 

3.4 Konklusjon og anbefalinger 

Kommunens varslingsrutine og varslingsinformasjon, er lett tilgjengelig. Samtidig har kommunens an-

satte god tilgang på varslingskanaler. Disse kanalene synes å være lett tilgjengelige. Dermed burde ikke 

mangel på varslingsalternativer være en hindring når det gjelder å fremsette varsler i kommunen. 

                                                      
17 På dette spørsmålet var det mulig å oppgi flere svaralternativer. 
18 Jf. figur 13 side 18. 
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Kommunen mangler imidlertid tillitt blant en vesentlig andel av de ansatte for at det er trygt å varsle og 

at rettighetene til varsler ivaretas. Kommunen har utarbeidet en varslingsrutine. Denne er for lite kjent i 

organisasjonen, noe som gjør at mange ansatte har lite informasjon om kommunens varslingsordning. 

For å forankre varsling i kommunen, bør varsling inkluderes som et av punktene i kommunens etiske 

retningslinjer. Videre bør alle ledere som er aktuelle som mottakere av varsler få opplæring i håndtering 

av varsler. 

 

På denne bakgrunn anbefaler revisjonen at kommunen bør 

 

 sette inn tiltak som bedrer de ansattes tillit til kommunens varslingsordning 

 gjøre varslingsrutinen bedre kjent blant de ansatte 

 vurdere å inkludere varsling som eget punkt i de etiske retningslinjene 

 sørge for at ledere som er aktuelle mottakere av varsler får opplæring i håndtering av disse 
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4 KOMMUNENS OPPFØLGING AV VARSLER  

Problemstilling 2: Blir varsler fulgt opp i tråd med kommunens varslingsrutine?   

 

4.1 Revisjonskriterier 

Kommunens varslingsrutine angir hvordan varsler skal følges opp, jf. kapittel 2. I tråd med varslingsru-

tinen skal kommunen 

 

 ivareta rettssikkerhet og personvern 

 ta stilling til om varslingen er offentlig eller bør unntas offentlighet 

 svare varsler senest innen 7 dager etter at varsel er mottatt 

 vurdere og undersøke habiliteten til dem som behandler varselet 

 bidra til å verne mot gjengjeldelse 

 arkivere og sluttføre varsler i kommunens arkivsystem 

 sikre konfidensialitet og taushetsplikt i prosessen 

 ivareta kontradiksjon 

 følge opp varselet og iverksette nødvendige tiltak innen rimelig tid 

 

 

4.2 Revisjonens undersøkelse 

Av kommunen fikk vi oppgitt syv saker som i utgangspunktet ble behandlet som varslinger i perioden 

2017-2020. En sak har vi utelatt siden den på et tidlig tidspunkt ble karakterisert som en personalsak.19 

Datagrunnlaget i dette kapittelet er derfor hentet fra mappegjennomgangen av seks varslingssaker som 

var meldt inn i perioden, samt intervjuer. 

 

Ivaretakelse av rettssikkerhet og personvern 

Vi kan ikke finne brudd på rettssikkerhet og personvern på bakgrunn av dokumentene i mappene til de 

seks varslingssakene vi har undersøkt. Dette gjelder både for varsler og omvarslede. I en sak ble det 

for eksempel benyttet et eksternt varslingsutvalg, ved setterådmann.   

 

Vurdering av om varslingen er offentlig eller bør unntas offentlighet 

Varslingssakenes dokumenter er unntatt offentlighet. I et par av sakene er det gitt delvis innsyn til Fred-

rikstad Blad – etter innsynsbegjæringer. Disse dokumentene skal ha blitt sladdet. Interne notater i be-

handlingen av varslingssakene er ikke offentliggjort. 

 

Svar til varsler senest innen 7 dager 

Fra to av de tillitsvalgte blir det fortalt om manglende tilbakemelding på innsendte varsler. Ett varsel var 

sendt fra en tillitsvalgt 10 måneder før vi intervjuet vedkommende. Den tillitsvalgte har fortsatt ikke mot-

tatt svar om videre oppfølging. I det andre tilfellet gikk det 4 måneder uten noe svar, før vedkommende 

fikk et kort svar om at saken var sendt videre til advokat.  

 

De varslingssakene som revisjonen har gjennomgått viser at det i 5 av 6 saker er sendt ut et varsel 

innen 7 dager. I en sak er dette noe uklart. 

 

 

                                                      
19 Se Arbeidstilsynets forklaring på forskjellen mellom varsling og personalsak i vedlegg B. 
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Vurdering av habiliteten til dem som behandler varselet 

I tre av sakene ser vi at habilitet er vurdert. I en sak er habiliteten vurdert i samråd med KS-advokatene, 

i en annen ble varslingen vurdert av setterådmann (rådmannen vurderte ingen å være inhabile i ut-

gangspunktet).  

 

I tre saker ser vi ikke at vurdering eller diskusjon av habilitet fremkommer fra dokumentasjonen i saks-

mappene. 

 

Vern mot gjengjeldelse 

I alle varslingssakene skal det etter det vi har fått opplyst av utvalgsmedlem, blitt presisert overfor de 

involverte partene at gjengjeldelse ikke skal forekomme. I en sak hvor varselet ble behandlet i linje, ble 

det presisert i samtaler med både varsler og omvarslede at de skulle varsle kommunen  «om alle for-

mer for gjengjeldelser». Dette er dokumentert i notatene fra samtalene. 

 

I to av sakene ser vi fra saksdokumentene at det er dokumentert aktive handlinger for å verne varsler 

mot gjengjeldelse. I en sak ble det vurdert og gjennomført flere tiltak for å skjerme varsler fra omvars-

lede: bytte av arbeidsplass, hjemmekontor en gang i uka, andre muligheter for arbeid i kommunen. I en 

annen varslingssak ble det av en leder sendt ut et notat/presentasjon til avdelingen(e) om at gjengjel-

delse mot varslerne ikke skal finne sted. 

 

Arkivering og sluttføring av varsler 

Kommunen benytter journalsystemet ePhorte, og alle de seks varslingssakene er lagret i journalsyste-

met. Ikke nødvendigvis alle dokumenter som kan være relevante i en sak er arkivert i samme mappe, 

da det også kan være arkivert relevante dokumenter under tilstøtende saksmapper. 

 

I mappene for de to varslingssakene hvor revisjonen hadde stedlig gjennomgang20, er det lagret hen-

holdsvis 171 og 177 dokumenter i journalsystemet ePhorte. I de fire andre varslingssakene har revisjo-

nen fått tilsendt dokumentasjon fra kommunen via Altinn. Revisjonen skal ha fått tilsendt alle relevante 

dokumenter.  

 

I en av disse blir det opplyst om at saken er avsluttet og i sin helhet arkivert i en mappe unntatt offent-

lighet. Dette er en av to saker hvor det klart fremgår at varslingssaken er avsluttet. 

 

Sikring av konfidensialitet og taushetsplikt 

Det er anledning for ansatte å varsle anonymt elektronisk. En tillitsvalgt mener at kommunen ikke iva-

retar denne anonymiteten, basert på personlig erfaring fra varslinger. 

 

Tre til fire personer i kommunen har tilgang til enkelte (taushetsbelagte) saksdokumenter i ePhorte. 

Disse saksdokumentene er passordbeskyttet. 

 

Vi finner ingen brudd på konfidensialitet og taushetsplikt i varslingsprosessen på bakgrunn av gjennom-

gangen av dokumentene i saksmappene til de seks varslingssakene vi har undersøkt. 

 

Ivaretakelse av kontradiksjon 

I alle de seks sakene har både den som varsler og omvarslede fått fremlagt sin versjon, ofte flere ganger 

i flere omganger, med unntak av at vi ikke finner dokumentert samtaler med en sentral part i en sak. 

Samtalen skal imidlertid ifølge dokumentene ha funnet sted, da det i dokumentene i saksmappen hen-

vises til denne. 

                                                      
20 På Hvaler rådhus. 
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Oppfølging av varsler og iverksetting av nødvendige tiltak innen rimelig tid 

Utvalgsmedlem opplyser om at alle mottatte varsler blir fulgt opp, men tidsbruken underveis har ikke 

alltid vært slik at tidsfristene har blitt oppfylt i enkelte av sakene. At behandlingen av varslene med fordel 

kunne tatt kortere tid, blir også påpekt av tidligere varslingsutvalgsleder. 

 

At sakene har strukket seg ut i tid forklares med at utvalget ikke hadde «fått satt seg» ordentlig – siden 

det har vært hyppige utskiftninger av medlemmer og sammensetning, mangel på tid og ressurser for 

øvrig. Som et eksempel på at varslingssakene er tidkrevende, blir det referert til en varslingssak hvor 

det var mye trykk som følge av påstander om inhabilitet, påfølgende innsynsbegjæringer, behov for å 

benytte settekommune av habilitetsmessige hensyn, og lignende. 

 

Mappegjennomgangen viser at tre av varslingssakene har pågått over lang tid. To av sakene strekker 

seg henholdsvis over halvannet og to og et halvt år etter innkomne varsler, og er ennå ikke avsluttet. I 

den tredje av disse sakene har det vært mange «omkamper» og prosessen har hatt en varighet på om 

lag to år. Denne saken er nå avsluttet. 

 

 

4.3 Revisjonens vurderinger 

Våre vurderinger er i hovedsak basert på vår gjennomgang av dokumenter i seks varslingssaker.  

 

På bakgrunn av arkiverte poster i kommunens journalsystem har vi ikke gjort funn som tyder på at 

kommunen ikke ivaretar rettssikkerhet eller personvern til varsler og omvarslede.21 Vi presiserer at dette 

bare er basert på kommunens dokumenter i varslingssakene. Vi ser imidlertid at kommunen også har 

gjort handlinger for å ivareta varslers og omvarsledes rettssikkerhet og personvern.  

  

Etter revisjonens vurdering har kommunen vurdert om saksdokumenter er offentlig eller må unntas of-

fentlighet. Generelt er dokumentene unntatt offentlighet, men det har blitt gitt innsyn hvor navn er sladdet 

etter innsynsbegjæringer. 

 

I alle varslingssakene vi har gjennomgått, med mulig unntak av en sak, er det gitt varsler beskjed innen 

en frist på 7 dager om at varselet er mottatt. Det er revisjonens vurdering at kommunen i disse tilfellene 

har overholdt sin varslingsrutine. Dette gjelder imidlertid kun saker som har blitt behandlet av kommunen 

som varslingssaker. Det er fra intervjuer nevnt to til tre tilfeller hvor svar og oppfølging av varsler har 

vært manglende, eller at svar til varsler har kommet langt i ettertid. Disse varslene har ikke blitt fulgt opp 

av kommunen. Gitt at kommunen skal svare varsler innen 7 dager, viser dette at kommunen ikke er 

konsistent i sine tilbakemeldinger til varslere. 

  

Det fremkommer skriftlig at habiliteten er vurdert i tre av de seks sakene vi har undersøkt. Etter revisjo-

nens oppfatning bør vurdering av habilitet fremgå av saksdokumentene til hver enkelt sak. 

 

Revisjonen har inntrykk av at kommunen har oppmerksomhet rundt å verne varsler slik at gjengjeldelse 

ikke skal skje. Dette begrunner vi med at det i alle saker skal ha blitt gitt beskjed om at gjengjeldelse 

ikke skal finne sted, dette er også beskrevet i dokumenter i noen av sakene. Det har også vært foretatt 

praktiske tilpasninger i to av sakene, for å unngå gjengjeldelse. Det skal imidlertid nevnes at en person 

som varslet anonymt, opplevde å bli utsatt for gjengjeldelse. 

 

                                                      
21 Vi har ikke gjort noe forsøk på å avklare hva som ligger i begrepet rettssikkerhet, men kontradiksjon som vi 

vurderer på neste side, vil være en side ved det. 
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Kommunen skal ha lagret alle dokumenter tilknyttet varslingssaker i sitt arkivsystem. I et par av sakene 

er det journalført over 170 poster/dokumenter. Om dette er fullstendig er det vanskelig for revisjonen å 

uttale seg om. Vi opplever imidlertid at det i noen saker er vanskelig å følge saksbehandlingsprosessen, 

uten at dette nødvendigvis skyldes manglende arkivføring. Om kommunen har sluttført varslingssakene 

er det ikke uten videre lett å vurdere, ettersom hva som kreves for at en sak skal være sluttført ikke er 

beskrevet. Vi ser imidlertid at i to varslingssaker fremgår det klart fra journalpostene at sakene er av-

sluttet.  

 

Vi ser at kommunen legger opp til at varslingssakene blir behandlet konfidensielt gjennom mulighet for 

å varsle anonymt, og at det kun er tre til fire personer som har full tilgang til saksdokumentene. Dette er 

etter revisjonens vurdering tilfredsstillende. En tillitsvalgt har imidlertid opplyst oss om at anonymitet ikke 

har blitt ivaretatt i alle tilfeller. Utover dette har vi ikke indikasjoner på at taushetsplikt eller konfidensialitet 

ikke har blitt ivaretatt. 

 

På bakgrunn av mappegjennomgangen ivaretar kommunen, etter revisjonens vurdering, kontradiksjons-

prinsippet i samtlige varslingssaker som er behandlet. 

 

Det blir hevdet at alle mottatte varslingssaker blir fulgt opp. Fra kapittel 3.2 ser vi at ikke alle deler denne 

oppfatningen. Det må etter revisjonens oppfatning kunne forventes av kommunen at varsler får svar og 

at det blir avklart hvordan varselet skal følges opp innen rimelig tid. 

  

Det har vært en utfordring for kommunen å avslutte varslingssaker. Kommunen burde etter vår oppfat-

ning i flere varslingssaker søkt en avgjørelse på et tidligere tidspunkt. Flere varslingssaker har strukket 

seg over lang tid og har lagt stort beslag på ressurser i kommunen. Disse sakene bærer preg at lite 

besluttsomhet noe som har bidratt til en uryddig prosess. Dette skyldes etter vår oppfatning hovedsa-

kelig mangel på ressurser, herunder også kompetanse. 

 

 

4.4 Konklusjon og anbefalinger 

Revisjonen ser det som positivt at kommunen har jobbet mer aktivt med å etablere en varslingsordning 

i de siste tre til fire årene. Deriblant utviklingen av kommunens varslingsrutine, hvor første utgave ble 

vedtatt i april 2018 (lovpålagt siden 2018). Tillitsvalgte, verneombud og andre har vært involvert i utfor-

mingen av rutinen, og rutinen tilfredsstiller kravene til hva en varslingsrutine bør og skal inneholde. Etter 

revisjonens oppfatning har imidlertid kommunens varslingsinstitutt, noe som innbefatter kommunens 

varslingsutvalg, ikke helt satt seg. 

 

På bakgrunn av våre funn mener vi at kommunen svarer ut mer eller mindre alle punktene som vi har 

undersøkt, med utgangspunkt i kommunens varslingsrutine. Noen punkter er tilfredsstillende oppfylt, 

mens andre bare delvis kan sies å oppfylle rutinen. 

 

På bakgrunn av vurderingene i kapittel 4.3 mener vi at kommunen ivaretar følgende områder tilfredsstil-

lende  

 

 ivaretakelse av rettssikkerhet og personvern 

 å ta stilling til offentlighet 

 vern mot gjengjeldelse 

 arkivering av varslingssaker 

 konfidensialitet og taushetsplikt 

 kontradiksjon 
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På de andre områdene mener vi at kommunen bør forbedre sin praksis. Dette gjelder å 

 svare varsler senest innen 7 dager etter at varsel er mottatt 

 vurdere og undersøke habiliteten til dem som behandler varselet 

 følge opp og sluttføre varslingssaker, samt iverksette nødvendige tiltak innen rimelig tid 

 

Revisjonen anbefaler på denne bakgrunn at kommunen sørger for 

 

 å svare varsler innen 7 dager etter at varsel er mottatt 

 at det i alle saker blir beskrevet hvordan habiliteten til dem som behandler varselet er vurdert  

 å ha nok kapasitet og kompetanse til å behandle og avslutte, samt sluttføre varslingssaker innen 

rimelig tid 
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5 KILDER 

Rutiner 

 Varslingsrutine: Retningslinjer for intern varsling Hvaler kommune 

 

Retningslinjer 

 Vedlegg 2 til retningslinjer varsling Hvaler kommune – mandat og saksbehandling for internt 

varslingsutvalg/saksbehandler  

 Etiske retningslinjer – Hvaler kommune, 25. august 2015 

 

Lov 

 Arbeidsmiljøloven inkludert forarbeider 

 

Veileder 

 Ytringsfrihet og varsling – veileder for kommuner og fylkeskommuner, KS 2019. 

 

Nettside 

 www.arbeidstilsynet.no/tema/varsling/sporsmal-og-svar-om-varsling/ 
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VEDLEGG A - RÅDMANNENS UTTALELSE 

På bakgrunn av kommunerevisjonens funn vil rådmannen iverksette tiltak for at varslingsrutinen og be-

handling av varslinger skal bli bedre kjent for ansatte og ledere i Hvaler kommune. Det er viktig for 

rådmannen at de ansatte har tillitt til hvordan kommunen behandler varslingssaker. Rådmannen iverk-

setter også tiltak for å styrke ledernes evne til å håndtere varslinger, gjennom kursing og at varsling blir 

tema på ledersamlinger fremover. 

 

Hvaler kommune har gjennom nye ansettelser styrket kompetansen knyttet til behandling av varslinger. 

Det har vært gjennomført tiltak for å gjøre varslingsrutinen og varslingskanaler kjent. Revisjonens funn 

viser likevel at Hvaler kommune bør gjennomføre ytterligere tiltak for å styrke den enkeltes kjennskap 

til varslingsrutiner og varslingskanaler. Vi vil også vurdere om varsling skal tas inn i de etiske retnings-

linjene.  

 

Revisjonens funn knyttet til saksbehandling av varslinger viser at vi gjør mye riktig knyttet til å følge 

varslingsrutinen. Som ny rådmann har jeg styrket kompetansen på de som behandler varslinger. Det er 

forventet at dette vil medføre en raskere behandling av varslinger, og med bedre kvalitet.  Vi har over-

holdt svarfristen på 7 dager i nesten alle sakene. I fremtiden har vi som mål at den skal overholdes i alle 

sakene. Vi vil også ta inn habilitetsvurdering som et fast punkt i enhver varslingssak.  

 

Forøvrig stiller rådmannen seg bak mange av funnene i rapporten, og har ikke ytterligere kommentarer 

til disse. 
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VEDLEGG B – VARSLING VS. PERSONALSAK 

Arbeidstilsynets forklaring på forskjellen mellom varsling og personalsak.22 

 

Varsling er at en arbeidstaker eller innleid arbeidstaker sier ifra om et kritikkverdig forhold på egen 

arbeidsplass. Et kritikkverdig forhold forstås som et brudd på lover og regler, brudd på skriftlige etiske 

retningslinjer i virksomheten eller brudd på etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet. 

Det betyr ingenting hva en kaller det eller hvordan det kategoriseres (som avvik, klage, bekymrings-

melding, si ifra osv.). Det er innholdet i det de sier ifra om, og hvem som sier ifra, som avgjør om det 

er et varsel.  

 

Personalsaker er saker der arbeidsgiver må korrigere eller er misfornøyd med en arbeidstakers ar-

beid eller atferd, og hvor konflikten ikke lar seg løse ved en uformell samtale. Dette kan for eksempel 

dreie seg om brudd på arbeidsavtalen.  

 

I noen tilfeller oppfatter arbeidsgiver og arbeidstaker situasjonen ulikt: En arbeidstaker kan oppleve 

korrigering av egen atferd som gjengjeldelse etter varsling (at varslingssaken blir omgjort til en perso-

nalsak), mens arbeidsgiver opplever at arbeidstakeren oppfatter en nødvendig korrigering som gjen-

gjeldelse (at en personalsak blir gjort til en varslingssak). Husk at en del forhold ligger innenfor ar-

beidsgivers styringsrett og kan ikke sorteres under gjengjeldelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
22 Jf. www.arbeidstilsynet.no/tema/varsling/sporsmal-og-svar-om-varsling/ 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/80 
Dokumentnr.: 31 
Løpenr.: 109928/2021 
Klassering: 3011-192 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 31.05.2021 21/18 

 
 

Henvendelse angående kommunens retningslinjer og håndtering av disse ved 
varslingsaker 

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

 
2. Kontrollutvalget viser til at det nå nylig er gjennomført en forvaltningsrevisjon av 

kommunens overholdelse av varslingsreglementet.  
 
Fredrikstad, 10.05.2021 
 
 

Vedlegg 
Vedlegg 1: Brev til kontrollutvalget, datert 16.03 2021 med følgende tittel: SAK: Brudd på 
retningslinjene i kommune – Administrasjonens behandling i varslingssaken til xxxx xxxxx 
(navn ikke påført). Vedlegget er unntatt offentlighet i henhold til forvaltningslovas § 13. 1 og 
off. lov §  13. 1.ledd. Vedlegget vil bli tilsendt kontrollutvalgets medlemmer via altinn.  
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen. 
 

Saksopplysninger 
I brevet fra henvender er det stilt flere spørsmål som de ønsker kontrollutvalget skal ta 
stilling til. Kontrollutvalget er som kjent ikke et varslingsutvalg og skal ikke behandle 
enkeltstående varslingssaker. Henvender ønsker seg en granskning av hva som har skjedd i 
en konkret varslingssak og hvordan kommunen har håndtert dette varselet. 
 

Vurdering 
Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle andre enn de saker som det får seg 
forelagt fra kommunestyret, eller der det framgår av lov og forskrift. 
 
Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og skal ikke behandle klager på vedtak som har vært 
til administrativ eller politisk behandling. Klager eller krav om å få omgjort vedtak må 
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behandles i kommunens klageinstanser i tråd med forvaltningsloven. For klager på 
enkeltvedtak er det klagenemder, kommunestyret, formannskapet eller fylkesmannen som 
er klageinstans, og klagen skal fremsettes for det organet som fattet vedtaket.  
 
Det kontrollutvalget kan gjøre, på generelt grunnlag og med fokus på systemkontroll, er å 
undersøke henvendelser som kan tyde på svikt i den kommunale saksbehandlingen, eller at 
kommunen ikke følger de lover og retningslinjer den er underlagt. Kontrollutvalget har over 
lengre tid hatt fokus på at det kan være risiko ved kommunens overholdelse av 
varslingsreglement og rutiner. I den forbindelse er det bestilt en forvaltningsrevisjon som på 
systemnivå skal kontrollere kommunens overholdelse av praksis på området. Herunder om 
ansatte har kjennskap og tillit til kommunens varslingsordninger, og om varslere blir fulgt opp 
i tråd med kommunens varslingsrutine. Denne forvaltningsrevisjonsrapporten vil bli 
behandlet i møtet den 31. mai 2021, samtidig som denne henvendelsen blir behandlet. 
Sekretariatet vurderer derfor at det er blitt gjennomført en systemkontroll som redegjør for 
mange av spørsmålene som blir tatt opp av henvender. Sekretariatet er også gjort kjent med 
at dette varselet har vært en del av revisjonens dokumentanalyse og mappegjennomgang. 
 
Kontrollutvalget må avgjøre om saken skal undersøkes nærmere basert på den 
dokumentasjonen som foreligger.  Hvis kontrollutvalget ønsker å gå videre med saken kan 
det i første omgang være hensiktsmessig med en informasjon fra kommunedirektør. 
Imidlertid anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget tar henvendelsen til orientering og viser 
til funnene som fremgår av forvaltningsrevisjonsrapport «Varsling – overholdelse av 
reglement i praksis». Disse funnene skal bli fulgt opp av kommunen, kontrollutvalg og 
kommunestyret. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/79 
Dokumentnr.: 21 
Løpenr.: 41797/2021 
Klassering: 3011-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 31.05.2021 21/19 

 

Referater og meldinger 

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

Fredrikstad, 22.02.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 18.02.2021 
2. Kommunestyrevedtak den 25.03.2021, sak 7/21 Eierskapskontroll Borg Havn IKS 
3. Kommunestyrevedtak den 25.03.2021, sak 18/21 Kontrollutvalgets årsmelding 2020 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 18.02.2021 ligger vedlagt til orientering. 
 
 
Vedlegg 2:  
Kommunestyret behandlet den 25.03.2021, rapport om eierskapskontroll av Borg Havn IKS 
der kontrollutvalgets innstilling falt og ordførers forslag fikk 20 stemmer og ble vedtatt som 
følger: 
Vedtak i Kommunestyret 18.02.2021: 
1. Kommunestyret tar rapport – «Eierskapskontroll Borg Havn IKS» til etterretning, og ber 
administrasjonen følge opp i anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal 
kommunen: 

 Gjennom sin deltakelse i Representantskapet kreve revidering av selskapsavtalen 
innen utløpet av 2021, slik at henvisningen til avtalevedlegg som ikke ble utarbeidet 
fjernes og i nødvendig utstrekning erstattes med korrekt informasjon. 

 
I tråd med tidligere vedtak skal notatet utarbeidet i et samarbeid mellom kommunen 
og Borg Havn IKS, med bistand fra Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co AS av 
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25.11.2019, legges til grunn som en oversikt over hvilke eiendommer, og deler av 
eiendommer, som er skutt inn i selskapet (vedtatt av Kommunestyret 19.3.2020 (satt 
som Formannskapsmøte grunnet Covid-19 utbruddet), orienteringssak til 
Kommunestyret 7.5.2020 og Representantskapet 27.4.2020). 

 Rådmannen skal vurdere behovet for å gjennomføre eiermøter med selskapet, 
utover Representantskapets møtevirksomhet. 

 Rådmannen skal videreutvikle en eierskapsmelding som følger kravene i ny 
kommunelov. Meldingen bør inneholde oversikt over selskaper og kommunens 
formål med eierinteressene. Eierskapsmeldingen skal vedtas av kommunestyret. 

 
2. Kommunestyret ber kommunens representant i representantskapet om å følge opp 
anbefalingen som vedrører selskapet: 

 Sikre at selskapet har verdier og etiske retningslinjer som sikrer ivaretakelsen av 
selskapets samfunnsansvar. 

 
Med dette anser Kommunestyret at de nødvendige tiltak er igangsatt for å følge 
anbefalingene i revisjonens eierskapskontroll/rapport av 9.11.2020. 
 
Vedlegg 3: 
Kommunestyret behandlet den 25.03.2021 Kontrollutvalgets årsmelding for 2020, 
enstemmig vedtatt som innstillingen. 
 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta referater og meldinger til orientering. 
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Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Hvaler 
 
 
 
Møtedato: 18.02.2021  
Tidspunkt: fra kl. 13.00 til kl. 14.45 
Møtested: Teams  
Fra – til saksnr.: 21/1 – 21/13   

 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Ingerid Bjercke, leder x  

Dag B. Hustad, nestleder x  

Sverre Johnsen x  

Bjørn Tore Kjølholt x  

Wenche Falch Meldt forfall Meldt forfall 

 

Merknader 

Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5.  
 
Møtende fra sekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen  
Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker og revisor Jostein Ek 
Møtene fra administrasjonen: Konst. rådmann Geir Kvisten  
Ordfører: Mona Vauger, tilstede fra sak 21/1 og 21/2 og sakene 21/5 til og med 21/13 
 
 

……………………. ……………………. ……………………. 
Ingerid Bjercke  Sverre Johnsen 
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Sakliste 

  

 

PS 21/1 Godkjenning av innkalling og saksliste  

PS 21/2 Valg av representant til å signere protokoll  

PS 21/3 Notat - Påstander om økonomisk mislighold - revisjonens 
undersøkelser 
 

 

PS 21/4 Informasjon om administrasjonens håndtering av varsling  

PS 21/5 Orientering - oppklaring i forbindelse med eierskapskontroll  

PS 21/6 Prosedyre for behandling av refusjonskrav og tilskudd  

PS 21/7 Kontrollutvalgets årsmelding for 2020  

PS 21/8 Etterlevelseskontroll - Risiko- og vesentlighetsvurdering  

PS 21/9 Østre Viken Kommunerevisjon IKS - Engasjementsbrev  

PS 21/10 Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon i 2020  

PS 21/11 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer  

PS 21/12 Referater og meldinger  

PS 21/13 Eventuelt  

 

PS 21/1 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 18.02.2021: 

Ingen merknader til innkalling eller saksliste. 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 18.02.2021: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 

 
PS 21/2 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

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

Kontrollutvalget Hvalers behandling 18.02.2021: 

Sverre Johnsen ble enstemmig valgt 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 18.02.2021: 

1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Sverre Johnsen 
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PS 21/3 Notat - Påstander om økonomisk mislighold - revisjonens 
undersøkelser 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget ber kommunens administrasjon om å sluttføre arbeidet med varselet. 
Kommunens administrasjon skal gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget på 
hvordan de har lukket varselet. 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 18.02.2021: 

Kontrollutvalget vurderte lukking av møte med hjemmel til Kommunelovens § 11.5, 
Offentlighetsloven § 1 ledd og forvaltningsloven § 13, 1. ledd nr. 1.  Kontrollutvalget valgte å 
lukke møte. Ordfører forlot møte under behandling av saken. 
Revisjonen redegjorde for sine kontroller og undersøkelser vedr. påstander om økonomiske 
misligheter. Funn og konklusjoner ble gjennomgått.  
Kontrollutvalget tar revisjonsnotatet til orientering. Kontrollutvalget anser saken som 
ferdigbehandlet og avsluttet.  

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 18.02.2021: 

1. Kontrollutvalget tar revisjonsnotatet i saken til orientering. Kontrollutvalget anser saken 
som ferdigbehandlet og avsluttet.  

 

 
PS 21/4 Informasjon om administrasjonens håndtering av varsling 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar rådmannen redegjørelse om kommunens håndtering og prosesser 
angående varsling,  til orientering. 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 18.02.2021: 

Kontrollutvalget vurderte lukking av møte med hjemmel til Kommunelovens § 11.5, 
Offentlighetsloven § 1 ledd og forvaltningsloven § 13, 1. ledd nr. 1.  Kontrollutvalget valgte å 
lukke møte. Ordfører forlot møte under behandling av saken. 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 18.02.2021: 

1. Kontrollutvalget tar rådmannen redegjørelse om kommunens håndtering og prosesser 
angående varsling,  til orientering. 

 

 
PS 21/5 Orientering - oppklaring i forbindelse med eierskapskontroll 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 18.02.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 
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Kontrollutvalget Hvalers vedtak 18.02.2021: 

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 

PS 21/6 Prosedyre for behandling av refusjonskrav og tilskudd 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar prosedyren/rutinen for behandling av refusjonskrav og tilskudd, til 
orientering 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 18.02.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 18.02.2021: 

1. Kontrollutvalget tar prosedyren/rutinen for behandling av refusjonskrav og tilskudd, til 
orientering 

 

 
PS 21/7 Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 som vist i vedlegg 1, tas til orientering 
 

2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 18.02.2021: 

Under punkt 1. endres fra orientering til godkjenning. Innstillingen enstemmig vedtatt med 
denne endring. 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 18.02.2021: 

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 som vist i vedlegg 1, godkjennes 
 

2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering 
 

 
PS 21/8 Etterlevelseskontroll - Risiko- og vesentlighetsvurdering 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 
forenklet etterlevelseskontroll, samt valg av kontrollområde «Offentlige anskaffelser», 
til orientering. 
 

2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 
2021 
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Kontrollutvalget Hvalers behandling 18.02.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 18.02.2021: 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 
forenklet etterlevelseskontroll, samt valg av kontrollområde «Offentlige anskaffelser», 
til orientering. 
 

2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 
2021 

 

 
PS 21/9 Østre Viken Kommunerevisjon IKS - Engasjementsbrev 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Engasjementsbrev fra Østre Viken Kommunerevisjon IKS, tas til orientering 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 18.02.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 18.02.2021: 

1. Engasjementsbrev fra Østre Viken Kommunerevisjon IKS, tas til orientering 
 

 
PS 21/10 Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon i 2020 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2020, tas til orientering 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 18.02.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 18.02.2021: 

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2020, tas til orientering 
 
 

PS 21/11 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 18.02.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 
 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 18.02.2021: 

1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering 
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PS 21/12 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 18.02.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 18.02.2021: 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 
 
 

PS 21/13 Eventuelt 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 18.02.2021: 

På grunn av nytt medlem i kontrollutvalget legger sekretariatet opp til en opplæringsfrekvens til 
neste møte i kontrollutvalget den 20.05 2021.  
 

 

226



 

 

 
 
 

 

  

 

 

Behandlingsrekkefølge 

Utvalg Møtedato Utvalgssak nr 

Formannskapet 04.02.2021 11/21 

Kommunestyret 18.02.2021 7/21 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport - Eierskapskontroll Borg Havn IKS 
 
 

Saksopplysninger 
 
I Kommuneloven § 23-2 «Kontrollutvalgets ansvar og myndighet» 1. ledd pkt c), heter det  

Kontrollutvalget skal påse at 

c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av 

selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i 

 

Kontrollutvalget i Hvaler har i møte 03.12.20, sak 20/46 behandlet revisjonens rapport 

«Eierskapskontroll Borg Havn IKS».  

 

Vedlagt følger saksfremstillingen fra Østfold kontrollutvalgssekretariat, samt 

Forvaltningsrevisjonsrapport «Eierskapskontroll Borg Havn IKS», datert 09.11.20. Kontrollutvalget 

gjorde i møte 03.12.20, sak 20/46, vedtak i samsvar med forslaget fra sekretariatet og oversender 

herved saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret tar rapport – «Eierskapskontroll Borg Havn IKS» til etterretning, og ber 
administrasjonen følge opp i anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal 
kommunen: 

 videreutvikle en eierskapsmelding som følger kravene i ny kommunelov. Meldingen bør 
inneholde oversikt over selskaper og kommunens formål med eierinteressene. 
Eierskapsmeldingen skal vedtas av kommunestyret selv. 

 sikre seg riktig og tilstrekkelig informasjon, herunder fremskaffe klarhet i hvilke 
eiendommer og andre driftsmidler som er overført til Borg Havn IKS, og andre typer 
avtaler som er overdratt. Dette inkluderer ferdigstillelse av de vedlegg som burde vært en 
del av avtalen om havnesamarbeidet.  

 vurdere behovet for å gjennomføre eiermøter, utover representantskapets 
møtevirksomhet. 
 

2. Kommunestyret ber kommunens representant i selskapets om å følge opp anbefalingen som 
vedrører selskapet: 

 Påse at selskapet utarbeider etiske retningslinjer og regelverk tilpasset virksomhet som 
drives for å sikre ivaretakelsen av selskapets samfunnsansvar 

 

 

I denne saken er det kontrollutvalget som har lovfestet innstillingsrett til kommunestyret. 

Formannskapet får saken til orientering. 

Saksnr 2011/606 - Østfold 
kontrollutvalgssekretariat - ØKUS - 
Doknr 330 

Arkivkode 033 

Saksbehandler Torunn Akselsen Engum 
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Vedlegg 
Særutskrift – PS 20/46 Rapport – Eierskapskontroll Borg Havn IKS 
Rapport – Eierskapskontroll Borg Havn IKS, datert 09.11.20 – Østre Viken kommunerevisjon IKS 
 
 
Hjemmelsgrunnlag 

 Kommuneloven, særlig kapittel 23 «Kontrollutvalgets virksomhet» 

 Forskrift om kontrollutvalg, datert 27.06.19. 

 

 

Vurdering 
 
Ihht Kommuneloven § 23-5 «Rapportering til kommunestyret eller fylkestinget», heter det 

I saker som skal oversendes til kommunestyret eller fylkestinget, skal kommunedirektøren gis 

anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken. 

 
Rådmannen har gitt følgende innspill til selve rapporten: 

Rådmannen tar til etterretning at vurderingen sier at vi ikke utøver tilstrekkelig eierskap i Borg Havn 
IKS. Det har gått en del tid siden eierskapsmeldingen ble utarbeidet så det vil være helt naturlig å 
revidere eierskapsmeldingen og sørge for at vi ivaretar de innspillene som har fremkommet i denne 
rapporten. En ny eiermelding vil legges frem for kommunestyret så fort endringene er gjennomført.  
 
Det har pågått en prosess over lang tid med å få på plass felles forståelse for forholdet knyttet til 
overføring av eiendommer og andre driftsmidler. Det har det siste året pågått en del diskusjoner 
mellom Borg Havn IKS og Hvaler kommune for å finne riktig fordeling på ansvar og myndighet. 
Rådmannen vil følge opp kontrollen av de ulike vedleggene i lys av den gjennomgangen som er 
gjennomført.  
 
Slik rådmannen kjenner Borg Havn IKS er de opptatt av både sin rolle som samfunnsaktør på vegne 
av eierne, og som kommersiell aktør. Det vil slik rådmannen ser det trolig være representantskapet 
som bør ta initiativ til utvikling av de etiske retningslinjene.  
 

Ordfører og rådmann har vært i møte med ledelsen i Borg Havn IKS denne høsten. Det har vært et 

første møte i en planlagt rekke med samarbeidsmøter mellom Hvaler kommune og Borg Havn IKS. 

Dette passer bra med revisjons råd om å gjennomføre ekstra eiermøter. 

 
 

Kontrollutvalgets innstilling 
1. Kommunestyret tar rapport – «Eierskapskontroll Borg Havn IKS» til etterretning, og ber 

administrasjonen følge opp i anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal 
kommunen: 

 videreutvikle en eierskapsmelding som følger kravene i ny kommunelov. Meldingen bør 
inneholde oversikt over selskaper og kommunens formål med eierinteressene. 
Eierskapsmeldingen skal vedtas av kommunestyret selv. 

 sikre seg riktig og tilstrekkelig informasjon, herunder fremskaffe klarhet i hvilke eiendommer og 
andre driftsmidler som er overført til Borg Havn IKS, og andre typer avtaler som er overdratt. 
Dette inkluderer ferdigstillelse av de vedlegg som burde vært en del av avtalen om 
havnesamarbeidet.  

 vurdere behovet for å gjennomføre eiermøter, utover representantskapets møtevirksomhet. 
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2. Kommunestyret ber kommunens representant i selskapets om å følge opp anbefalingen som 
vedrører selskapet: 

 Påse at selskapet utarbeider etiske retningslinjer og regelverk tilpasset virksomhet som drives 
for å sikre ivaretakelsen av selskapets samfunnsansvar 

 
Hvaler kommune, 18.12.2020 
 
Geir Kvisten 
konst. rådmann 

 

Behandling i Formannskapet 04.02.2021: 

 

Votering: 

Enstemmig 

 
Vedtak i Formannskapet 04.02.2021: 

Saken tas til orientering 

 

 

 

Behandling i Kommunestyret 18.02.2021: 

Cathrine Linnes (Frp) fremmet følgende forslag til vedtak: 

Forkaste det vedtaket som er besluttet av kommunestyret i Hvaler 22.06.2017 og 15.12.2017 er en 
erkjennelse om at man ikke har fremlagt sakens dokumenter i henhold til kommunelovens 
bestemmelser §11-3. 
 

Kommunestyret har ikke i løpet av 3,5 år fått fremlagt sakens dokumenter som viser hva som er 
overdratt og til hvilken pris. I tillegg har Kommunerevisjonen i sin revisjonsberetning i 2018 og 2019 
etterlyst 6 henholdsvis 12 vedlegg (som kommunestyret i Hvaler vedtok og stemte over). Dette 
dokumenterer igjen brudd på kommuneloven. 
 

For året 2020 har kommunerevisjonen kommet med en rapport 09.11.2020 hvor de spesifikt forteller 
hvilke 6 henholdsvis 12 rapporter som skulle fremlegges, og revisjonen mener at dette er 
ensbetydende med at avtalen ikke er fullbyrdet. Kommunestyrets avgjørelse er altså fattet på et 
uriktig/galt grunnlag, og er derfor ugyldig i henhold til kommunelovens bestemmelser. 
 

På ovennevnte grunnlag må avtalen avvikles sett fra Frp´s synspunkt om ikke visse vilkår innfris, se 
nedenfor.  
 

Så langt har kommunens administrasjon/politiske ledelse ikke vært i stand til å legge frem de nevnte 
vedlegg som er spesifisert. Dette er i seg selv en full og tydelig dokumentasjon på at kommunen ikke 
er/har vært i stand til å besørge forsvarlige forvaltningsprosesser iht. norsk lov. Det er faktisk en 
fullstendig falitt-erklæring fra Hvaler kommunes side. 
Revisjonen har kommet med et krav til de beslutningene som er fattet i Hvaler kommune. At det da 
fremmes kritikk mot kommunerevisjonen når de faktisk utøver sin jobb korrekt, og i henhold til norsk 
lov for revisjonsarbeidet, er en fadese. Som revisjonen påpeker mangler kommunestyret oversikt over 
hva som er/ble avtalt og vedtaket er derfor fattet på et manglende grunnlag, og må derfor være 
ugyldig. Revisjonen har konkludert med at Hvaler kommune ikke i tilstrekkelig grad har utøvd sitt 
eierskap i tråd med lovbestemmelsene. Ifølge den nye kommuneloven har kommunestyre 
representantene et langt større ansvar en tidligere å forholde seg til. 

 Hvaler Frp krever at man følger revisjonens krav til dokumentasjon og at alle 6 henholdsvis 12 
dokumenter fremlegges som spesifisert i revisjonsrapporten et krav, som Hvaler kommune selv 
har bestemt. 

 Hvaler Frp krever at dokumentene utarbeides og legges på bordet innen førstkommende 
kommunestyret.  
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 Hvaler Frp krever at kommunerevisjonens rapport 09.11.2020 etterleves. 

 Om dette ikke gjennomføres, krever Hvaler Frp at Hvaler kommune trer ut av avtalen med Borg 
Havn IKS og at avtalen sies opp med øyeblikkelig virkning.  

 

 

Ordfører Mona Vauger fremmet følgende forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret tar rapport – «Eierskapskontroll Borg Havn IKS» til etterretning, og ber 
administrasjonen følge opp i anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal 
kommunen: 

 Gjennom sin deltakelse i Representantskapet kreve revidering av selskapsavtalen innen 
utløpet av 2021, slik at henvisningen til avtalevedlegg som ikke ble utarbeidet fjernes og i 
nødvendig utstrekning erstattes med korrekt informasjon. 

 

I tråd med tidligere vedtak skal notatet utarbeidet i et samarbeid mellom kommunen og Borg 
Havn IKS, med bistand fra Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co AS av 25.11.2019, legges til 
grunn som en oversikt over hvilke eiendommer, og deler av eiendommer, som er skutt inn i 
selskapet (vedtatt av Kommunestyret 19.3.2020 (satt som Formannskapsmøte grunnet Covid-
19 utbruddet), orienteringssak til Kommunestyret 7.5.2020 og Representantskapet 27.4.2020). 
 

 Rådmannen skal vurdere behovet for å gjennomføre eiermøter med selskapet, utover 
Representantskapets møtevirksomhet. 
 

 Rådmannen skal videreutvikle en eierskapsmelding som følger kravene i ny kommunelov. 
Meldingen bør inneholde oversikt over selskaper og kommunens formål med eierinteressene. 
Eierskapsmeldingen skal vedtas av kommunestyret.  
 

2. Kommunestyret ber kommunens representant i representantskapet om å følge opp anbefalingen 
som vedrører selskapet: 

 Sikre at selskapet har verdier og etiske retningslinjer som sikrer ivaretakelsen av selskapets 
samfunnsansvar. 

 

Med dette anser Kommunestyret at de nødvendige tiltak er igangsatt for å følge anbefalingene i 

revisjonens eierskapskontroll/rapport av 9.11.2020.  

 

 

 

Votering: 

Linnes sitt forslag fikk 3 stemmer (Frp, Hollen (uavh)), mot 18 stemmer, og falt. 

 

Kontrollutvalgets innstilling fikk 1 stemme (Linnes (Frp), og falt. 

Ordfører sitt forslag fikk 20 stemmer, og ble vedtatt. 
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Vedtak i Kommunestyret 18.02.2021: 

1. Kommunestyret tar rapport – «Eierskapskontroll Borg Havn IKS» til etterretning, og ber 
administrasjonen følge opp i anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal 
kommunen: 

 Gjennom sin deltakelse i Representantskapet kreve revidering av selskapsavtalen innen 
utløpet av 2021, slik at henvisningen til avtalevedlegg som ikke ble utarbeidet fjernes og i 
nødvendig utstrekning erstattes med korrekt informasjon. 

 

I tråd med tidligere vedtak skal notatet utarbeidet i et samarbeid mellom kommunen og Borg 
Havn IKS, med bistand fra Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co AS av 25.11.2019, legges til 
grunn som en oversikt over hvilke eiendommer, og deler av eiendommer, som er skutt inn i 
selskapet (vedtatt av Kommunestyret 19.3.2020 (satt som Formannskapsmøte grunnet Covid-
19 utbruddet), orienteringssak til Kommunestyret 7.5.2020 og Representantskapet 27.4.2020). 
 

 Rådmannen skal vurdere behovet for å gjennomføre eiermøter med selskapet, utover 
Representantskapets møtevirksomhet. 
 

 Rådmannen skal videreutvikle en eierskapsmelding som følger kravene i ny kommunelov. 
Meldingen bør inneholde oversikt over selskaper og kommunens formål med eierinteressene. 
Eierskapsmeldingen skal vedtas av kommunestyret.  
 

2. Kommunestyret ber kommunens representant i representantskapet om å følge opp anbefalingen 
som vedrører selskapet: 

 Sikre at selskapet har verdier og etiske retningslinjer som sikrer ivaretakelsen av selskapets 
samfunnsansvar. 

 

Med dette anser Kommunestyret at de nødvendige tiltak er igangsatt for å følge anbefalingene i 

revisjonens eierskapskontroll/rapport av 9.11.2020.  
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Behandlingsrekkefølge 

Utvalg Møtedato Utvalgssak nr 

Kommunestyret 25.03.2021 18/21 

 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 
 
 

Saksopplysninger 
 
I henhold til kommuneloven § 23-5 skal kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret om sin aktivitet. 

Årsmeldingen gis kommunestyret informasjon om kontrollutvalgets oppgaver og ansvar, møte- og 

informasjonsvirksomhet. I tillegg gir den uttrykk for hva som er gjennomført av regnskapsrevisjon, 

forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, samt resultatet av disse kontrollene. 

 

I samsvar med tidligere praksis avgir kontrollutvalget «Kontrollutvalgets årsmelding for 2020» til 

behandling i kommunestyret. 

 

I denne saken er det kontrollutvalget som har lovfestet innstillingsrett til kommunestyret. Årsmeldingen 

oversendes derfor til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  

«Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering.» 

 

 
Vedlegg 
Særutskrift - Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 

Vedtatt årsmelding for 2020 – Hvaler kommune 

 
 
Hjemmelsgrunnlag 
Kommuneloven, særlig kapittel 23 «Kontrollutvalgets virksomhet» 
Forskrift om kontrollutvalg, datert 27.06.19. 
 

 

Vurdering 
 
Ihht Kommuneloven § 23-5 «Rapportering til kommunestyret eller fylkestinget», heter det 

I saker som skal oversendes til kommunestyret eller fylkestinget, skal kommunedirektøren gis 

anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken. 

 

Rådmannen har ingen uttalelse til saken.  

 
 

Kontrollutvalgets innstilling 
Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering. 
 

Saksnr 2011/606 - Østfold 
kontrollutvalgssekretariat - ØKUS - 
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Arkivkode 033 

Saksbehandler Torunn Akselsen Engum 
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Hvaler kommune, 22.02.2021 
 
Geir Kvisten 
konstituert rådmann 

 
Behandling i Kommunestyret 25.03.2021: 

 

Votering: 

Innstillingen fra kontrollutvalget ble enstemmig vedtatt 

 
Vedtak i fra Kommunestyret 25.03.2021: 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering. 
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