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Dokumentnr.: 39 
Løpenr.: 122372/2021 
Klassering: 3014-191 
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Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 14.06.2021 21/29 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Innkalling og saksliste godkjennes 
  
  

 
Fredrikstad, 26.05.2021 
 
 

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.: 2021/89 
Dokumentnr.: 40 
Løpenr.: 122412/2021 
Klassering: 3014-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 14.06.2021 21/30 

 

Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Kontrollutvalgets leder og nestleder signerer protokoll 
  
  

 
Fredrikstad, 26.05.2021 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kontrollutvalgets rutine som ble behandlet i møte 27.01 2020 skal det ved hvert 
møte settes opp en sak «Valg av en representant til signering av protokoll». 
 
Utvalget var enige om at leder og nestleder signerer protokoll. Ved forfall velges annen 
person. 
 

Vurdering 
Ingen 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/87 
Dokumentnr.: 56 
Løpenr.: 119954/2021 
Klassering: 3014-188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 14.06.2021 21/31 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport "Krise- og beredskapsplaner" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Krise- og beredskapsplaner», samt 

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

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

a) benytte overordnet ROS-analyse for å utarbeide og oppdatere ROS-analyser 
og beredskapsplaner på seksjons-, enhets- og avdelingsnivå. 

b) sikre at overordnet beredskapsplan samordner og integrerer andre relevante 
beredskapsplaner.  

c) oppdatere og integrere beredskapsplanens tiltakskort, varslingslister og 
ressursoversikter i DSB-CIM. 

d) utarbeide en rutine for oppdatering, revisjon og øving av overordnet 
beredskapsplan. Oppfølging av rutinen skal dokumenteres.  

e) utarbeide plan for gjennomføring av øvelser som sikrer at det gjennomføres 
øvelser minimum annen hvert år både på overordnet nivå, samt på seksjons-/ 
enhets- og avdelingsnivå.  

f) utarbeide egne opplærings- og kompetanseplaner som definerer 
minimumskompetanse for alle som er tiltenkt en rolle i kommunens 
krisehåndtering både på overordnet nivå, samt på seksjons-/ enhets- og 
avdelingsnivå. 

g) sikre at evalueringer dokumenteres. 
h) organisere seg med stedfortredere i samtlige funksjoner i kriseledelsen.  

 
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, 23.05.2021 
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Vedlegg 
1. Forvaltningsrevisjonsrapport «Krise- og beredskapsplaner», datert 21.05. 2021. 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kommunestyresak 49/20, den 20.05.2020, (Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021) 
 KU-sak 20/40, den 21. 09.2020 (Prosjektplan) 

 

Saksopplysninger 
Prosjektets bakgrunn: 
Da kontrollutvalget behandlet plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 fremkom blant annet 
følgende av risiko- og vesentlighetsvurdering (kan leses i sin helhet på side 5 i rapporten): 

«Krise- og beredskapsplaner var et gjentagende tema i kontrollutvalgets 
workshop/idemyldring. 
Blant de nå sammenslåtte kommunene behandlet Hobøl et forvaltningsrevisjonsprosjekt på 
området i 2015. I oppfølgingsrapporten som ble avlagt i 2018, konkluderte revisjonen med at 
det fortsatt forelå et forbedringspotensial på 3 av de 10 områdene der revisjonen fremmet 
anbefalinger. Dette gjaldt at kommunen i større grad burde skriftliggjøre samarbeidet mellom 
kommuner i beredskapsplanen, at kommunen burde ha fokus på gjennomføring og evaluering 
av øvelser, og at det burde bli utarbeidet en opplæringsplan for området. […] 
 
Vurdering 
[…] Kommunen har i tråd med bestemmelsene i lovverket en beredskapsplikt som skal sikre 
at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet. Kommunen skal arbeide 
systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i kommunen, 
med sikte på å redusere risiko for tap av liv, eller skade på helse, miljø og materielle verdier. 
 
De store konsekvensene alvorlige hendelser i lokalsamfunnet kan ha for menneskers liv og 
helse, i tilfeller hvor kommunen ikke er tilstrekkelig forberedt på dette, tilsier at området har 
høy vesentlighet. Siden arbeidet innen beredskap ikke er ferdigstilt i den nye kommunen, vil 
dette området ha en høy risiko all den tid systemene ikke er på plass. Revisjonen tar 
imidlertid til orientering at kommunen trenger noe mer tid for å få på plass, derfor vurderer 
revisjonen at en eventuell forvaltningsrevisjon på dette området 
vil være mest hensiktsmessig å gjennomføre i 2021.» 

 
 
Prosjektets problemstillinger: 
I prosjektplanen ble følgende problemstillinger vedtatt: 

1. Har kommunen gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse og utarbeidet 
overordnet beredskapsplan? 

2. Blir beredskapsarbeidet fulgt opp i samsvar med regelverk og overordnede 
retningslinjer? 

3. Ble koronapandemien håndtert i tråd med regelverk, nasjonale retningslinjer og 
kommunens egne planer? 

 
I problemstilling 1 og 2 har revisjonen undersøkt kommunens overordnede arbeid med 
samfunnssikkerhet og beredskap. Revisjonen har revidert hvordan beredskapsarbeidet blir 
fulgt opp, både på overordnet nivå, samt i to av kommunens kommunalområder. 
I problemstilling 3 har revisjonen undersøkt hvordan kommunen har organisert og håndtert 
beredskapsarbeidet under korona-pandemien i praksis. 
 
Revisjonskriterier: 
For å kontrollere og besvare problemstillingene har revisjonen utledet følgende 
revisjonskriterier (kontrollkriterier): 
 
Problemstilling 1.  

«Risiko- og sårbarhetsanalyse 
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 Kommunen skal gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse som kartlegger, 
systematiserer og vurderer sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i 
kommunen og hvordan disse kan påvirke kommunen. 

 Risiko- og sårbarhetsanalysen skal fungere som en planforutsetning for videre planlegging av 
kommunens samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid. 

 Analysen skal som et minimum omfatte 
o eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen 
o risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning 

for kommunen 
o hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre 
o særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk 

infrastruktur 
o kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket 

hendelse og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet 
o behovet for befolkningsvarsling og evakuering 

 Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal forankres i kommunestyret. 
 Kommunen skal påse at relevante offentlige og private aktører inviteres med i arbeidet med 

utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalysen. 
 For å samle alle sikkerhetsaktørene i kommunen bør det etableres kommunalt 

beredskapsråd.  
 
Overordnet beredskapsplan 
 Kommunen skal være forberedt på å håndtere uønskede hendelser, og skal med 

utgangspunkt i den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen utarbeide en overordnet 
beredskapsplan. 

 Kommunens overordnede beredskapsplan skal samordne og integrere øvrige 
beredskapsplaner i kommunen, og skal være samordnet med andre relevante offentlige og 
private krise- og beredskapsplaner. 

 Kommunens overordnede beredskapsplan skal inneholde minimum 
o en plan for kommunens kriseledelse som gir opplysninger om hvem som utgjør 

kommunens kriseledelse og deres ansvar, roller og fullmakter, herunder hvem som 
har fullmakt til å bestemme at kriseledelsen skal samles. 

o en varslingsliste over aktører som har en rolle i kommunens krisehåndtering. 
Kommunen skal informere alle som står på varslingslisten om deres rolle i 
krisehåndteringen. 

o en ressursoversikt som skal inneholde opplysninger om hvilke ressurser kommunen 
selv har til rådighet og hvilke ressurser som er tilgjengelig hos andre aktører ved 
uønskede hendelser. Kommunen bør på forhånd inngå avtaler med relevante aktører 
om bistand under kriser.  

o evakueringsplaner og plan for befolkningsvarsling basert på den helhetlige risiko- og 
sårbarhetsanalysen. 

o plan for krisekommunikasjon med befolkning, media og egne ansatte.» 
 
Problemstilling 2:   

 «Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revidering av kommunedelplaner 
og ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet, eller hvert fjerde år som et minstekrav. 

 Kommunen må dokumentere hvilke risikoreduserende tiltak som er foreslått som oppfølging 
av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen. 

 Beredskapsplanen skal være oppdatert, og denne skal som et minimum revideres én gang 
per år. Av planen skal det fremgå hvem som har ansvaret for oppdatering av planen og når 
planen sist er oppdatert. 
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 Kommunen skal dokumentere rutiner for oppdatering, revisjon og øving av 
beredskapsplanen. Oppfølging av rutinene skal dokumenteres.  

 Som et minimum skal det gjennomføres øvelser annet hvert år. 
 Scenarioene for øvelsene bør hentes fra kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse. 

Kommunen skal øve sammen med andre kommuner og relevante aktører der valgt scenario 
og øvingsform gjør det hensiktsmessig. 

 Kommunen skal ha et system for opplæring som sikrer at alle som er tiltenkt en rolle i 
kommunens krisehåndtering har tilstrekkelig kvalifikasjoner. 

 Kommunen må etablere skriftlige rutiner for at evaluering gjennomføres etter øvelser og 
uønskede hendelser, samt hvordan de følges opp.   

 Kommunen skal oppdatere sitt planverk når evaluering etter øvelser eller uønskede 
hendelser tilsier det.» 

 
Problemstilling 3: 
 «Kommunen bør: 

 etablere en kriseledelse som raskt kan iverksette nødvendige tiltak og utnytte 
kommunens samlede ressurser best mulig 

 opprette hendelsen i DSB-CIM, og starte loggføring 
 organisere seg med stedfortreder for funksjoner over tid 
 tilse at kriseledelse i RHF/HF og kommune er i regelmessig dialog med hverandre for å 

samarbeide om helsehjelpen til befolkningen 
 ha dialog med sine operative ledelser i sykehus, legevakter, fastleger og kommunale 

institusjoner for oversikt over helsehjelp kapasitet, for å fange opp utfordringer og sikre at 
både koronasmittede og vanlig befolkning gis forsvarlig tilbud om helsehjelp 

 iverksette nødvendige tiltak og omdisponeringer av personell og lokaliteter som 
situasjonen tilsier, og støtte operative tjenester med personell og materiell 

 rapportere situasjonsbilde og eventuelt utfordringer i fastsatte kanaler til 
Fylkesmannen/Statsforvalteren og sentrale myndigheter 

 oppdatere beredskapsplaner og samarbeidsplaner, og planlegge for kapasitet i legevakt, 
hos fastleger og kommunale institusjoner 

 
 
 For frigjøring av sykehuskapasitet, skal kommuner ha forberedte planer for eventuell 

overføring av pasienter fra sykehus til kommune. 
 Kommunens kriseledelse må spesielt være i dialog med legevakten, fastlegene og sine 

behandlingsinstitusjoner, og iverksette nødvendige tiltak slik at disse tjenestene kan tilby 
nødvendige helsetjenester. 

 Kommunen bør organisere tilbudene slik at smittede pasienter og den vanlige befolkning 
har forsvarlige fastlege- og legevakttilbud, og om nødvendig etablere egne tilbud for 
friske personer og for pasienter med luftveisplager.» 
 

 
Revisjonens konklusjon: 

«Kommunen har utarbeidet en overordnet ROS-analyse og en overordnet beredskapsplan. 
På enkelte områder gjenstår noe arbeid for at samtlige krav i forskriften kan anses som 
oppfylt. 
 
Vi vil peke på at beredskapsorganiseringen nedover i organisasjonen ikke er fullstendig satt. 
Flere seksjoner, enheter og avdelinger har ikke satt sitt beredskapsarbeid i system eller 
oppdatert sine ROS-analyser og beredskapsplaner slik at de harmoniserer med overordnet 
ROS-analyse og ny organisering i ny kommune. Kommunen bør også sikre at overordnet 
beredskapsplan samordner og integrerer andre relevante beredskapsplaner, samt at 
ressursoversikter, varslingslister og tiltakskort oppdateres og gjø-res tilgjengelig i DSB-CIM.  
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Indre Østfold kommune har til en viss grad etablert planer og direktiver for å sikre at 
beredskapsarbeidet blir fulgt opp i samsvar med regelverk og overordnede retningslinjer. 
Samtidig har kommunen på noen områder ikke utarbeidet eller ferdigstilt rutiner eller planer i 
tilstrekkelig grad. Dette gjelder blant annet rutine for oppdatering, revisjon og øving av 
overordnet beredskapsplan, plan for gjennomføring av øvelser og opplærings- og 
kompetanseplaner. 
 
Kommunen har i all vesentlighet håndtert pandemien i tråd med regelverk, kommunens egne 
planer og helsedirektoratets føringer. 
Samtidig fremkommer det at ikke samtlige deltakere i kriseledelsen har en formell 
stedfortreder for sin rolle i kriseledelsen.» 
    

 
Revisjonens anbefalinger: 
Kommunen bør: 
 benytte overordnet ROS-analyse for å utarbeide og oppdatere ROS-analyser og 

beredskapsplaner på seksjons-, enhets- og avdelingsnivå. 
 sikre at overordnet beredskapsplan samordner og integrerer andre relevante 

beredskapsplaner.  
 oppdatere og integrere beredskapsplanens tiltakskort, varslingslister og 

ressursoversikter i DSB-CIM. 
 utarbeide en rutine for oppdatering, revisjon og øving av overordnet beredskapsplan. 

Oppfølging av rutinen skal dokumenteres.  
 utarbeide plan for gjennomføring av øvelser som sikrer at det gjennomføres øvelser 

minimum annen hvert år både på overordnet nivå, samt på seksjons-/ enhets- og 
avdelingsnivå.  

 utarbeide egne opplærings- og kompetanseplaner som definerer minimumskompetanse 
for alle som er tiltenkt en rolle i kommunens krisehåndtering både på overordnet nivå, 
samt på seksjons-/ enhets- og avdelingsnivå. 

 sikre at evalueringer dokumenteres. 
 organisere seg med stedfortredere i samtlige funksjoner i kriseledelsen. 
 
 
Rådmannens høringsuttalelse: 
Rådmannen har gitt sine kommentarer til anbefalingene (s. 40 i rapporten). 
Rådmannen skriver blant annet: «Rådmannen kjenner seg godt igjen i rapporten. Korona-
pandemien har gitt kommunen betydelig erfaring i krisehåndtering, og erfaringen er at vi har 
mestret det meget bra. Samtidig har et ført til at store ressurser som skulle ha vært brukt til 
forebyggende beredskapsarbeid har gått til koronahåndtering. [..] Det skal likevel nevnes at 
det gjennom de siste månedene er igangsatt et omfattende beredskapsarbeid i alle 
kommunalområdene i kommunen.» 

 

Vurdering 
Det ligger til kontrollutvalget å forsikre seg om at revisors gjennomføring og rapportering 
skjer i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på 
området. Rapportens utforming, innhold, vurderinger og konklusjoner faller imidlertid inn 
under revisors selvstendige, faglige ansvar. 
 
Revisjonen oppgir at prosjektet er gjennomført i tråd med «Standard for forvaltningsrevisjon» 
(RSK 001). Sekretariatet vurderer at rapporten gir svar på problemstillingene og 
kontrollutvalgets bestilling via prosjektplan.  
 
Videre vurderer sekretariatet at valg av revisjonskriterier er relevante for å kunne besvare 
problemstillingen. Vi finner at undersøkelsen bygger på data innsamlet ved hjelp av flere 
metoder, herunder dokumentanalyse, intervjuer og spørreundersøkelse. Gjennom bruk av 
ulike metoder sikrer revisjonen rapportens validitet (gyldighet) og reliabilitet (pålitelighet). 
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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 er igangsatt/gjennomført i kommunen.  
Sekretariatet gjør oppmerksom på at selv om rådmannens tilbakemelding er merket unntatt 
offentlighet jf. §5, 2. ledd, så har sekretariatet opphevet dette. §5, 2 ledd viser til utsatt 
innsyn, «Innsyn kan utsetjast for dokument som er utarbeidde av eller til ein revisor for ein 
kommune eller fylkeskommune, i saker som revisoren skal rapportere til kontrollutvalet, jf. 
kommuneloven3 § 24-2 tredje ledd, inntil kontrollutvalet har motteke ein endeleg versjon av 
dokumentet».  
 
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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3 
Samfunnssikkerhet og beredskap 

1 Forord og prosjektmandat 

Revisjonen skal i henhold til kommuneloven1 utføre forvaltningsrevisjon. Etter loven innebærer forvalt-

ningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, mål-

oppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Østre Viken kommunerevisjon 

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

sjonsskikk er å følge RSK 001; Standard for forvaltningsrevisjon, utarbeidet av Norges kommunerevisor-

forbund (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 problemstil-

linger, faktaopplysninger2, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger. 

 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført på bakgrunn av plan for forvaltningsrevisjon vedtatt i kontrollut-

valget og kommunestyret i Indre Østfold kommune i sak 49/20 20. mai 2020. Prosjektplan for forvalt-

ningsrevisjonen ble vedtatt i kontrollutvalgets møte 21. september 2020, sak 20/40. Planen ble vedtatt i 

tråd med revisjonens forslag. Vi hadde oppstartsmøte med kommuneadministrasjonen, slik at også ad-

ministrasjonens innspill ble tatt hensyn til i utformingen av forvaltningsrevisjonen. 

 

Etter kommuneloven skal revisor rapportere resultatene av sin revisjon til kontrollutvalget. 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i tidsrommet oktober 2020 til mai 2021. 

 

Vi har kvalitetssikret faktagrunnlaget underveis gjennom verifisering av intervjuer. Revisjonen avholdt 

høringsmøte med administrasjonen 12. mai 2021. I etterkant av møtet er rapporten sendt på offisiell hø-

ring i kommunen. Kommunedirektørens uttalelse fremgår av kapittel 7. 

 

Prosjektet er gjennomført av forvaltningsrevisor Bjørnar Bakker Eriksen. Revisorenes habilitet og uav-

hengighet er vurdert opp mot kommunen og den undersøkte virksomheten, og revisjonen finner han ha-

bil til å utføre forvaltningsrevisjonen. 

 

Revisor vil takke kontaktperson og andre som har bidratt i prosjektet, for hyggelig samarbeid i forbin-

delse med prosjektarbeidet. 

 

 

 

 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy 21. mai 2021 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Kommunelovens kapittel 23 jfr. § 23-3, samt kapittel 24, jfr. § 24-2. 
2 Fakta er en gjengivelse av informasjonen vi har fått tilgang til gjennom datainnsamlingen. 

Casper Støten (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor 

Bjørnar B. Eriksen (sign.) 

Utførende revisor 
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2 Sammendrag

Denne forvaltningsrapporten tar for seg Indre Østfold kommunes samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeid. 
Revisjonskriteriene er utledet fra sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt. Forskriften 
har som formål å sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet. Kommunen skal jobbe 
systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å 
redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. 
 
Vi har gjennomført en systemrevisjon av kommunens overordnede arbeid med samfunnssikkerhet og 
beredskap, samt revidert hvordan beredskapsarbeidet blir fulgt opp på overordnet nivå og i kommunens 
ulike kommunalområder. Vi har også undersøkt hvordan kommunen har organisert og håndtert bered-
skapsarbeidet i praksis under koronapandemien. 
 

Revisjonens gjennomføring 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i perioden oktober 2020 til mai 2021. Kriteriene er utarbeidet fra sivil-
beskyttelsesloven, forskrift om kommunal beredskapsplikt og aktuelle veiledere. Fakta er innhentet ved bruk 
av dokumentanalyse, intervjuer og spørreundersøkelse.  
 

Revisjonens funn og konklusjoner 
Vi mener at kommunen har utarbeidet en overordnet ROS-analyse og en overordnet beredskapsplan. 
Samtidig har vi pekt på enkelte områder hvor det fortsatt gjenstår noe arbeid for at samtlige krav i for-
skriften kan anses som oppfylt. 
 
Det fremkommer av våre undersøkelser at beredskapsorganiseringen nedover i organisasjonen ikke er 
fullstendig satt. Flere seksjoner, enheter og avdelinger har ikke satt sitt beredskapsarbeid i system eller 
oppdatert sine ROS-analyser og beredskapsplaner slik at de harmoniserer med overordnet ROS-ana-
lyse og ny organisering i ny kommune. Kommunen bør også sikre at overordnet beredskapsplan sam-
ordner og integrerer andre relevante beredskapsplaner, samt at ressursoversikter, varslingslister og til-
takskort oppdateres og gjøres tilgjengelig i DSB-CIM.    
 
Vi vurderer at kommunen i en viss grad har etablert planer og direktiver for å sikre at beredskapsarbei-
det blir fulgt opp i samsvar med regelverk og overordnede retningslinjer. 
 
Samtidig har kommunen på noen områder ikke utarbeidet eller ferdigstilt rutiner eller planer i tilstrekkelig 
grad. Dette gjelder blant annet rutine for oppdatering, revisjon og øving av overordnet beredskapsplan, 
plan for gjennomføring av øvelser og opplærings- og kompetanseplaner. 
 
Kommunen har etter vårt syn i all vesentlighet håndtert pandemien i tråd med regelverk, kommunens 
egne planer og helsedirektoratets føringer. 
 
Samtidig fremkommer det at ikke samtlige deltakere i kriseledelsen har en formell stedfortreder for sin 
rolle i kriseledelsen.  
 

Revisjonens anbefalinger 
Kommunen bør: 

 benytte overordnet ROS-analyse for å utarbeide og oppdatere ROS-analyser og beredskapsplaner 
på seksjons-, enhets- og avdelingsnivå. 

 sikre at overordnet beredskapsplan samordner og integrerer andre relevante beredskapsplaner.  

 oppdatere og integrere beredskapsplanens tiltakskort, varslingslister og ressursoversikter i DSB-CIM. 

 utarbeide en rutine for oppdatering, revisjon og øving av overordnet beredskapsplan. Oppfølging av 
rutinen skal dokumenteres.  

 utarbeide plan for gjennomføring av øvelser som sikrer at det gjennomføres øvelser minimum an-
nen hvert år både på overordnet nivå, samt på seksjons-/ enhets- og avdelingsnivå.  

 utarbeide egne opplærings- og kompetanseplaner som definerer minimumskompetanse for alle som 
er tiltenkt en rolle i kommunens krisehåndtering både på overordnet nivå, samt på seksjons-/ en-
hets- og avdelingsnivå. 

 sikre at evalueringer dokumenteres. 

 organisere seg med stedfortredere i samtlige funksjoner i kriseledelsen. 
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3 Gjennomføring av prosjektet 
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 ble vedtatt i kommunestyret 5. mai 2020, sak 049/20. Planen 
bygger på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen. Krise- og beredskapsplaner er det neste 
prosjektet som skal gjennomføres i planperioden. I risiko- og vesentlighetsvurdering fra 2020 skriver vi 
følgende om risiko på området: 
 
«Krise- og beredskapsplaner var et gjentagende tema i kontrollutvalgets workshop/idemyldring. 
 
Blant de nå sammenslåtte kommunene behandlet Hobøl et forvaltningsrevisjonsprosjekt på dette områ-
det i 2015. I oppfølgingsrapporten som ble avlagt i 2018, konkluderte revisjonen med at det fortsatt 
forelå et forbedringspotensial på 3 av de 10 områdene der revisjonen fremmet anbefalinger. Dette gjaldt 
at kommunen i større grad burde skriftliggjøre samarbeidet mellom kommuner i beredskapsplanen, at 
kommunen burde ha fokus på gjennomføring og evaluering av øvelser, og at det burde blir utarbeidet en 
opplæringsplan for området. 
 
I møtet med ordfører og rådmann kom det frem at begge var av den oppfatning at krise- og beredskaps-
planer på generelt grunnlag var et relevant tema for forvaltningsrevisjon. Imidlertid var de også av den 
oppfatning at kommunen trengte tid for å jobbe med dette området, og at læringseffekten av en eventu-
ell forvaltningsrevisjon i inneværende år kanskje var begrenset, dette kunne endre seg om ett eller to år. 
 
Etter en gjennomgang av risikoanalysen revisjonen utførte for de sammenslåtte kommunene i 2018, ser 
revisjonen av spørreundersøkelsen at beredskap i noe over middels grad ble prioritert som et relevant 
område for forvaltningsrevisjon i samtlige kommuner. Flere andre enkeltområder ble høyere prioritert, 
og dermed ble ikke beredskap løftet frem i analysen som et spesielt høyt prioritert tema. 
 
Revisjonen fant lite informasjon om eventuelle utfordringer innen krise og beredskap i årsmeldingene til 
de tidligere kommunene. 
 
Vurdering: 
Med bakgrunn i de momenter som er omtalt ovenfor, vurderer revisjonen at krise- og beredskapsplaner i 
stor grad vil kunne være et aktuelt tema for forvaltningsrevisjon i planperioden med bakgrunn i den høye 
risikoen tilknyttet området. Kommunen har i tråd med bestemmelsene i lovverket en beredskapsplikt 
som skal sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet. Kommunen skal arbeide sys-
tematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å 
redusere risiko for tap av liv, eller skade på helse, miljø og materielle verdier. 
 
De store konsekvensene alvorlige hendelser i lokalsamfunnet kan ha for menneskers liv og helse, i tilfel-
ler hvor kommunen ikke er tilstrekkelig forberedt på dette, tilsier at området har høy vesentlighet. Siden 
arbeidet innen beredskap ikke er ferdigstilt i den nye kommunen, vil dette området ha en høy risiko all 
den tid systemene ikke er på plass. Revisjonen tar imidlertid til orientering at kommunen trenger noe 
mer tid for å få systemene på plass, derfor vurderer revisjonen at en eventuell forvaltningsrevisjon på 
dette området vil være mest hensiktsmessig å gjennomføre i 2021.»  
 

 Problemstillinger 

Problemstilling 1: Har kommunen gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse og utarbeidet overordnet 
beredskapsplan? 
 
Problemstilling 2: Blir beredskapsarbeidet fulgt opp i samsvar med regelverk og overordnede retnings-
linjer? 
 
Her har vi undersøkt kommunens overordnede arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Vi har 
også revidert hvordan beredskapsarbeidet blir fulgt opp, både på overordnet nivå, samt i to av kommu-
nens kommunalområder.  
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Problemstilling 3: Ble koronapandemien håndtert i tråd med regelverk, nasjonale retningslinjer og kom-
munens egne planer?  
 
Her har vi undersøkt hvordan kommunen har organisert og håndtert beredskapsarbeidet under korona-
pandemien i praksis. 

 Revisjonskriterier 

I henhold til standard for forvaltningsrevisjon må revisor fastsette revisjonskriterier for forvaltningsrevisjo-
nen. Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for krav og forventninger som blir brukt til å vurdere ulike 
sider av kommunens virksomhet og tjenester. Revisjonskriterier fastsettes vanligvis med basis i en eller 
flere av følgende kilder: lovverk, politiske vedtak og føringer, kommunens egne retningslinjer, anerkjent 
teori på området og andre sammenlignbare virksomheters løsninger og resultater. 
 
I denne rapporten er følgende kilder benyttet til å utlede revisjonskriteriene:  

 LOV 2010-06-25 nr. 45, Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 
(sivilbeskyttelsesloven). 

 FOR-2011-08-22 nr. 894, Forskrift om kommunal beredskapsplikt. 

 Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt (DSB, 2018). 

 Koronavirus – beslutninger og anbefalinger – Nasjonal veileder (Helsedirektoratet – Først publisert 
6. mars 2020, sist faglig oppdatert 27. august 2020). 

 Overordnet beredskapsplan for Indre Østfold kommune.  

Utledningen av revisjonskriteriene fremgår i kapittel 9. Punktvis fremstilling av kriteriene fremgår av kapit-
tel 4.1, 5.1 og 6.1. 

 Revisjonsmetoder  

I henhold til god revisjonsskikk skal praksis eller tilstand innen det reviderte området beskrives i et om-
fang som i tilstrekkelig grad underbygger revisors vurderinger og konklusjoner. I denne forvaltningsrevi-
sjonen har vi benyttet data fra ulike kilder, og brukt ulike metoder for innsamling av data, for å sikre et 
faktagrunnlag med høyest mulig grad av gyldighet og pålitelighet.  
 
Utfordringer og begrensninger i rapportens faktagrunnlag beskrives nedenfor sammen med beskrivel-
sen av de ulike metodene som er benyttet. Vi tar også hensyn til metodens begrensninger i vurde-
ringene.  
 
Informasjonen i rapporten er hentet inn gjennom 

 dokumentanalyse  

 intervjuer 

 spørreundersøkelse 
 

Dokumentanalyse 
Vi har gjennomgått sentrale dokumenter om samfunnssikkerhet og beredskap i Indre Østfold kommune, 
blant annet kommunens overordnede ROS-analyse og overordnet beredskapsplan. Dokumentene er 
oversendt fra kommunen. Fullstendig oversikt over dokumentene fremgår av kildehenvisningene i kapit-
tel 8. 

 
Intervjuer 

Vi har intervjuet 

 rådmann 

 ordfører 

 kommunaldirektør helse og velferd 

 kommunaldirektør oppvekst 

 beredskapskoordinator 

 kommunikasjonssjef 

 enhetsleder for legetjenester 

 kommuneoverlege 2 

 smittevernoverlege 
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 seksjonsleder behandling og mestring (leder av kronateam) 
 
Alle intervjuer er verifisert. Det betyr at den som er intervjuet, får lese gjennom referatet fra intervjuet for 
å bekrefte at referatet er i overenstemmelse med det som ble sagt under intervjuet, og rette opp eventu-
elle misforståelser. Der vi konkluderer, vil alltid vurderingene bygge på skriftlig dokumentasjon eller in-
formasjon fra flere kilder. 
 

Spørreundersøkelse 
Det er gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot seksjonsledere, enhetsledere og avdelingsledere i 

kommunalområde helse og velferd og kommunalområde oppvekst. Spørsmålene i spørreundersøkelsen 

er forelagt administrasjonen for innspill. Administrasjonen hadde ingen innspill. I undersøkelsen har vi 

benyttet det nettbaserte spørreundersøkelsesverktøyet Questback.  

 

Undersøkelsen ble sendt ut til 115 respondenter tirsdag 5. januar 2021, og lå ute til fredag 15. januar 

2021. I løpet av denne tiden ble det sendt ut tre påminnelser om besvarelse via e-mail til respondenter 

som ikke hadde besvart3. Det er 75 respondenter som har besvart spørreundersøkelsen, dette utgjør 

56,25 prosent besvarelse. 

 

10 av 74 respondenter er seksjonsledere, 33 av 74 er enhetsledere, mens og 31 av 74 er avdelingsle-

dere. 44 av respondentene arbeider i kommunalområde helse og velferd, mens 30 arbeider i kommunal-

område oppvekst.  69 av 75 respondenter opplyste om at de har hatt stillingen de nå har i over 6 måne-

der, 5 av 75 har hatt stillingen mellom 3 og 6 måneder, mens 1 av 75 har hatt stillingen under 3 måne-

der.  

 

Resultatene presenteres i all hovedsak gjennom stolpediagram som viser prosentvis fordeling av sva-

rene. Vi har også lagt til rette for at respondentene kan gi utfyllende kommentarer. Et representativt ut-

valg av disse fremkommer i rapportens datagrunnlag.  

 

  

                                                      
3 To fra revisjonen og en fra administrasjonen.  
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4 Risiko- og sårbarhetsanalyse og overord-
net beredskapsplan 

Problemstilling 1: Har kommunen gjennomført en risiko- og sårbarhets-
analyse og utarbeidet overordnet beredskapsplan? 

 Revisjonskriterier 

Revisjonen har utledet følgende revisjonskriterier: 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 Kommunen skal gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse som kartlegger, systemati-
serer og vurderer sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen og hvor-
dan disse kan påvirke kommunen. 

 Risiko- og sårbarhetsanalysen skal fungere som en planforutsetning for videre planlegging av kom-
munens samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid. 

 Analysen skal som et minimum omfatte 
o eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen 
o risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for kom-

munen 
o hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre 
o særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur 
o kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse 

og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet 
o behovet for befolkningsvarsling og evakuering 

 Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal forankres i kommunestyret. 

 Kommunen skal påse at relevante offentlige og private aktører inviteres med i arbeidet med utarbei-
delse av risiko- og sårbarhetsanalysen. 

 For å samle alle sikkerhetsaktørene i kommunen bør det etableres kommunalt beredskapsråd.  
 
Overordnet beredskapsplan 

 Kommunen skal være forberedt på å håndtere uønskede hendelser, og skal med utgangspunkt i 
den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen utarbeide en overordnet beredskapsplan. 

 Kommunens overordnede beredskapsplan skal samordne og integrere øvrige beredskapsplaner i 
kommunen, og skal være samordnet med andre relevante offentlige og private krise- og bered-
skapsplaner. 

 Kommunens overordnede beredskapsplan skal inneholde minimum 
o en plan for kommunens kriseledelse som gir opplysninger om hvem som utgjør kommunens 

kriseledelse og deres ansvar, roller og fullmakter, herunder hvem som har fullmakt til å be-
stemme at kriseledelsen skal samles. 

o en varslingsliste over aktører som har en rolle i kommunens krisehåndtering. Kommunen 
skal informere alle som står på varslingslisten om deres rolle i krisehåndteringen. 

o en ressursoversikt som skal inneholde opplysninger om hvilke ressurser kommunen selv 
har til rådighet og hvilke ressurser som er tilgjengelig hos andre aktører ved uønskede hen-
delser. Kommunen bør på forhånd inngå avtaler med relevante aktører om bistand under 
kriser.  

o evakueringsplaner og plan for befolkningsvarsling basert på den helhetlige risiko- og sår-
barhetsanalysen. 

o plan for krisekommunikasjon med befolkning, media og egne ansatte.  
 

 Revisors undersøkelse 

 

Organisering av beredskapsarbeidet 
Indre Østfold kommune er resultatet av en kommunesammenslåing av kommunene Askim, Eidsberg, 
Hobøl, Spydeberg og Trøgstad, og så dagens lys 1. januar 2020. 

 
Kommunens beredskapskoordinator er ansvarlig for den overordnede koordineringen av kommunens 
beredskapsarbeid. Dette innebefatter ansvaret for å utarbeide og revidere de overordnede planverkene 
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på beredskap, som overordnet ROS-analyse og overordnet beredskapsplan, samt samarbeid med eks-
terne aktører gjeldende overordnet beredskapsarbeid (f.eks. Statsforvalteren). Beredskapskoordinator 
er i tillegg ansvarlig for gjennomføringen av øvelser og opparbeidelse og vedlikehold av kommunens 

krisehåndteringsverktøy (DSB-CIM4), samt koordinere og veilede i beredskapsarbeidet nedover i orga-
nisasjonen. 
 
Ifølge beredskapskoordinator har kommunaldirektørene hovedansvaret for beredskapsarbeidet ute i or-
ganisasjonen. Det daglige/praktiske ansvaret for beredskapen ligger i hovedsak til enhetslederne (f. eks 
en rektor eller en sykehjemsleder). Kommunalområdene står fritt i hvordan de velger å organisere sitt 
beredskapsarbeid, men arbeidet skal koordineres i samarbeid med beredskapskoordinator. På områder 
hvor det er behov for å opprette egne beredskapsgrupper, ledes arbeidet av seksjonsleder (f. eks sek-
sjonsleder for pleie og omsorg).  
 
Gjennom 2019 startet arbeidet med å samle inn krise- og beredskapsplaner med tilhørende ROS-analy-
ser, tiltaksplaner mv. fra de fem kommunene (Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad) som 
skulle slås sammen. Beredskapskoordinator informerer om at det i starten av 2020 ble satt ned en res-
sursgruppe som skal samordne, videreutvikle og utarbeide ROS-analyser og beredskapsplaner på en-
hets- og avdelingsnivå tilpasset ny kommune. Beredskapskoordinator holder i dette arbeidet. Gruppen 
bestod per desember 2020 av 8 personer: beredskapskoordinator, seksjonsleder for pleie omsorg, en 
ansatt fra IKT-avdelingen, tre personer fra kommunalområde Næring, plan og teknikk, seksjonsleder for 
barnehagene, samt assisterende seksjonsleder for skolene. Det meste av dette arbeidet er blitt satt på 
vent grunnet håndteringen av koronapandemien.   
 

Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse 
Kommunens overordnede ROS-analyse ble vedtatt av Fellesnemnda for Indre Østfold kommune 
24.09.2019. Beredskapssjef i prosjektet med kommunesammenslåingen var prosessleder for arbeidet 
med analysen. Beredskapskoordinator kjenner ikke denne prosessen inngående og er usikker på hvor 
mange eksterne aktører som deltok i arbeidet. Det har deltatt flere nøkkelpersoner fra de ulike kommu-
nene, blant annet: tidligere brannsjef, ansatte innen IT og VA, eiendomsforvalter, samt assisterende 
prosjektrådmann. ROS-analysen ble sendt på høring til blant annet brannvesenet og politiet.  
 
I kommunens overordnede ROS-analyse fra 2019 omtales den forestående sammenslåingen mellom 
Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad kommuner, og at man fra senhøsten 2018 til våren 
2019 har utarbeidet en helhetlig overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for den kommende kommunen. 
I dette arbeidet er det kartlagt, systematisert og vurdert sannsynligheter for flere uønskede hendelser, 
og hvordan disse hendelsene kan påvirke kommunen og dens tjenester. Analysen ligger som et grunn-
lag for hvilke tiltak kommunen har behov for å iverksette for å kunne ivareta sitt ansvar som tjenesteyter 
og en lokal premissgiver for samfunnsikkerhetsarbeid. Det fremgår at grunnlaget for et godt kommunalt 
samfunnssikkerhetsarbeid er bevissthet og kunnskap om risiko og sårbarhet internt i kommunen og i 
regionen kommunen befinner seg i. Det står at funnene i analysen danner grunnlaget for hvordan Indre 
Østfold kommune jobber målrettet for å redusere forekomsten av, og eventuelle konsekvenser av, en 
uønsket hendelse. 
 

                                                      
4 CIM er et systemverktøy for å ivareta arbeidet med beredskap og krisehåndtering. Verktøyet ivaretar arbeidet 

med risikoanalyser, sikkerhet, beredskap og krisehåndtering.  
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Figur 1: ROS-hierarki. 
Det fremkommer av kommunens overord-
nede ROS-analyse at den ikke er å anse 
som kommunalområdenes analyser. Den 
overordnede analysen legger noe av ram-
meverket for arbeidet som skal gjøres i 
kommunalområdene, hvor lokale risiko- og 
sårbarhetsanalyser må utarbeides. Det 
fremkommer av overordnet ROS-analyse 
at den gir en nyttig oversikt over svært 
ulike hendelser som kan inngå i kommu-
nalområdenes ROS-analyser. Sett slik, ut-
gjør disse fire nivåene samlet sett et 
«ROS-hierarki» for Indre Østfold kom-
mune (se figur 1). 
 
Det fremkommer av analysen at resultater 
fra risiko- og sårbarhetsanalyser på nasjo-
nalt nivå og på fylkesnivå har vært svært 
viktig bakgrunnsmateriale i kommunens 
analyser. Vurderinger og konklusjoner 

som fremkommer av DSB5 sin «Analyser og krisescenarioer 2019» og Fylkesmannen i Østfolds «Fyl-
kesRos for Østfold 2017» ligger til grunn i svært mange av kommunenes vurderinger og har vært pre-
missgivende for utformingen den overordnede ROS-analysen.  

 
Det fremkommer av overordnet ROS-analyse at det er gjennomført en tredelt analyseprosess: 
 

 
 
Forarbeid har bestått av å innhente relevant kunnskap og data om hendelsene som skulle analyseres. 
De overordnede ROS-analysene fra Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad ble benyttet, sam-
men med en mengde andre ROS-analyser fra offentlige instanser, forskningsrapporter, NOUer, Fylkes-
ROS for Østfold 2017 og Analyser av krisescenario 2019 (og deres kilder) ble benyttet i stor grad som 
veiledningsmateriale. 
 
Etter en periode med informasjonsinnhenting ble det gjennomført analyseseminar. Her ble ansatte i 
kommunen med spisskompetanse og eksterne samarbeidspartnere invitert inn for å vurdere en gitt hen-
delse, samt komme med forslag til tiltak. I analyseseminarene ble det lagt særlig vekt på hvilken sårbar-
het Indre Østfold kommune har for en gitt hendelse, og hvilke forutsetninger kommunen har for å fore-
bygge, håndtere eller følge opp hendelsen. Ifølge overordnet ROS-analyse er dette informasjon det er 
vanskelig å tilegne seg i ordinær informasjonsinnhenting, og det er derfor svært viktig å sikre den lokale 
spisskompetansen på feltet. I slike seminar kommer ulike oppfatninger frem og kan «brynes» mot hver-
andre på en konstruktiv måte.   
 
Etterarbeidet med bearbeidelse og kvalitetssikring ble gjennomført umiddelbart etter analyseseminar-
ene. Oppsummering og strukturering av kunnskapen som kom frem, samt utarbeidelse av overordnet 
ROS-analyse var hovedkomponentene i dette arbeidet. 
 
For å kunne kategorisere og bedømme hvor stor risiko kommunen må forholde seg til, er hver hendelse 
vurdert ut ifra hvor sannsynlig det er at hendelsen oppstår, og hvor store konsekvenser hendelsen 
kan få. Følgende sannsynlighetsskala er brukt: 

                                                      
5 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.  
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Konsekvensene som kommunen har vurdert, beskriver hvilken virkning en uønsket hendelse har på 
gitte samfunnsverdier. Hendelser som kan ha stor påvirkning på liv og helse, vil i noen tilfeller ha små 
eller ingen konsekvenser for natur og miljø eller økonomi og materielle verdier. Derfor er konsekvenska-
tegoriene oppdelt i tre. I tillegg har kommunen vurdert om hendelser kan få konsekvenser for samfunns-
stabilitet og styringsevne. Denne konsekvenskategorien er ikke ytterligere definert, da den vil gi seg ut-
slag på forskjellige måter i de ulike hendelsene. Følgende konsekvensskala er brukt: 
 

 
 
Vurderinger av usikkerhet er knyttet til det kunnskapsgrunnlaget som er tilgjengelig, og dermed hvor 
sikre kommunen kan være på sin antagelse av sannsynlighet og konsekvens. Kunnskapsgrunnlaget er 
både forståelsen av hendelsen, erfaringer og empiriske data. I analysen er følgende usikkerhetsskala 
anvendt: 
 

 
 
I den overordnede ROS-analysen er følgende typer hendelser analysert:  

 uønskede hendelser med potensielt store konsekvenser for kommunen. 

 uønskede hendelser som berører flere sektorer/ansvarsområder og som krever samordning.  

 uønskede hendelser som går ut over kommunens kapasitet og evne til å håndtere hendelsen i 
det ordinære apparatet og som vil måtte kreve at kommunen setter kriseledelse.  

 uønskede hendelser som truer den ordinære kommunale tjenesteproduksjonen. 

 uønskede hendelser som skaper stor frykt/bekymring i befolkningen.  

 uønskede hendelser som kan få redusert sannsynlighet eller konsekvens igjennom lokale tiltak.  
 
Indre Østfold kommune har inkludert følgende hendelser i sin overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse:  

 Langvarig strømbortfall  

 Svikt i EKOM  

 Svikt i avløpssystem  

 Svikt i vannforsyning  

 Kvikkleireskred  

 Pandemi  

 Atomnedfall  

 Skogbrann  

 Brann i offentlige bygg  

 Større samferdselsulykker  

 Industriulykker  

 Akutt forurensing  

 Tilsiktede hendelser og terror  
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Samtlige analyserte hendelser inneholder: 

 Innledning 

 Mulige årsaker 

 Sammenlignbare hendelser 

 Kommunens sårbarhet 

 Sannsynlighetsvurdering 

 Konsekvensvurdering 
o Konsekvenser for liv og helse 
o Konsekvenser for natur og miljø 
o Konsekvenser for økonomi og materielle verdier 
o Konsekvenser for samfunnsstabilitet og styringsevne 

 Kommunens evne til å opprettholde normal tjenesteproduksjon ved en slik hendelse 

 Usikkerhet 

 Tiltak som kan redusere sannsynlighet eller konsekvens 
 
Informasjon om risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for 
kommunen, samt analyse knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur fremkom-
mer av sammenstillingen av informasjon ovenfor.  
 
Matrisene under tar sikte på å fremstille graderingen av de ulike hendelsene, sortert på kategori. Det er 
ikke satt absolutte akseptgrenser når det gjelder hvor alvorlig en risiko må være for at det er påkrevet 
med tiltak. Bakgrunnen for dette er at det ikke alltid er samsvar mellom om en hendelse havner på 
«grønn, gul eller rød», og hvor ressurskrevende en hendelse er å forebygge eller håndtere for en kom-
mune. Det kan være hendelser med middels konsekvenser og høy sannsynlighet som over tid vil kreve 
mest av kommunen, i forhold til både tid og kostnader. Samtidig vil hendelser man opplever sjelden, 
men som har antatt store konsekvenser, kreve godt beredskapsplanverk, god systematikk og gode 
øvelser, siden man sjelden må håndtere reelle håndteringer. Det fremmes tiltak knyttet til alle hendel-
sene, både for å forebygge sannsynlighet og minimere konsekvenser. Fargegjengivelsen i matrisene 
under er veiledende, og er ment for å gi lesere et enklere skjematisk overblikk over de ulike hendelsene. 

 
Innen kategorien liv og helse er det følgende hendelser som har størst samlet risiko knyttet til seg:  

 Pandemi  

 Langvarig strømbortfall  

 Kvikkleireskred  

 Brann i offentlige bygg  

 Bortfall av EKOM  
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Matrise 1: Liv og helse 

 
 
 
Samlet sett utgjør følgende hendelser størst risiko for natur og miljø:  

 Atomnedfall  

 Akutt forurensing  
 
 
Matrise 2: Natur og miljø

 
 
 
Innen økonomi og materielle verdier utgjør følgende hendelser størst risiko:  

 Atomnedfall  
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 Kvikkleireskred  

 Pandemi  

 Større samferdselsulykke  

 Brann i offentlige bygg 

 Bortfall av EKOM 

 

Matrise 3: Økonomi og materielle verdier  

 
  
Forskrift om kommunal beredskapsplikt vektlegger at kommunen må gjøre vurderinger knyttet til kom-
munens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse og evnen til å 
gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet. De hendelsene som anes for å gi lavest 
sannsynlighet for å kunne opprettholde kommunale tjenester er følgende:  

 Langvarig strømbortfall  

 Svikt i EKOM  

 Pandemi  
 
Ifølge overordnet ROS-analyse er det svært viktig at alle kommunalområder inkluderer disse hendel-
sene i sine ROS-analyser, og at kommunen på overordnet nivå ivaretar disse hendelsene særskilt i be-
redskapsplanverket. Andre hendelser kan også tenkes å utgjøre store utfordringer for ordinær kommu-
nal tjenesteyting, for eksempel bortfall av enkelte bygg etter brann. Dette må følgelig også inngå i kom-
munalområdenes ROS-analyser og kontinuitetsplaner. 
 
I vedlegg til overordnet ROS-analyse ligger et graderingsskjema som inneholder analyser av samtlige 
hendelser. Graderingsskjemaet inneholder informasjon hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan 
påvirke hverandre, samt behovet for befolkningsvarsling og evakuering.  
 

Overordnet ROS-analyse som planforutsetting for videre planlegging  
For at kommunen skal kunne ivareta sitt ansvar for helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og be-
redskapsarbeid, må funnene som er gjort i den overordnede ROS-analysen følges opp, og de foreslåtte 
tiltakene må vedtas og gjennomføres. Dette fremgår av kommunens overordnede ROS-analyse.  
 
Videre står det at en konkret tiltaksplan må utarbeides i tråd med føringene i overordnet ROS-analyse. 
På bakgrunn av analysen må kommunen også utarbeide langsiktige mål, strategier og prioriteringer for 
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet, og vurdere forhold som må integreres med kommuneplan-
arbeidet. Det fremkommer av analysen at kommunens ROS-analyse og påfølgende beredskapsplan 

24



15 
Samfunnssikkerhet og beredskap 

ikke må bli stående «alene», men må integreres i kommunens øvrige risiko-, internkontroll- og styrings-
systemer. Videre understrekes viktigheten av at det systematiske beredskapsarbeidet legger grunnlaget 
for helhetlig risikostyring, med målrettet risikoreduksjon. 

 
Ifølge beredskapskoordinator har og skal den overordnede ROS-analysen i stor grad fungere som et 
grunnlag for det videre planarbeidet i kommunen. Den overordnede beredskapsplanen er utarbeidet 
med fokus på funnene som fremkommer i ROS-analysen. Det er også blitt utarbeidet en tiltaksplan på 
bakgrunn av funnene i ROS-analysen. Planen inneholder en rekke tiltak med status «pågående». Kom-
munen har ikke hatt kapasitet til å ferdigstille arbeidet samtidig med håndteringen av koronapandemien. 
Tiltakene er likevel under arbeid, men det må forventes en senere ferdigstillelse enn ønsket. 
 
Som nevnt tidligere er det nedsatt en ressursgruppe med nøkkelpersoner fra de største kommunalområ-
dene for å arbeide videre med samfunnssikkerhet og beredskap. Arbeidsgruppen startet tidlig på året 
(2020) så vidt opp med å samle inn lokale ROS-analyser og beredskapsplaner fra virksomhetene. Disse 
skal danne grunnlag for utarbeidelse av nye og oppdaterte ROS-analyser og beredskapsplaner for kom-
munens ulike kommunalområder.  
 

Beredskapsråd 
Lokalt beredskapsråd ble vedtatt etablert av kommunestyret 23. mars 2021. Følgende medlemmer ble 
oppnevnt: 

 Ordfører (leder) 

 Varaordfører 

 Rådmann 

 Beredskapskoordinator (sekretær) 

 Kommuneoverlege 

 Politiet 

 Brann- og redningsvesen 

 Sivilforsvaret 

 Representanter fra frivillige hjelpeorganisasjoner (Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Veteranforeningen) 

 Representanter fra kommunalområde Næring, plan og teknikk (VA, plan) 

 Representant fra IKOMM, kommunens IT-leverandør 

 Oslofjord Heimevernsdistrikt HV-01 

 Statsforvalteren (tilhører) 

 Andre etter tema og behov 
 

Kjennskap til kommunens overordnede ROS-analyse 
Av spørreundersøkelsen fremkommer det at 49 av 75 respondenter (65,3 %) besvarer «ja» på spørs-
målet «Kjenner du til at kommunen har en overordnet ROS-analyse». Figur 2 viser hvordan responden-
tene har besvart spørsmålet: «I hvor stor grad kjenner du innholdet i kommunens overordnede ROS-
analyse?». Spørsmålet er besvart på en 5-punktsskala hvor 1=Svært liten grad, 2=Liten grad, 3=Mid-
dels grad, 4=Stor grad og 5=Svært stor grad. 
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Figur 2: I hvor stor grad kjenner du innholdet i kommunens overordnede ROS-analyse? 

 
Revisors merknad: N= 49.  

 

Av figuren fremkommer det at 9 av 49 (18,3 prosent) besvarer med svaralternativ 4 (Stor grad) eller 5 
(Svært stor grad), mens 17 av 49 har besvart med svaralternativ 1 (Svært lite grad) eller 2 (Liten grad) 
(34,6 prosent). Gjennomsnittskår på spørsmålet er 2,73. 
 

Kommunens overordnede beredskapsplan  
Beredskapskoordinator opplyser at hun har utarbeidet kommunens overordnede beredskapsplan basert 
på kommunens overordnede ROS-analyse. Planen er administrativt behandlet av rådmannens leder-
gruppe. Beredskapskoordinator informerer om at overordnet beredskapsplan i liten grad samordner og 
integrerer andre relevante og private beredskapsplaner. Kommunen har derimot på noen områder star-
tet opp gode samarbeid. Dette gjelder for brann, politi, strøm, vann/avløp og infrastruktur. Planen mang-
ler henvisning til tiltakskort i DSB-CIM. Denne basen var helt ny i starten av året og kommunen har ikke 
hatt kapasitet til å bygge basen ferdig på grunn av håndteringen av koronapandemien. Dette arbeidet 
startet imidlertid opp igjen høsten 2020.  
 
Beredskapsplanens målsetning er å kunne etablere en kriseledelse som raskt kan iverksette nødven-
dige tiltak og utnytte kommunens samlede ressurser best mulig, for å beskytte liv og helse, miljøet og 
materielle verdier. Det er også et mål å kunne begrense eventuelle skadevirkninger av en hendelse. Be-
redskapsplanen suppleres av lokale planer og tiltakskort for håndtering av kriser i de ulike kommunal-
områdene.  
 
Kommunens beredskapsarbeid skal som hovedregel baseres på prinsippene om nærhet, likhet, ansvar 
og samordning;  

 Nærhetsprinsippet - en krise skal håndteres på lavest mulig nivå.  

 Likhetsprinsippet - organiseringen i en krise skal være så lik organiseringen i normalsituasjonen 
som mulig. 

 Ansvarsprinsippet - den myndighet som har det daglige ansvaret, har også ansvaret i en krise. 

 Samordningsprinsippet - beredskapsarbeidet skal være samordnet internt i kommunen, og eksternt 
med andre aktører.  

 
Dette innebærer at kommunens kriseledelse settes i de tilfeller hvor kommunens ordinære linjeorganisa-
sjon ikke selv kan håndtere hendelsen. Planen oppdateres løpende av beredskapskoordinator i kommu-
nen.  
 

Kommunens krisehåndteringsapparat 
Ved en omfattende hendelse/krise kan rådmannen eller ordføreren beslutte at kriseledelsen settes. Kri-
seledelsen overtar de normale kommandolinjene i kommunen. Rådmannen er av kommunestyret gitt 
fullmakt til fritt å disponere kr 1,2 mill. som blant annet kan benyttes til dekning og forskuttering av kost-
nader i forbindelse med krisesituasjoner.  
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Overordnet beredskapsplan inneholder rutine for innkalling av kriseledelsen. Den i kriseledelsen som 
først blir varslet eller kjent med en alvorlig hendelse plikter umiddelbart å varsle rådmannen. Vedkom-
mende fungerer som leder av kriseledelsen inntil rådmannen eller hans stedfortreder har overtatt. Ved-
kommende har ansvar for å iverksette innkalling av kriseledelsen og kriseledelsens stab. Varsling gjøres 
med telefon eller DSB-CIM. Kriseledelsens stab skal klargjøre lokaler, kartlegge situasjonen, iverksette 
nødvendig innsats (beredskapskoordinator iverksetter og koordinerer innsats) og startet opp loggføring i 
CIM.  
 
Planen viser at kriseledelsen består av:     

 Rådmann 

 Ordfører 

 Kommunaldirektør næring, plan og teknikk 

 Kommunaldirektør helse og velferd 

 Beredskapskoordinator 

 Kommunaldirektør økonomi og virksomhetsstyring 

 Kommunaldirektør HR og organisasjon 

 Kommunaldirektør innovasjon og kommunikasjon 

 Kommunaldirektør oppvekst 

 Enhetstjenester for legetjenester 
 
Stedfortredere er de samme som ved normal drift. 
 
Krisestab består av:      

 Kommunikasjonssjef 

 Loggfører og CIM-ansvarlig 
 
Stedfortredere er de samme som ved normal drift. 
 
Møter etter særskilt innkalling:     

 IKT-driftsansvarlig 

 Seksjonsleder Økonomi og finans 

 Kart/GEO-dataansvarlig 

 Kommunalteknisk/VA-ansvarlig 

 Helseansvarlig 

 Eiendomsansvarlig 
 
Varslingslister ligger som vedlegg til beredskapsplanene, og skal også finnes i CIM. I tillegg er det utar-
beidet små kort i lommebokformat med varslingsliste som er delt ut til sentrale nøkkelpersoner. Utover 
disse finnes det også varslingslister på lavere nivå ute på kommunalområdene. Disse skal også registe-
rets i CIM. 
 
Kriseledelsens hovedoppgave er å håndtere kritiske hendelser på vegne av kommunen. Kriseledelsen 
må vurdere å forsterke tjenester for å ta hånd om rammede mennesker eller infrastruktur og for å bistå 
andre etater som håndterer hendelsen. Kommunen har en målsetning om å kunne opprettholde det 
kommunale tjenestetilbudet i krisesituasjoner, selv om de i noen tilfeller vil måtte endres midlertidig.  
Når kriseledelsen er satt, er følgende oppgaver relevante:  

 Håndtere krisen løpende på vegne av kommunen.  

 Etablere kontakt med LRS/Politiet (tlf. 02800), evt. annen ekstern etat som leder arbeidet med 
krisen.  

 Etablere kontakt med Fylkesmannen i Oslo og Viken.  

 Innhente opplysninger og vurdere situasjonen i kommunen.  

 Samarbeide med øvrige involverte etater.  

 Bestemme prioritering av kommunens ressurser.  

 Sikre informasjon ut til innbyggere og ansatte.  
 
I tillegg vil kommunen kunne måtte organisere evakuering av involverte og innbyggere.  
 
Kriseledelsen skal utgjøre et team og skal i fellesskap foreta de nødvendige vurderinger og beslutninger 
i en krisesituasjon. Som hovedregel skal de ulike rollene ha følgende oppgaver: 
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Rådmann  Lede kriseledelsen og være øverste ansvar-
lige for kommunens håndtering  

 Ta beslutninger i samarbeid med kriseledel-
sen  

 Beordre og dimittere mannskap og øvrige 
ressurser  

 Kvalitetssikre pressemeldinger  

 Utpeke liaisoner  

Ordfører  Vertskap for pressekonferanser og eventu-
elle offisielle besøk  

 Uttale seg på vegne av kommunen med vekt 
på empati og fokus på liv og helse  

Kommunaldirektør næring, plan og teknikk  Bidra med kompetanse innenfor plan- og tek-
nikk  

 Sørge for koordinering av nødvendige res-
surser innen kommunalteknikk, plan og kart  

Kommunaldirektør helse og velferd  Sørge for opprettelse av evakuert- og pårø-
rendesenter ved behov  

 Bidra med helse- og sosialfaglig kompetanse 
og kjennskap til kommunens helse- og so-
sialfaglige ressurser  

Beredskapskoordinator  Holde kontakten med Lokal Redningssentral 
(LRS) og Statsforvalteren 

 Fungere som liaison/koordinere ankomne 
liaisoner  

 Bidra med beredskapsfaglig kompetanse  

 Logistisk bistand til øvrig kriseledelse  
Kommunaldirektør økonomi og virksomhetssty-
ring 

 Ivareta økonomiske fullmakter  

 Kommunisere med beordrende myndigheter 
om økonomi og ressursbruk  

 Holde oversikt over og disponere ressurser i 
stab og nødvendige enheter  

Kommunaldirektør HR og organisasjon  Ved behov bistå med midlertidige arbeidsav-
taler for frivillige  

 Sikre og ivareta etterlevelse av ulike forsik-
ringsordninger  

 Sørge for oppdaterte ansatt-lister 

Kommunaldirektør innovasjon og kommunikasjon  Bistå med støtteressurser innenfor IKT, infor-
masjon og kommunikasjon  

 Innkalle flere medarbeidere ved behov for av-
lastning  

 Etablere pressesenter 
Kommunaldirektør oppvekst  Bistå med faglig relevant kompetanse  

 Bistå ved etablering av evakuerings- og på-
rørendesenter (EPS) 

Kommunaldirektør stedsutvikling og innbygger-
dialog 

 Bidra med støttepersonell til betjening av te-
lefoner o.l. hvis krisetelefoner må settes opp  

 Ved behov åpne innbyggertorgene som lokal 
møteplass for innbyggere 

Enhetsleder for legetjenester  Bistå med faglig relevant kompetanse  

 Sikre etterlevelse av smittevernplanen  

 Kommunisere med kriseteamet ved behov  

Kommunikasjonsansvarlig  Sørge for ivaretagelse av krisekommunika-
sjonsplanen  

 Sørge for tilstrekkelige loggføringsressurser i 
langvarige hendelser 

CIM-ansvarlig/Loggfører  Sørge for loggføring og rapportering i CIM   
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Andre som møter i kriseledelsen etter særskilt innkalling må kjenne til kommunalområdets beredskaps-
planverk og tilgjengelige ressurser i området.  
 
Ifølge beredskapskoordinator skal alt av beredskapsplaner, varslingslister, tiltakskort, ressursoversikter 
osv. ligge tilgjengelig i CIM. Dette er derimot ikke tilfelle per dags dato. Arbeidet med dette har blitt ut-
satt grunnet håndtering av koronapandemien. Kommunen har en del ressursoversikter, både over egne 
og andre aktørers ressurser, men mangler noe. Oversiktene ligger nå hos de enkelte kommunalområ-
dene, og noe overordnet hos kriseledelsen. Ressursoversiktene ligger som vedlegg til beredskapspla-
nene. CIM benyttes til loggføring og rapportering, og beredskapskoordinator fungerer som loggfører for 
kriseledelsen.  
 

Plan for krisekommunikasjon 
Kommunen har utarbeidet plan for krisekommunikasjon (desember 2019). Planen beskriver Indre Øst-
fold kommunes strategi for kommunikasjon og informasjon i krisesituasjoner. Dokumentet beskriver or-
ganiseringen av krisekommunikasjonsstabens oppgaver og ansvar, kanalstrategi og gir en oversikt over 
utstyr og lokaler. Av planen fremkommer det at: «Planen er utarbeidet i henhold til forskrift om kommu-
nal beredskapsplikt og i tråd med Indre Østfold kommunes overordnede beredskapsplan og kommuni-
kasjons- og kanalstrategi. Planen bygger på de funn som er gjort i kommunens overordnede ROS-ana-
lyse, og vil videreutvikles i 2020 med særskilt fokus på håndtering av kommunikasjonsbehov i spesifikke 
hendelser.  
 
Planen skal fungere som et oppslagsverk og huskeliste for kriseledelsen dersom det oppstår alvorlige 
uønskede hendelser i Indre Østfold kommune. Krisekommunikasjonsplanen revideres jevnlig og samti-
dig med kommunens overordnede beredskapsplan». 
 
Krisekommunikasjonsplanen skal bidra til å gjøre kriseledelsen i stand til å ivareta innbyggere, ansatte 
og media ved hjelp av god og riktig informasjon ved alvorlige uønskede hendelser. Planen beskriver 
hvordan kriseledelsen skal veilede innbyggerne under en hendelse, og på den måten redusere skade-
virkningene og skape arbeidsro for å raskest mulig kunne komme tilbake til en normalsituasjon.  
 
Det framgår at kommunens evne til å raskt koordinere, varsle, organisere og utføre kommunikasjonsar-
beidet er avgjørende i en krisesituasjon. Målet med informasjonsarbeidet i en slik situasjon er å: 

 Verne om liv og helse 

 Bidra til opplevelsen av trygghet og sikkerhet 

 Vise omsorg 

 Styrke tilliten til kommunen og ivareta dens omdømme 

 Forhindre rykter og feilinformasjon 

 Sikre tilstrekkelig informasjon internt i kommunen  
 

Evakueringsplan – og plan for evakuert- og pårørendesenter (EPS) 
Med evakuering menes å flytte en viss mengde mennesker fra et utrygt sted til et sikkert sted, under 
kontrollerte, oversiktlige forhold, på en organisert måte.  
 
I en ulykkes- og katastrofesituasjon har politiet ansvar for å iverksette og organisere redningsinnsats, jf. 
politiloven § 27, og kan i slike sammenhenger fremme en bistandsanmodning til kommunen.  
Politiet skal sikre at de involverte og deres pårørende blir godt ivaretatt. Dette betyr i midlertidig ikke at 
politiet må utføre alle de aktuelle oppgavene i dette arbeidet. Kommunen har med sitt lovpålagte ansvar 
for innbyggerne en viktig rolle i evalueringsarbeidet, jf. sivilbeskyttelsesloven og helseberedskapsloven. 
 
Som hovedregel er det politiet som beordrer evakuering. I de situasjoner hvor det er nødvendig, vil poli-
tiet rette en bistandsanmodning til kommunen. Politiet har selv ansvaret for kommunikasjon- og informa-
sjonsarbeid i slike situasjoner, men dette gjennomføres i nært samarbeid med kommunen. Politiet skal 
ha oversikt over hvor skadde/omkomne bringes. Hvis det settes opp et kommunalt evakuert- og pårø-
rendesenter (EPS) må det etableres tett samarbeid mellom kommune og politi. Politiet må ha en stedlig 
representant på kommunens EPS under etablering, og fortrinnsvis videre.  
 
Ved en bistandsanmodning fra politiet skal kommunen stille kommunale ressurser til disposisjon. Dette 
kan være for eksempel: 

 Bistå med logistikk og transporttjenester 
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 Opprette EPS 

 Samarbeide med politiet om publikumsinformasjon, mediehåndtering og kommunikasjon med 
ansatte  
 

Kommunen legger følgende dimensjonerende scenario til grunn i arbeidet med evakuering og oppsett 
av evakuert- og pårørendesenter:  

1. Et begrenset antall mennesker evakueres i en begrenset periode  
2. Et stort antall mennesker må evakueres over flere døgn  
3. Et stort antall mennesker i flere kommuner må evakueres  
4. Et stort antall pårørende trenger en møteplass eller et sted å få informasjon  
5. Et større antall tjenestemottakere må evakueres fra kommunale bygg (for eksempel sykehjem)  

 
Evakueringssenter er et oppholdssted for fysisk uskadde personer som har vært involvert i en hendelse, 
og som har behov for hjelp til for eksempel gjenforening med pårørende, samtaletjenester og omsorg. 
Pårørendesenter er et oppholdssted for pårørende som har behov for informasjon, hjelp, omsorg og 
samtaletjenester. Indre Østfold kommune har inngått avtale med Scandic Hotell Brennemoen om å 
kunne benytte hotellet og dets fasiliteter ved opprettelse av EPS ved større hendelser. Ved mindre hen-
delser benyttes: 

 Fjellheim allaktivitetshus, Spydeberg 

 Askimhallen, Askim 

 Mysenhallen, Mysen 

 Trøgstad idrettshall, Trøgstad  

 
Kommunens smittevernplan 
Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad har utarbeidet en smittevernplan. Ar-
beidet er gjennomført av kommuneoverlegefellesskapet i Indre Østfold. Ansvarlig for arbeidet er kom-
muneoverlege med ansvar for smittevern i Indre Østfold kommune. Planen bygger på plan utarbeidet 
2012 og er revidert juni 2013, desember 2014 og januar 2018. Planen som ble revidert i 2018 gjeldende 
smittevernplan for Marker kommune, Skiptvet kommune og Indre Østfold kommune. Ifølge kommune-
overlege har det ikke vært tid til å revidere denne etter kommunesammenslåingen. Smittevernplanen 
må tilpasses Indre Østfold kommune, men hun er usikker på når det blir kapasitet til å utføre dette arbei-
det. Kommunen har, per desember 2020, 1,5 kommuneoverlege årsverk. Kommunens pandemiplan er 
en del av kommunens smittevernplan (kapittel 5). 
 

Kjennskap til overordnet beredskapsplan 
Av spørreundersøkelsen fremkommer det at 60 av 75 respondenter (80,0 %) besvarer «ja» på spørs-
målet «Kjenner du til at kommunen har en overordnet beredskapsplan». Figur 3 viser hvordan respon-
dentene har besvart spørsmålet: «I hvor stor grad kjenner du innholdet i kommunens overordnede be-
redskapsplan?». Spørsmålet er besvart på en 5-punktsskala fra 1=Svært liten grad, 2=Liten grad, 
3=Middels grad, 4=Stor grad og 5=Svært stor grad.  
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Figur 3: I hvor stor grad kjenner du til innholdet i kommunens overordnede beredskapsplan? 

 
Revisors merknad: N=60. 

 

Av tabellen fremkommer det at 16 av 60 (26,6 prosent) besvarer med svaralternativ 4 (Stor grad) eller 5 
(Svært stor grad), mens 21 av 60 har besvart med svaralternativ 1 (Svært liten grad) eller 2 (Liten grad) 
(35,0 prosent). Gjennomsnittskår på spørsmålet er 2,82. 
  

ROS-analyser og beredskapsplaner på kommunalområde Helse og velferd og kommu-
nalområde Oppvekst 
Ifølge beredskapskoordinator har kommunens ressursgruppe på området startet opp med å utarbeide 
ROS-analyser og beredskapsplaner på enhets-, virksomhets- og avdelingsnivå. Samtlige gamle planer 
er blitt samlet inn og skal oppdateres/videreutvikles. Alle enheter (og eventuelt avdelinger) skal utar-
beide ROS-analyser og beredskapsplaner gjeldende sin enhet/avdeling. Dette arbeidet er, per desem-
ber 2020, i oppstartsfasen. Disse planverkene skal supplere de overordnede planene. 
 
Kommunalområde oppvekst - Kommunaldirektør oppvekst opplyser at det er hennes ansvar at kom-
munalområdet har et godt system for beredskapsarbeidet på overordnet nivå. Oppgaven er videre dele-
gert nedover i organisasjonen på seksjons- og enhetsnivå. Hver enkelt seksjon og enhet skal utarbeide 
egne ROS-analyser og beredskapsplaner gjeldende sine områder. Kommunalområde oppvekst har 
overført gamle ROS-analyser og beredskapsplaner fra de gamle kommunene, men ikke fått oppdatert 
og videreutviklet de. Seksjonene og enhetene har derimot utarbeidet nye og oppdaterte ROS-analyser 
og beredskapsplaner gjeldende koronapandemien. 
 
Kommunaldirektør oppvekst har ikke en totaloversikt over ROS-analyser og beredskapsplaner nedover i 
organisasjonen, men samtlige barnehager har utarbeidet ROS-analyser med tilhørende tiltak under ko-
ronapandemien. Kommunaldirektøren mener at samtlige enheter har vært dyktige til å skriftliggjøre 
dette, det samme gjelder for seksjon Livsmestring (barnevern og barn- og unges helse). Seksjon skole 
har også utarbeidet ROS-analyser og rutiner i forbindelse med koronapandemien, men ikke i samme 
utstrekning som barnehagene.   
 
Ifølge kommunaldirektøren har de et godt system for å følge opp beredskapsarbeidet nedover i organi-
sasjonen. Oppfølgingen av beredskapsarbeidet ligger som eget oppfølgingspunkt i lederavtalene til 
kommunaldirektør, seksjonsleder og enhetsleder.  
 
Kommunalområde helse og velferd - Ifølge kommunaldirektør helse og velferd er han øverste admi-
nistrative leder for kommunalområdet, er øverste ansvarlige for personalressursene og de samlede res-
sursene i kommunalområdet. Dette innebefatter også ansvaret for kommunalområdets arbeid med be-
redskap. Oppgaven er videre delegert nedover i organisasjonen på seksjons- og enhetsnivå. 
 
Overordnet ROS-analyse er, ifølge kommunaldirektør helse til en viss grad fulgt opp nedover i organisa-
sjonen, men kommunalområdet er ikke i mål med dette arbeidet. Alle seksjoner skal utarbeide ROS-
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analyse omhandlende sin primærproduksjon. Dette arbeidet er i gang i flere seksjoner, noen er kommet 
langt, mens andre er i startgropa. Koronapandemien har bremset dette arbeidet betydelig. Svært mye 
ressurser har gått med til å håndtere ulike oppfølgingspunkter knyttet til koronapandemien. Når det gjel-
der ROS-analyser vil en seksjon bryte dette arbeidet ned på et hensiktsmessig nivå. Innenfor noen om-
råder har man en svært lik drift, og et homogent bilde innenfor ROS analysearbeidet. Da kan man enk-
lere identifisere felles risikoområder og felles strategier for å håndtere disse. Andre seksjoner har svært 
ulik drift med ulike scenarioer som kan inntreffe. Da må ROS-analysene i større grad utarbeides desen-
tralisert i hver enkelt enhet eller avdeling.  
 
Figur 4 viser hvordan respondentene (fra kommunalområde oppvekst og kommunalområde helse og 
velferd) har besvart spørsmålet: Har din seksjon/ enhet/ avdeling satt beredskapsarbeidet i system? 
(For eksempel ved å etablere beredskapsansvarlige eller opprette en beredskapsgruppe som er ansvar-
lige for beredskapen på seksjon/ enheten eller avdelingen)) 

 
Figur 4: Har din seksjon/ enhet/ avdeling satt beredskapsarbeidet i system? (For eksempel ved å etab-
lere beredskapsansvarlige eller opprette en beredskapsgruppe som er ansvarlige for beredskapen på 
seksjon/ enheten eller avdelingen)) 

 
Revisors merknad: N=75.  

 

Av figuren fremkommer det at 27 av 75 (36,0 prosent) har satt beredskapsarbeidet i system, 42 av 75 
(56,0 prosent) har ikke satt det i system, mens 6 av 75 (8,0 prosent) har besvart med «Vet ikke».  
 
Figur 5 viser hvordan respondentene (fra kommunalområde oppvekst og kommunalområde helse og 
velferd) har besvart spørsmålet: Har din seksjon/ enhet/ avdeling utarbeidet ROS-analyse gjeldende for 
din seksjon/ enhet/ avdeling som er oppdatert i henhold til overordnet ROS-analyse og organisering i ny 
kommune? 
 
Figur 5: Har din seksjon/ enhet/ avdeling utarbeidet ROS-analyse gjeldende for din seksjon/ enhet/ av-
deling som er oppdatert i henhold til overordnet ROS-analyse og organisering i ny kommune? 
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Revisors merknad: N=75.  

 

Av figuren fremkommer det at 18 av 75 (24,0 prosent) besvarer med svaralternativ «Ja», 25 av 75 har 
besvart med svaralternativ «Nei» (33,3 prosent), mens 32 av 75 har besvart med «Delvis» (42,7 pro-
sent).  
 
Figur 6 viser hvordan respondentene (fra kommunalområde oppvekst og kommunalområde helse og 
velferd) har besvart spørsmålet: Har din seksjon/ enhet/ avdeling utarbeidet beredskapsplan for din sek-
sjon/ enhet/ avdeling som er oppdatert i henhold til overordnet beredskapsplan og organisering i ny 
kommune? 
 
Figur 6: Har din seksjon/ enhet/ avdeling utarbeidet beredskapsplan for din seksjon/ enhet/ avdeling 
som er oppdatert i henhold til overordnet beredskapsplan og organisering i ny kommune? 

 
 Revisors merknad: N=74. 

 

Av figuren fremkommer det at 14 av 74 (18,9 prosent) besvarer med svaralternativ «Ja», 31 av 74 har 
besvart med svaralternativ «Nei» (41,9 prosent), mens 29 av 74 har besvart med «Delvis» (39,2 pro-
sent).  

 Revisjonens vurderinger 

I kapittel 4.2 har vi sett nærmere på kommunens arbeid med overordnet ROS-analyse og overordnet 
beredskapsplan.  
 
Overordnet ROS-analyse 
Det er revisjonens vurdering at kommunen har utarbeidet en overordnet ROS-analyse som ivaretar 
samtlige krav til innhold. Vi legger her til grunn at kommunen, fra senhøsten 2018 til våren 2019, har ut-
arbeidet en overordnet ROS-analyse gjeldende for Indre Østfold kommune. Analysen har omfattet kart-
legging, vurdering av sårbarhet, og systematisering og vurdering av sannsynligheter og konsekvenser 
av uønskede hendelser, og hvordan disse kan påvirke den nye kommunen og dens tjenester. Den over-
ordnede ROS-analysen inneholder god informasjon og gode analyser innenfor lovverkets minimums-
krav, som innebefatter 

 eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen 

 risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske områder som kan ha betydning for kommu-
nen 

 hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre 

 særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur 

 kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse, og 
evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet  

 behovet for befolkningsvarsling og evakuering  
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Det går frem av ROS-analysen at ansatte i kommunen med spisskompetanse og eksterne samarbeids-
partnere har deltatt i utformingen av analysen. Det er ikke spesifisert hvilke eksterne samarbeidspart-
nere som deltok. Kommunens overordnede ROS-analyse er ikke behandlet i Indre Østfold sitt kommu-
nestyre, men ble vedtatt av Fellesnemnda for Indre Østfold kommune 24.09.2019. Revisjonen legger til 
grunn at Fellesnemda for Indre Østfold kommune hadde de samme fullmaktene som et kommunestyre 
ville hatt og finner dette i all hovedsak som tilstrekkelig. Samtidig er det revisjonens oppfatning at den til 
enhver tid sittende politiske ledelse, som har ansvaret for kommunens beredskap og nødvendige tiltak, 
har god kjennskap til innholdet i analysen. Fellesnemda bestod sannsynligvis ikke av alle de samme 
personene som nå sitter i kommunestyret og det kan av den grunn være hensiktsmessig, for å sikre for-
målet bak bestemmelsen, å legge analysen frem for dagens kommunestyre.  
 

Kravet om at overordnet ROS-analyse skal legge føringer for videre planlegging av kommunens sam-
funnssikkerhet- og beredskapsarbeid er etter vår vurdering i stor grad ivaretatt. Vi legger her til grunn at 
overordnet beredskapsplan er utarbeidet på bakgrunn av overordnet ROS-analyse, samt at det er utar-
beidet en tiltaksplan med bakgrunn i funnene i ROS-analysen. Dette finner revisjonen tilfredsstillende. 
Samtidig er det viktig å påpeke at arbeidet med tiltakene i tiltaksplanen ikke er ferdigstilt, samt at flere 
seksjoner, enheter og avdelinger ikke har satt sitt beredskapsarbeid i system eller oppdatert sine ROS-
analyser og beredskapsplaner i henhold til overordnet ROS-analyse og ny organisering i ny kommune. 
For at kommunen skal kunne ivareta sitt ansvar for helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og be-
redskapsarbeid fullt ut er det avgjørende at funnene som er gjort i den overordnede ROS-analysen føl-
ges opp og at de foreslåtte tiltak vedtas og gjennomføres.  
 
Indre Østfold kommunestyre vedtok etableringen av et lokalt beredskapsråd 23. mars 2021. Bered-
skapsrådet vil i stor grad kunne samordne og koordinere innsatsen fra offentlige myndigheter, private 
aktører og frivillige organisasjoner. Dette vil, etter vår vurdering, i stor grad sikre en best mulig utnyttelse 
av de lokale beredskapsressursene. 

 
Overordnet beredskapsplan 
Det er revisjonens vurdering at kommunen har utarbeidet en overordnet beredskapsplan som i all ve-
sentlighet ivaretar samtlige krav i revisjonskriteriene. Vi legger her til grunn at kommunen har utarbeidet 
en overordnet beredskapsplan som har tatt utgangspunkt i kommunens overordnede ROS-analyse og 
som er administrativt godkjent i rådmannens ledergruppe. 
 
Overordnet beredskapsplan er en plan for kommunens kriseledelse og krisestab, og inneholder informa-
sjon om ansvar, roller og fullmakter, herunder hvem som har fullmakt til å bestemme at kriseledelsen 
samles. Planen inneholder en kjent varslingsliste over hvem som besetter kommunens kriseledelse og 
krisestab, samt varslingslister på lavere nivå ute på kommunalområdene. Varslingslistene skal også 
ligge tilgjengelig i DSB-CIM, men kommunen har per mars 2021, ikke fått oppdatert dette enda.  
 
Kommunen har en del ressursoversikter, både over egne og andre aktørers ressurser, men mangler 
noe. Oversiktene ligger nå hos de enkelte kommunalområdene, og noe overordnet hos kriseledelsen. 
Ressursoversiktene ligger som vedlegg til beredskapsplanene. Den overordnede beredskapsplanen 
samordner og integrerer i liten grad andre relevante og private beredskapsplaner. Planen mangler også 
henvisning til tiltakskort i DSB-CIM. Her er det revisjonens vurdering at kommunen fortsatt har et arbeid 
å gjøre for at beredskapsplanen skal fungere optimalt. Kommunen bør blant annet sikre at overordnet 
beredskapsplan samordner og integrerer andre relevante beredskapsplaner, samt at ressursoversikter, 
varslingslister og tiltakskort oppdateres og gjøres tilgjengelig i DSB-CIM.  
 
Det fremkommer av fakta at kommunen har en plan for krisekommunikasjon med befolkningen, media 
og egne ansatte. Overordnet beredskapsplan og plan for krisekommunikasjon inneholder informasjon 
og planer for evakuering og befolkningsvarsling. Evakueringsplanen er under revidering. Revisjonen fin-
ner overnevnte tilfredsstillende og i tråd med forskriftens krav til innhold.  

 

 Revisjonens konklusjon og anbefalinger 
Kommunen har utarbeidet en overordnet ROS-analyse og en overordnet beredskapsplan. På enkelte 
områder gjenstår noe arbeid for at samtlige krav i forskriften kan anses som oppfylt. 
 
Vi vil peke på at beredskapsorganiseringen nedover i organisasjonen ikke er fullstendig satt. Flere seks-
joner, enheter og avdelinger har ikke satt sitt beredskapsarbeid i system eller oppdatert sine ROS-ana-
lyser og beredskapsplaner slik at de harmoniserer med overordnet ROS-analyse og ny organisering i ny 
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kommune. Kommunen bør også sikre at overordnet beredskapsplan samordner og integrerer andre re-
levante beredskapsplaner, samt at ressursoversikter, varslingslister og tiltakskort oppdateres og gjøres 
tilgjengelig i DSB-CIM.    
 
Revisjonen har på denne bakgrunn følgende anbefalinger: 
 
Kommunen bør: 

 benytte overordnet ROS-analyse for å utarbeide og oppdatere ROS-analyser og beredskapsplaner 
på seksjons-, enhets- og avdelingsnivå 

 sikre at overordnet beredskapsplan samordner og integrerer andre relevante beredskapsplaner  

 oppdatere og integrere beredskapsplanens tiltakskort, varslingslister og ressursoversikter i DSB-CIM  
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5 Kommunens beredskapsarbeid 
Problemstilling 2: Blir beredskapsarbeidet fulgt opp i samsvar med regel-
verk og overordnede retningslinjer? 

 Revisjonskriterier 

Revisjonen har utledet følgende revisjonskriterier: 
 Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revidering av kommunedelplaner og ved 

endringer i risiko- og sårbarhetsbildet, eller hvert fjerde år som et minstekrav. 

 Kommunen må dokumentere hvilke risikoreduserende tiltak som er foreslått som oppfølging av den 
helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen. 

 Beredskapsplanen skal være oppdatert, og denne skal som et minimum revideres én gang per år. 
Av planen skal det fremgå hvem som har ansvaret for oppdatering av planen og når planen sist er 
oppdatert. 

 Kommunen skal dokumentere rutiner for oppdatering, revisjon og øving av beredskapsplanen. Opp-
følging av rutinene skal dokumenteres.  

 Som et minimum skal det gjennomføres øvelser annet hvert år. 

 Scenarioene for øvelsene bør hentes fra kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse. Kom-
munen skal øve sammen med andre kommuner og relevante aktører der valgt scenario og øvings-
form gjør det hensiktsmessig. 

 Kommunen skal ha et system for opplæring som sikrer at alle som er tiltenkt en rolle i kommunens 
krisehåndtering har tilstrekkelig kvalifikasjoner. 

 Kommunen må etablere skriftlige rutiner for at evaluering gjennomføres etter øvelser og uønskede 
hendelser, samt hvordan de følges opp.   

 Kommunen skal oppdatere sitt planverk når evaluering etter øvelser eller uønskede hendelser tilsier 
det.  

 

 Revisors undersøkelse 

 
Oppdatering av helhetlig ROS-analyse 
Det fremkommer av overordnet ROS-analyse at analysen ikke er et statisk produkt, men skal oppdate-
res i takt med revisjon av kommunedelplaner. I tillegg skal analysen endres og oppdateres etter hendel-
ser og ved øvrige endringer i risikobildet. Revisjon og oppdatering av analysen skal inngå som en del av 
kommunens systematiske beredskapsarbeid. Det fremkommer av overordnet ROS-analyse det er av-
gjørende at beredskapsplanverket og kommunens håndteringsmetoder endres i samme takt. 
 
Beredskapskoordinator underbygger at oppdatering av overordnet ROS-analyse skal gå i takt med revi-
deringen av kommunens kommunedelplaner (årlig). Analysen skal også oppdateres når det oppstår 
hendelser som gjør at det blir endringer i risikobildet. Det er beredskapskoordinators ansvar å oppda-
tere/revidere overordnet ROS-analyse.  

 
Oppfølging av overordnet ROS-analyse 
Kommunen har utarbeidet en oversikt over hvilke risikoreduserende tiltak som skal inngå i oppfølging av 
den overordnede ROS-analysen. Oversikten viser hvilke kommunalområder som er ansvarlig, tidsfrister 
og status. Tiltakslisten fremkommer under:  
 

Tiltakspunkt Kommunal-
område som 
følger opp 

Forslag 
til tids-
frist 

Status 

Bortfall av strøm     
Indre Østfold kommune må sikre et beredskapsplanverk med tiltaks-
kort for hendelsen «lengre strømbortfall» 

STAB/NPT 01.01.20 Pågående 

Indre Østfold kommune må kartlegge behovet for nødstrømsløs-
ninger på kritiske bygg 

NPT 01.01.20 Fullført 

Indre Østfold kommune må jobbe for å fremme tosidig strømforsy-
ning til hele kommunen 

NPT Løpende Pågående 
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Indre Østfold kommune må sørge for at alle kommunens seksjoner 
gjennomfører ROS-analyser som inkluderer bortfall av strøm, og at 
det fremmes tiltak for å håndtere dette for egen seksjon 

Alle 01.03.20 Pågående 

Indre Østfold kommunens plan for krisekommunikasjon må ivareta 
kommunikasjon i situasjoner uten strøm 

IKO 01.01.20 Fullført 

Indre Østfold kommune må utarbeide en prioriteringsliste for motta-
kere av strøm i en rasjoneringssituasjon  

STAB/NPT 01.01.20 Fullført 

Svikt i EKOM    

Indre Østfold kommune må sikre et beredskapsplanverk med tiltaks-
kort for hendelsen «Svikt i EKOM» 

IKO/STAB 01.01.20 Pågående 

Indre Østfold kommune plan for krisekommunikasjon må ivareta 
kommunikasjon i situasjoner ute EKOM 

IKO 01.01.20 Fullført 

Indre Østfold kommune må utrede behovet for kommunikasjonsmid-
ler som kan brukes ved bortfall av EKOM, for eksempel satellittelefo-
ner eller Nødnettstilknytning 

IKO 01.03.20 Fullført 

Indre Østfold må vurdere å ha reservetelefoner hos ulike nettleveran-
dører, slik at man fortsatt har mobilløsning tilgjengelig dersom det er 
feil i ett teleleverandørnett 

IKO 01.01.20 Fullført 

Indre Østfold kommune må sikre at nettverksutstyr som håndterer 
sentralbord, alarmer andre kritiske varslingssystemer bør ha UPS 
som holder minst en time 

IKO 01.03.20 Fullført 

Svikt i avløp    

Indre Østfold kommune må sikre et samkjørt beredskapsplanverk 
med tiltakskort for hendelsen «svikt i avløpssystem» 

NPT 01.03.20 Pågående 

Indre Østfold kommune må vurdere om det er tilstrekkelige reserve-
løsninger for avløpene 

NPT 01.03.20 Pågående 

Indre Østfold kommune må utarbeide en samlet miljørisikoanalyse for 
vann og avløp 

NPT 01.07.20 Pågående 

Svikt i vannforsyningen    

Indre Østfold kommune må sikre et samkjørt beredskapsplanverk 
med tiltakskort for hendelsen «svikt i vannforsyning» 

STAB/NPT 01.03.20 Pågående 

Indre Østfold kommune må sikre at alle vannverkene har utarbeidet 
risikoanalyser og beredskapsplaner i tråd med relevant særlovgivning 

NPT 01.07.20 Igangsatt 

Indre Østfold kommuneberedskapsplanverk må inneholde tiltakskort 
om kokepåbud 

STAB/NPT 01.07.20  

Indre Østfold kommune må sikre fullstendig reservevannløsninger til 
alle vannverkene via ringløsning eller basseng 

NPT Lø-
pende? 

Pågående 

Indre Østfold kommune må vurdere utarbeidelse av fullstendige og 
helhetlige kartløsninger som grovt viser alle reservevannledninger og 
sløyfer mellom vannverkene 

NPT 01.07.20 Pågående 

Indre Østfold kommune må sikre at alle kommunalområder inkluderer 
bortfall av vann i sine ROS-analyser 

Alle 01.03.20 Pågående 

Indre Østfold kommune må vurdere om nødstrømsløsningene ved 
vannverkene er tilstrekkelige 

NPT 01.03.20 Pågående 

Kvikkleireskred    

Indre Østfold kommune må vurdere om kartdata kan gjøres mer til-
gjengelige for befolkningen slik at kunnskapen og aktsomheten øker 

NPT 01.07.20 Fullført 

Indre Østfold kommune må sørge for at det ligger tilgjengelige kart-
grunnlag for plan- og byggesaksbehandling i kommunen, og at hen-
siktsmessige og oppdaterte digitale verktøy er tilgjengelige, med in-
formasjon om grunnforhold, VA-ledninger, planformål o.l. for en rikti-
gere og enklere saksbehandling 

NPT 01.07.20 Fullført 

Indre Østfold kommune må sikre tilstrekkelig fokus på klimaendringer 
i arealplanlegging 

NPT Løpende Pågående 

Indre Østfold kommune må påse at det gjennomføres RPS-analyser 
av planområder, eventuelt gjennomføre denne selv 

NPT Løpende Pågående 

Pandemi    

Indre Østfold kommune må oppdatere smittevernplan, pandemiplan 
og planverk for massevaksinering for å kunne ivareta disse behovene 
for kommunen, jf. Smittevernlovgivningen. Det er viktig at dette koor-
dineres med Helsehuset, sykehuset o.l. 

HEV 01.07.20 Pågående 

Indre Østfold kommune krisekommunikasjonsplaner må ivareta pla-
ner for kommunikasjonsbehov ved en pandemi 

IKO/HEV 01.01.20 Pågående 
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Indre Østfold kommune må sikre at de ulike seksjonene utarbeidet 
kontinuitetsplaner for driften, som sikrer drift på tilstrekkelig nivå, gitt 
svært høyt sykefravær 

Alle 01.07.20 Pågående 

Atomnedfall    

Indre Østfold kommune må sikre et beredskapsplanverk med tiltaks-
kort for hendelsen «Atomnedfall» 

STAB 01.03.20 Pågående 

Indre Østfold kommune må implementere og bekjentgjøre Fylkes-
mannens tiltakskort for håndtering av atomnedfall i samarbeid med 
landbrukskontoret i kommunen 

STAB 01.03.20  

Indre Østfold kommune må sikre prosedyrer for distribusjon av jod-
tabletter til innbyggere i målgruppe 

STAB/HEV 01.07.20 Pågående 

Indre Østfold kommune må sikre evnen til å drive aktivt informasjons-
arbeid under en atomnedfallhendelse, og rammeverket for dette må 
inngå i kommunens krisekommunikasjon 

IKO 01.01.20 Pågående 

Skogbrann    

Indre Østfold kommunes beredskapsplanverk må sørge for å inklu-
dere tiltakskort for evakuering ved en skogbrann 

STAB 01.07.20 Pågående 

Indre Østfold kommune må påse at det arbeides systematisk med å 
forebygge og håndtere skogbranner i kommunen 

NPT Løpende Pågående 

Indre Østfold kommune må påse at det arbeides systematisk for å 
opprettholde skogsbilveier som vanskeliggjør spredning av skog-
brann 

NPT Løpende Pågående 

Brann i offentlig bygg    

Indre Østfold kommune må sikre evakueringsplaner mellom syke-
hjemmene 

HEV 01.07.20 Fullført 

Indre Østfold kommune må kartlegge status for branntekniske forhold 
og utarbeidelse av brannteknisk tilstandsrapport og tiltaksplaner for 
kommunale bygg 

NPT 01.07.20 Pågående 

Indre Østfold kommune må sørge for tilstrekkelige ressurser for fore-
bygging av brann og ivaretakelse av systematisk internkontrollarbeid 
innen brannforebygging kommunale bygg 

NPT 01.01.20 Fullført 

Indre Østfold kommune må sørge for gode evakuerings- og bered-
skapsplaner for sine bygg, som også inkluderer alternativ lokalisering 

Alle 01.03.20 Fullført 

Indre Østfold kommune må sørge for å hensynta eksisterende infra-
struktur for brann i arealplanlegging 

NPT Løpende Pågående 

Akutt forurensing    

Indre Østfold kommune må utarbeide en samlet miljørisikoanalyse jf. 
Forurensingsforskriften § 18A 

NPT 01.07.20 Pågående 

Indre Østfold kommune må sikre et samkjørt beredskapsplanverk 
med tiltakskort for hendelsen «akutt forurensing» 

STAB/NPT 01.07.20 Pågående 

Indre Østfold kommune må kartlegge områder som er særlig sårbare 
for akutt forurensing  

NPT 01.07.20 Fullført 

Indre Østfold kommune må bygge god beredskap tilpasset aktuelle 
hendelser og med tilpassede tiltakskort 

NPT Løpende Pågående 

Indre Østfold kommune må sikre samarbeid mellom beredskapsorga-
nisasjonen og miljøavdelingene i kommunen 

STAB/NPT Løpende  

Større samferdselsulykker    

Indre Østfold kommune må sikre at jernbaneulykker og ulykker på vei 
ivaretas i beredskapsplanverket og at kommunens rolle i slike hen-
delser framkommer av tiltakskort 

STAB 01.07.20  

Industriulykker    

Indre Østfold kommune må sikre et beredskapsplanverk med tiltaks-
kort for hendelser «Industriulykker» 

STAB 01.03.20  

Indre Østfold kommune må sørge for å minimere reguleringer i tett 
bebyggelse i nærheten av storindustri 

NPT Løpende Pågående 

Tilsiktede handlinger og terror    

Indre Østfold kommune må jobbe målrettet for å hindre tilvekst av 
ekstreme miljøer, forebygge utenforskap og bidra til integrering 

OPV/HEV/STI Løpende Pågående 

Indre Østfold kommune må sikre tilstrekkelig sikkerhetsklarering – 
frist for innsendte klareringssøknader 

STAB 01.01.20 Fullført 

Indre Østfold kommune må sikre at alle skoler har samordnet plan-
verk for å håndtere terrorhendelser/ skoleskyting 

OPV 01.07.20  
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Oppdatering av overordnet beredskapsplan 
Kommunen har per nå ingen skriftlig rutine på hvordan overordnet beredskapsplan skal oppdateres, 
men det er, ifølge beredskapskoordinator, naturlig at beredskapskoordinator gjennomfører en årlig gjen-
nomgang av planen. Per desember 2020 gjennomføres det en evaluering av hvordan kommunen har 
håndtert pandemien. På bakgrunn av dette vil det blir gjennomført revideringer i planverket. Kommunen 
benytter styringsverktøyet Compilo hvor alle prosedyrer, planer og rutiner skal finnes. Verktøyet fanger 
opp frister og behov for revidering av andre oppgaver, men det er foreløpig ikke utarbeidet skriftlige ruti-
ner som skal sikre oppdatering, revisjon og øving av beredskapsplanen.   
 

Øvelser 
Ifølge beredskapskoordinator ble det gjennomført en tabletop-øvelse i januar 2020 under kriseledelsens 
2-dagers kurs. Hele kriseledelsen deltok, og scenarioet var en utforkjøring av buss med skoleelever ved 

Fossumbrua. Kommunen var også påmeldt den nasjonale øvelsen Sellafield6 med oppstart i april 2020, 
men øvelsen ble utsatt grunnet koronapandemien. Øvelsen er planlagt gjennomført i løpet av 2021. 
 
Rådmannen underbygger at det på grunn av koronapandemien ikke er gjennomført ønsket omfang med 
øvelser i kommunen. Samtidig er kommunen blitt godt trenet i krisehåndtering gjennom selve korona-
pandemien. Kommunen har, ifølge rådmannen, vist seg å være i god stand til å håndtere uforutsette 
hendelser. Ifølge kommunaldirektør oppvekst hadde kommunalområdet planlagt å gjennomføre øvelser 
på tiltakskort, men dette er blitt utsatt grunnet koronapandemien. Kommunaldirektør helse og velferd 
opplyser at det ikke er gjennomført beredskapsøvelser på alle enheter i 2020. 
 
Kommunen har ikke utarbeidet noen plan for gjennomføring av fremtidige øvelser, men beredskapsko-
ordinator informerer om at det er funnene fra overordnet ROS-analyse som vil bli benyttet ved fremtidige 
øvelser. Det er også krav om at det skal gjennomføres øvelser nedover i organisasjonen. Ifølge bered-
skapskoordinator har ikke kommunen gjennomført lokale øvelser (nedover i organisasjonen) i 2020.   
 
Figur 7 viser hvordan respondentene har besvart spørsmålet: Har din seksjon/ enhet/ avdeling gjennom-
ført beredskapsøvelse(r) i 2020? 
 
Figur 7: Har din seksjon/ enhet/ avdeling gjennomført beredskapsøvelse(r) i 2020? 

 
Revisors merknad: N=75. 

 
Figuren viser at 54 av 75 respondenter (72,0 prosent) ikke har gjennomført beredskapsøvelser i sin sek-
sjon/enhet/avdeling i 2020. 17 av 75 (22,7 prosent) har gjennomført en øvelse, 1 av 75 (2,7 prosent) har 
gjennomført to øvelser, og 1 av 75 (2,7 prosent) har gjennomført flere enn to øvelser. 
 

                                                      
6 Øvelse omhandlende atomberedskap.  
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Figur 8 viser hvordan respondentene har besvart spørsmålet: Har din seksjon/ enhet/ avdeling en plan 
for når det skal gjennomføres beredskapsøvelser i fremtiden? 
 
Figur 8: Har din seksjon/ enhet/ avdeling en plan for når det skal gjennomføres beredskapsøvelser i 
fremtiden? 

 
Revisors merknad: N=75. 

 
Av figuren fremkommer det at 22 av 75 respondenter (29,3 prosent) har en plan for når det skal gjen-
nomføres beredskapsøvelser i fremtiden, 35 av 75 (46,7 prosent) har ikke en plan for når det skal gjen-
nomføres beredskapsøvelser, mens 18 av 75 (24,0 prosent) besvarer spørsmålet med «vet ikke».  
 

Opplæring 
Ifølge beredskapskoordinator gjennomførte kommunens kriseledelse et omfattende kurs i krisehåndte-
ring over to dager i januar 2020. Kurset ble gjennomført av sikkerhetsrådgivningsselskapet One World, 
som nå er en del av selskapet AFRY. Beredskapskoordinator gjennomførte et tre dagers kurs hos DSB i 
oktober 2019, som omhandlet utvikling av beredskapsplaner. Utover dette var flere medlemmer av kri-
seledelsen påmeldt DSB CIM-kurs ved to anledninger gjennom våren 2020, men disse ble avlyst grun-
net koronapandemien. Dette kurset er planlagt gjennomført november 2020 og tre medlemmer er på-
meldt. Tema er oppbygging av krisehåndteringssystemet DSB-CIM. Det foreligger ikke videre plan for 
opplæring per nå.  
 
Figur 9 viser hvordan respondentene har besvart spørsmålet: Har din seksjon/ enhet/ avdeling et sys-
tem for opplæring som sikrer at alle som er tiltenkt en rolle i krisehåndteringen har tilstrekkelig kvalifika-
sjoner? 
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Figur 9: Har din seksjon/ enhet/ avdeling et system for opplæring som sikrer at alle som er tiltenkt en 
rolle i krisehåndteringen har tilstrekkelig kvalifikasjoner? 

 
Revisors merknad: N=73.  

 
Av figuren fremkommer det at 17 av 73 respondenter (23,3 prosent) svarer at de har et system for opp-
læring, 45 av 73 (61,6 prosent) svarer at de ikke har et system for opplæring, mens 11 av 73 (15,1 pro-
sent) besvarer spørsmålet med «Vet ikke».  
 

Evaluering 
Det fremkommer av overordnet beredskapsplan at det etter en hendelse (overgang til normalsituasjon) 
skal planlegges for gjennomføring av en evaluering. På lengere sikt (etter en hendelse) fremkommer det 
at det skal gjennomføres en evaluering av håndteringen. Relevante rutiner skal gjennomgås og utbed-
res/revideres.  
 
Ifølge beredskapskoordinator er en evaluering en naturlig avslutning på en faktisk hendelse eller en 
øvelse og alle hendelser eller øvelser skal avsluttes med en evaluering. Kommunen er nødt til å evalu-
ere for å kontinuerlig utbedre planverket.  
 
Kommunen opplevde et lengere bortfall av telefoni i mai, noe som skapte en rekke utfordringer for både 
innbyggere og ansatte. Nødnettet ble ikke berørt av hendelsen. I etterkant av denne hendelsen er inn-
byggertorgene og en rekke nøkkelpersoner utstyrt med telefoner fra to ulike leverandører. Det ble ikke 
utarbeidet en evalueringsrapport fra hendelsen.  
 
Kommunen har, per desember 2020 startet opp med å evaluere håndteringen av koronapandemien. Ut-
arbeidelse av evalueringsrapport, nødvendige revideringer av planverket og eventuelle tiltak vil iverkset-
tes i etterkant av evalueringen. Beredskapskoordinator og smittevernoverlege har også planer om å 
gjennomgå kommunens smittevernplan. 
 
 

 Revisjonens vurderinger 

Det fremkommer av kommunens overordnede ROS-analyse at den skal oppdateres i takt med revisjon 
av kommunedelplaner. I tillegg skal analysen endres og oppdateres etter hendelser og ved øvrige end-
ringer i risikobildet. Etter revisjonens oppfatning fremkommer overnevnte som tilfredsstillende. 
 
Kommunen har utarbeidet en oversikt over hvilke risikoreduserende tiltak som skal følges opp som en 
oppfølging av den overordnede ROS-analysen. Oversikten inneholder hvilke kommunalområder som er 
ansvarlig, tidsfrister og status. Det er i alt beskrevet 51 tiltak fordelt på ROS-analysens 13 hendelser. 
Noen av tiltakene er ferdigstilt, mens hovedvekten av tiltakende er under utarbeidelse. Det er revisjo-
nens vurdering at kommunen har dokumentert hvilke risikoreduserende tiltak det arbeides med for å 
følge opp denne overordnede ROS-analysen på en god måte. 
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Det fremkommer av revisjonens undersøkelser at kommunen ikke har utarbeidet skriftlige rutiner som 
skal sikre oppdatering, revisjon og øving av beredskapsplanen. Beredskapsplanen er heller ikke oppda-
tert/ integrert med tiltakskortene i DSB-CIM. Det bør, etter revisjonens vurdering, utarbeides en rutine 
som sikrer oppdatering, revisjon og øving av overordnet beredskapsplan. Oppfølgingen av rutinen skal 
dokumenteres.  
 
Kommunens kriseledelse gjennomførte en øvelse i januar 2020, samt hadde planer om å delta på den 
nasjonale øvelsen Sellafield med oppstart april 2020. Sistnevnte øvelse ble utsatt grunnet håndteringen 
av koronapandemien. Revisjonen finner det tilfredsstillende at kommunens beredskapsledelse fikk gjen-
nomført en øvelse i starten av 2020, samt at de hadde planer om å gjennomføre ytterligere en øvelse i 
løpet av året. Videre fremkommer det at det kun er et fåtall av respondentene i spørreundersøkelsen 
har gjennomført øvelser (på seksjons-/ enhets- og avdelingsnivå) i løpet av 2020. Rundt 28 prosent (19 
av 75) opplyser om at de har gjennomført en eller flere øvelser, mens 72 prosent (54 av 75) opplyser at 
de ikke har gjennomført øvelser i 2020. På overordnet nivå har ikke kommunen utarbeidet en plan for 
gjennomføring av fremtidige øvelser. På seksjons-/ enhets- og avdelingsnivå fremkommer det at rundt 
29 prosent (22 av 75) opplyser at de har utarbeidet en plan for øvelser. I henhold til rapportens kriterier 
skal det gjennomføres øvelser minimum annet hvert år. Scenarioene for øvelsene bør hentes fra kom-
munens overordnede ROS-analyse. Kommunen skal øve sammen med andre kommuner og relevante 
aktører der valgt scenario og øvingsform gjør det hensiktsmessig. Det er revisjonens oppfatning at kom-
munen bør utarbeide en plan for gjennomføring av øvelser som sikrer at disse kravene blir ivaretatt.  
 
Det fremkommer av revisjonens undersøkelser at ansatte i kommunens kriseledelse har gjennomført 
flere ulike kurs og opplæringer i løpet av 2020. Kommunen har derimot ikke utarbeidet noen form for 
opplærings- og kompetanseplan på feltet. Videre fremkommer det at rundt 77 prosent (56 av 73) av res-
pondentene i spørreundersøkelsen opplyser om at de ikke har et system for tilstrekkelig opplæring knyt-
tet til krisehåndtering. Basert på overnevnte er det revisjonens vurdering at kommunen ikke har utarbei-
det et system for opplæring som skal kunne sikre at alle som er tiltenkt en rolle i kommunens krisehånd-
tering har tilstrekkelig kvalifikasjoner. Ifølge revisjonen bør kommunen utarbeide egne opplærings- og 
kompetanseplaner som definerer minimumskompetanse for alle som er tiltenkt en rolle i kommunens 
krisehåndtering. 
 
Det fremkommer av kommunens overordnede beredskapsplan at det etter en hendelse (overgang til 
normalsituasjon) skal planlegges for gjennomføring av en evaluering. På lengere sikt (etter en hendelse) 
skal det gjennomføres en evaluering av håndteringen. I denne evalueringen skal relevante rutiner gjen-
nomgås og utbedres/revideres. Det fremstår for revisjonen som om kommunen har hensiktsmessige 
rutiner på plass for å gjennomføre evalueringer etter øvelser og uønskede hendelser. Det er viktig å på-
peke at kommunen må dokumentere hvordan evalueringene er fulgt opp.  
 

 Revisjonens konklusjon og anbefalinger 
Indre Østfold kommune har til en viss grad etablert planer og direktiver for å sikre at beredskapsarbeidet 
blir fulgt opp i samsvar med regelverk og overordnede retningslinjer. 
 
Samtidig har kommunen på noen områder ikke utarbeidet eller ferdigstilt rutiner eller planer i tilstrekkelig 
grad. Dette gjelder blant annet rutine for oppdatering, revisjon og øving av overordnet beredskapsplan, 
plan for gjennomføring av øvelser og opplærings- og kompetanseplaner. 
 
Revisjonen har på denne bakgrunn følgende anbefalinger: 
 
Kommunen bør: 

 utarbeide en rutine for oppdatering, revisjon og øving av overordnet beredskapsplan. Oppfølging av 
rutinen skal dokumenteres.  

 utarbeide plan for gjennomføring av øvelser som sikrer at det gjennomføres øvelser minimum an-
nen hvert år, både på overordnet nivå og på seksjons-/ enhets- og avdelingsnivå.  

 utarbeide egne opplærings- og kompetanseplaner som definerer minimumskompetanse for alle som 
er tiltenkt en rolle i kommunens krisehåndtering, både på overordnet nivå og på seksjons-/ enhets- 
og avdelingsnivå. 

 sikre at evalueringer dokumenteres. 
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6 Håndtering av koronapandemien 
Problemstilling 3: Ble koronapandemien håndtert i tråd med regelverk, 
overordnede retningslinjer og kommunens egne planer? 

 Revisjonskriterier 

Revisjonen har utledet følgende revisjonskriterier: 

Kommunen bør: 

 etablere en kriseledelse som raskt kan iverksette nødvendige tiltak og utnytte kommunens samlede 
ressurser best mulig 

 opprette hendelsen i DSB-CIM, og starte loggføring 

 organisere seg med stedfortreder for funksjoner over tid 

 tilse at kriseledelse i RHF/HF og kommune er i regelmessig dialog med hverandre for å samarbeide 
om helsehjelpen til befolkningen 

 ha dialog med sine operative ledelser i sykehus, legevakter, fastleger og kommunale institusjoner 
for oversikt over helsehjelp kapasitet, for å fange opp utfordringer og sikre at både koronasmittede 
og vanlig befolkning gis forsvarlig tilbud om helsehjelp 

 iverksette nødvendige tiltak og omdisponeringer av personell og lokaliteter som situasjonen tilsier, 
og støtte operative tjenester med personell og materiell 

 rapportere situasjonsbilde og eventuelt utfordringer i fastsatte kanaler til Fylkesmannen/Statsforval-
teren og sentrale myndigheter 

 oppdatere beredskapsplaner og samarbeidsplaner, og planlegge for kapasitet i legevakt, hos fastle-
ger og kommunale institusjoner 

 
 

 For frigjøring av sykehuskapasitet, skal kommuner ha forberedte planer for eventuell overføring av 
pasienter fra sykehus til kommune. 

 Kommunens kriseledelse må spesielt være i dialog med legevakten, fastlegene og sine behand-
lingsinstitusjoner, og iverksette nødvendige tiltak slik at disse tjenestene kan tilby nødvendige helse-
tjenester. 

 Kommunen bør organisere tilbudene slik at smittede pasienter og den vanlige befolkning har for-
svarlige fastlege- og legevakttilbud, og om nødvendig etablere egne tilbud for friske personer og for 
pasienter med luftveisplager.  

 

 Revisors undersøkelse 

Organisering av beredskapsarbeidet under kronapandemien 
Beredskapskoordinator informerer om at kriseledelsen i kommunen ble satt 1. mars 2020. Ifølge råd-
mann var mediebildet da av en slik karakter at det ble mer tydelig at dette var en pandemi som også 
ville komme til Norge. Indre Østfold kommune var, ifølge rådmann, en av de første kommunene i landet 
som satt kriseledelse. Under koronapandemien har følgende deltatt fast i kriseledelsen: 

 rådmann (leder av kriseledelsen) 

 ordfører 

 varaordfører 

 kommunaldirektør for helse 

 kommunaldirektør for oppvekst 

 kommuneoverlegene 

 leder for koronateamet 

 kommunikasjonssjef 

 beredskapskoordinator 
 
Ved rolige perioder er det gjennomført to ukentlige møter i kriseledelsen. I hektiske perioder er det gjen-
nomført daglige møter. Møtereferatet fra kriseledelsen sendes ut til samtlige deltakere og registreres i 

DSB-CIM7. Tiltakene utarbeides i samarbeid mellom krisestaben8 og de utførende som sitter på enhets-

                                                      
7 Hendelsen «Koronavirus Covid-19» ble opprettet i DSB-CIM 27. februar 2020.  

8 Kommunikasjonssjef og beredskapskoordinator.  
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/avdelingsnivå. Samtlige informerer om at de opplever at ansvarsoppgavene i kriseledelsen er tydelig 
avklart. Under koronapandemien har kommunens kriseledelse og krisestab vært samlet. Dette er en 
struktur som har fungert godt, da samtlige medlemmer får all informasjon samtidig. Kommunen valgte 
tidlig å skåne flere av sine direktører fra å sitte i kriseledelsen og har heller tatt med samtlige kommune-
overleger, samt leder for helsehuset. Dette sparer organisasjonen og ledelsen for unødvendig slitasje, 
samt at medlemmer med riktig fagkunnskap er representert i kommunens øverste kriseledelse.   
 
Ifølge rådmann er et suksesskriterium for behandlingen av pandemien at kommunen alltid har tenkt 
«worst case» og tilpasset kommunens systemer ut fra situasjonen. Det er viktig at medisinsk, admini-
strativ og politisk toppledelse sitter samlet i kriseledelsen. Kommunen har også hatt fokus på å skåne 
kommunens fastleger fra pandemien, dette har vært avgjørende for å opprettholde vanlig drift.     
 
Samtlige som sitter i kriseledelsen utenom enhetsleder for legetjenester og kommunikasjonssjef opply-
ser om at de har en stedfortreder for sin rolle i kriseledelsen. Beredskapskoordinator informerer om at 
hun har en stedfortreder på papiret, men ikke i praksis. Kommunikasjonssjef har ingen formell stedfort-
reder, men arbeider tett med sine rådgivere og ved eventuell sykdom eller annet fravær ville en av hen-
nes rådgivere tatt over for henne i kriseledelsen.  
 

Oppfølging av nasjonale retningslinjer 
Ifølge kommunaldirektør helse og velferd er det staten og Helsedirektoratet som legger føringene for 
hvordan pandemien skal behandles. Tiltakene endres fra uke til uke, med detaljerte regler for karan-
tene, hvor store grupper som kan samles og hvem som omfattes av de ulike reglene. Kommunen må til 
enhver tid følge med og følge opp føringene. For kommunen har de vanskeligste utfordringene vært 
knyttet til stadige endringer av covid-forskriften, blant annet stadig endringer i karantenebestemmel-
sene, testkriteriene, arrangementsbegrensninger, innreiserestriksjoner osv. Indre Østfold kommune er 
en grensekommune, så karantenebestemmelsene har vært sentrale for kommunens drift og kommunen 
har ved flere anledninger vært i direkte dialog med direktoratet rundt de ulike bestemmelsene for å få 
disse endret.   
 
Beredskapskoordinator har håndtert kommunens beredskaps-postboks og alle henvendelser fra innbyg-
gere og næringsliv som kommer via telefon eller e-post, sortert ut og fordelt oppdrag til aktuelle instan-
ser. Det er også mange mindre arbeidsgrupper som har vært i kontakt hele veien og som er trukket inn i 
kriseledelsen. Beredskapskoordinator sikrer at alt som skal opp i kriseledelsen blir tatt opp. Ifølge kom-
muneoverlege 2 holder kommuneoverlegene seg oppdatert via nyhetsbrevene fra Helsedirektoratet, 
samt i møter og kommunikasjon med Statsforvalteren og FHI. 
 

Overordnede beredskapsplaner og tiltakskort 
Kommunen har en smittevernplan og en pandemiplan, men ifølge kommunaldirektør for helse tar den 
ikke høyde for en krise som koronapandemien har vært. Det er det ingen planer som har gjort eller 
kunne ha gjort. Dette er en helt ny situasjon for alle. Sykehusene har ikke vært forberedt på situasjonen 
med å stenge ned vanlig drift (utsette behandlinger) og mobilisere for en pandemi. Helseforetakene var 
ikke gode nok på smittevernutstyr. Selv om Indre Østfold kommune var tidlig ute, så har det vært en in-
tensiv jakt for å skaffe til veie tilstrekkelig med smittevernutstyr. Fra kommunens side har situasjonen 
blitt tatt på alvor og veldig raskt håndtert.  
  
Beredskapskoordinator opplever ikke at kommunen har manglet noen beredskapsplaner, men kommu-
nen har utarbeidet mange retningslinjer og tiltakskort gjennom pandemien både på overordnet nivå, 
samt nedover i organisasjonen (på skoler, sykehjem osv.). Det er utarbeidet en rekke midlertidige in-
terne retningslinjer for å ivareta smittevernet blant brukere og ansatte f.eks. bruk av munnbind, utstrakt 
bruk av hjemmekontor, retningslinjer for utenlandsreiser, ikke jobbe på tvers av avdelinger. Skoler, bar-
nehager og helseinstitusjoner har opprettet planer for håndtering av eventuell smitte.   
 
Ifølge seksjonsleder behandling og mestring hadde kommunen en overordnet beredskapsplan, men alle 
detaljer er utarbeidet underveis i prosessen. Kommunen utarbeidet en detaljert oppskaleringsplan, som 
inneholder informasjon om hvordan kommunen skal kunne oppskalere sine tjenester, både for seksjons-
leder sine tjenester og andre. Kommunen hadde ikke detaljplaner for hvordan oppskalering av tjenester 
skulle håndteres i forkant av pandemien. Teststasjon var det for eksempel ingen som hadde fra før av i 
sine planer. Ifølge seksjonsleder behandling og mestring har ikke kommunen sviktet på noen felt. Men 
det har vært veldig utfordrende å holde seg ajour med de nasjonale retningslinjene. Det har vært utford-
rende å kommunisere de raske endringene nedover i systemet. 
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Møtepunkter med sykehuset, fastleger og kommunale institusjoner 
Enhetsleder legetjenester har personal-, fag-, og økonomiansvaret for legene i kommunen; fastlegene 
og sykehjemslegene. Enhetsleder gjennomfører møter med kommuneoverlegene minst en gang i uken. 
I tillegg til dette gjennomfører han møter med samtlige sykehjemsleger, fastleger, fengselsleger og lege-
vaktsleger. Gjennom pandemien har han hatt ukentlige rapporteringer til samtlige. Rapporteringen om-
handlet nå-situasjon, tids-planlegging, samhandling, generell informasjon etc. Enhetsleder får smittetal-
lene fra sykehuset daglig, samt har noe kontakt med laboratoriet. Ifølge kommuneoverlege med ansvar 
for smittevern har hun kontakt med næringslivet, kultur, frivillige organisasjoner, skoler, barnehager og 
sykehjemmene, mens kommuneoverlege 2 har kommunikasjon med sykehuset gjennom pandemirådet.  
 
Kommunen har et fast møtepunkt (pandemirådet) med Sykehuset Østfold hvor kommuneoverlege del-
tar. Pandemirådet er et tidsavgrenset og partssammensatt underutvalg for faglig og praktisk samhand-
ling i forbindelse med Covid-19 pandemien som møtes en til to ganger i uken. Rådets oppgaver er: 

 Pandemirådet skal identifisere og sette på dagsorden ulike faglige og administrative problemstil-
linger knyttet til samhandling mellom kommunene og sykehuset relatert til den pågående situasjo-
nen med Covid-19. 

 Pandemirådet skal hurtig søke å avklare og beslutte tiltak for å harmonisere, forenkle og optimali-
sere den samlede innsatsen som gjøres fra sykehuset og kommunens side. 

 Pandemirådets medlemmer har i den enkelte sak som behandles myndighet til å forplikte hhv. Hel-
seforetaket og de kommunene de representerer. 

 Pandemirådet kan ikke gjennom flertallsvotering forplikte den enkelte kommune eller helseforetak 
uten dennes aksept. 

 Pandemirådets medlemmer rapporterer direkte og uten opphold pandemirådets beslutninger i sine 
respektive organisasjoner. 

 Saker med store administrative og økonomiske konsekvenser løftes og besluttes av Samhandlings-
utvalget (SU). 

 Pandemirådet rapporterer fortløpende, via referat, til Samhandlingsutvalget (SU). 
 
I pandemirådet deltar 

 en kommuneoverlege fra hvert legevaktdistrikt (med vara) 

 fagdirektør sykehuset Østfold (leder) 

 smittevernoverlege ved sykehuset Østfold (med vara fra smittevernavdelingen) 

 samhandlingssjef sykehuset Østfold (sekretariat) 

 sykehuset Østfold – fagperson etter behov 

 fastlege 

 overlege ved Moss kommunes korona-legevakt 

 aktuelle fagpersoner og andre inviteres på de enkelte sakene 
 

Ifølge seksjonsleder fellestjenester i helse og velferd har ikke kommunen en samordnet plan for utvi-

delse av kommunens kapasitet som henger sammen med Sykehuset Østfold sin plan for frigjøring av 

kapasitet enten det skyldes pandemi eller når sykehuset av andre årsaker har kapasitetsproblematikk. 

Kommunen har derimot en omforent tiltakskjede som er godt forankret i praksis. Ifølge seksjonsleder 

bør denne nedfelles i en ny beredskapsplan. Ved behov for frigjøring av institusjonskapasitet så skal 

følgende tiltak vurderes: 

 utsette/ avlyse planlagte korttidsopphold, herunder avlastning  

 ta i bruk dobbeltrom på korttidsplasser der det er mulig 

 ta i bruk rom/ avdelinger som av ulike årsaker midlertidig eller permanent ikke er i bruk 

 

Rapportering til Statsforvalteren9 og sentrale myndigheter 
Ifølge beredskapskoordinator rapporteres det til Statsforvalteren og Helsedirektoratet en gang i uken, 
mens det rapporteres til politiet en gang i måneden. Ellers til andre offentlige instanser ved behov, f.eks. 
Utdanningsdirektoratet og FHI.  

                                                      
9 Tidligere Fylkesmannen.  
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Til Statsforvalteren rapporteres det på; status smitte, tiltak, mediebildet og forventet utvikling. Rapporte-
ringen går via CIM. Til Helsedirektoratet rapporteres det på; status helse, personell, utstyr og ivareta-
kelse av brukere.  
 

Koronabemanning/ koronalegevakt/ koronateam/ koronadøgnplasser og veilederteam 

De aller fleste tjenestene som er opprettet under koronapandemien er organiser under seksjonsleder 
behandling og mestring. Teststasjon og koronatelefon som kommunen er pålagt å ha av Helsedirekto-
ratet ble opprettet 27. februar. Det er viktig å skille disse tjenestene ut fra den vanlige driften i enheten. 
Kommunen valgte å organisere de nye tjenestene som tilleggstjenester, men de ligger under legevak-
tens organisatoriske strukturer. Ifølge rådmann har kommunen stor testkapasitet (høyere enn anbefa-
lingene fra helsedirektoratet), men sykehuset har ikke nok kapasitet til analyse. Kommunen har testet 
opp til i overkant av 600 personer per dag, noe som tilsvarer 10 prosent på ukesbasis. Ifølge rådman-
nen har kommunen fått til dette grunnet et godt arbeid med logistikken.  
 
Smitteoppsporingsteamet ble også etablert i starten av pandemien. Smittesporing ligger delvis under 
seksjonsleder, men i tett samarbeid med kommuneoverlegene. Ifølge kommuneoverlege med ansvar for 
smittevern fantes det ikke noe smitteoppsporingsprogram i kommunen når pandemien kom. All smitte-
sporing i starten ble gjort manuelt. Etter en stund fikk kommunen på plass et skybasert program for 
smitteoppsporing (hadde dette når 2. bølge kom i august). Dette har fungert godt. All praksis og rutiner 
rundt kommunens smitteoppsporing er noe som er blitt utarbeidet underveis i pandemien.  
 
I tillegg er det opprettet en sengepost og en koronaavdeling som ligge runder seksjonsleder behand-
ling og mestring. Kommunen så tidlig at det ville være behov for en sengepost. Det er spesielt viktig at 
koronapasientene som kommer fra sykehuset ikke blander seg med vanlige pasienter. Sengeposten er 
skalert opp og ned etter behov.  
 
Personalressurser har vært en utfordring, både med hensyn til å opprettholde driften i kommunens tje-
nester, fordi så mange ansatte har kommet i karantene, og samtidig bygge nye tjenester. Kommunen 
var avhengig av å ha nok bemanning og rett kompetanse på rett plass. For å bemanne opp de nye tje-
nestene har kommunen bedrevet en god del intern omplassering, i all vesentlighet fra omsorgssektoren. 
På revisjonens tidspunkt (desember 2020) er de aller fleste tilbake i sine originale stillinger. Nasjonale 
verktøy har ikke hjulpet kommunen med hensyn til bemanning. Det ble blant annet opprettet en nasjonal 
database hvor personell kunne registrere seg hvor kommunene kunne finne tilgjengelig personell, men 
for Indre Østfold kommune sin del var det lite å hente herifra. Kommunen har rekruttert eksternt og be-
nyttet vikarbyråer. Ifølge kommunaldirektør helse og velferd har den største utfordringen under en lang-
varig krisesituasjon å vedlikeholde og drifte tjenester over tid. På grunn av at mange ansatte blir satt i 
karantene er driften av tjenestene kritisk og vanskelig. Dette skaper også slitasje på de ansatte og orga-
nisasjonen. I hjemmetjenesten i Trøgstad var 40 av 50 ansatte i karantene på en og samme tid. Lege-
vakten er også tungt belastet; de er bundet opp i teststasjon, smittesporing og luftveispoliklinikk. 
 
Indre Østfold kommune har avtale med Marker/ Skiptvet kommune om bruk av senger på kornaavde-
lingen på Edwin Ruud omsorgssenter, bruk av koronatelefon, koronatesting og luftveispoliklinikk ved 
legevakten Indre Østfold og Helsehuset fastlegekontor. Avtalen innebærer at Marker/ Skiptvet kommune 
kan benytte tjenestene mot at de stiller med personellressurser.  
 

Evaluering 
Kommunikasjonssjef opplyser at kommunen ikke har kommet ordentlig i gang med å bruke CIM. Det er 
kun blitt benyttet som et rapporteringsverktøy og til å skrive referater fra møtene i kriseledelsen. Basert 
på erfaringene fra koronapandemien og evalueringene som vil bli gjort i etterkant vil det bli utarbeidet 
tiltakskort i CIM. Alt arbeidet som er gjort under koronapandemien er dokumentert og det er gjennomført 
noe underveisevaluering av beredskapskoordinator og kommunikasjonssjef.  
 
Ifølge rådmann kan pandemiens karakter endre seg fort. Av den grunn bør det gjøres evalueringer av 
planer og rutiner i ettertid. Underveis i pandemien har kommunen revidert forskrifter, testprosedyrer etc., 
men ikke planer. Kommunen var tidlig ute med å benytte munnbind på sykehjem. Kommunen var også 
tidlig ute med systemer for massetesting og å teste på dag 3 og 7 (for å kunne fange opp smitte som 
ikke blir avslørt på første test).   
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Kommuneoverlege med ansvar for smittevern sier at kommunen har fått mye erfaring som er nyttig å ha 
med i en revidering/evaluering av planverket, da spesielt opp mot overordnet beredskapsplan. Smitte-
vernplanen må også oppdateres i etterkant av pandemien. Det finnes smittsomme sykdommer som kre-
ver økt tiltak i kommunen for eksempel meningitt i russemiljøet og mat og vannbårne sykdommer (jf. 
Drikkevannet i Askøy).  
 
Ifølge enhetsleder for legetjenesten er en av kommunens viktige oppgaver, etter behandlingen av ko-
ronapandemien, å evaluere og oppdatere kommunens smittevernplan. Kommunen har fått mange erfa-
ringer gjennom håndteringen av pandemien, og dette bør komme med som en del av smittevernplanen. 
Han mener at også kommunens overordnede beredskapsplan og enhetens bemanningsplaner bør revi-
deres. Hva gjør kommunen for eksempel når mange av de ansatte i en avdeling blir syke. Kommunen 
bør, ifølge enhetsleder, gjennomføre kontinuerlige øvelser og ha gode bemanningsplaner. Noe av suk-
sessen til håndteringen av koronapandemien var at kommunen tidlig fikk inn faglig tyngde gjennom 
sterke kommuneoverleger i kriseledelsen.  
 
Figur 10 viser hvordan respondentene har besvart spørsmålet: «I hvilken grad opplever du at kommu-
nen har håndtert koronapandemien på en god måte frem til i dag?». Spørsmålet er besvart på en 5-
punktsskala fra 1 Svært liten grad til 5 Svært stor grad.  
 
Figur 10: I hvilken grad opplever du at kommunen har håndtert koronapandemien på en god måte frem 
til i dag? 

 
Revisors merknad: N=75. 

 
Av figuren fremkommer det at 68 av 75 respondenter (90,7 prosent) har besvart med svaralternativ 4 og 
5, mens 7 av 75 (9,3 prosent) har besvart med svaralternativ 3. Ingen har besvart med svaralternativ 1 
eller 2. Gjennomsnittskår på spørsmålet er på 4,41.  
 
I spørreundersøkelsen var det også mulig å kommentere på hva den enkelte mener har fungert godt 
under håndteringen av koronapandemien. Det var 56 respondenter som valgte å komme med kommen-
tarer. Nedfor gjengis et representativt utvalg. 
- Raskt inn med tiltak, god informasjonsflyt. 
- Stramme regler, gode og tydelige beskjeder fra ledelsen. Svar på spørsmål i vanskelige saker eller 

situasjoner. Rask innføring av digitale kommunikasjonsplattformer. Godt samarbeid og vilje til å stå i 
utfordringene sammen. 

- Vært raskt på banen for å sette i verk tiltak for å begrense smitte (for eksempel besøksforbud på 
sykehjem og føring av besøksprotokoller i omsorgsboliger). God tilgjengelighet på smittevernutstyr. 

- Kjappe beslutninger, stor grad av medvirkning, forutsigbarhet i en uforutsigbar hverdag, informa-
sjon.   

- Krisen har samlet kommunens ledere i en felles strategiplan. De har håndtert krisen fortløpende og 
iverksatt strategitiltak der det har vært nødvendig. Kommunikasjon og informasjon ut til ansatte har 
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fungert bra. Vært god tillit til ulike beslutninger. Godt samarbeid med helsehuset, lett å få tak i smit-
tevernutstyr ved behov. Godt samarbeid internt i seksjonen, utveksling av erfaringer og praktiske 
rutiner.  

- De var tidlig ute med å etablere kriseberedskapsteam. De har fulgt utviklingen tett hele veien og 
holdt oss ledere tett oppdatert. Teamet har fungert tilfredsstillende/vært tilgjengelig ved nedsteng-
ninger og bidratt godt inn i disse prosessene.  

- Rask og tydelig informasjon helt siden mars 2019. Jeg synes vår kommune lå i forkant fra starten. 
- Koronapandemien kom rett etter kommunesammenslåingen. IØK satte raskt ned krisestab som har 

håndtert dette på en veldig god måte. Som enhetsleder har vi fått god informasjon og fått de avkla-
ringer vi trenger for å ivareta smittevern i tjenestene våre.  

- Kommunen kom raskt i gang med testing. God kapasitet på testing og effektive i arbeidet. God in-
formasjon til ansatte og innbyggere. 

- Det kommer løpende informasjon, det ligger beredskapsplaner lett tilgjengelig på Compilo, det ble 
kjørt ut smittevernutstyr etter behov, samt at ansatte overholder regler som blir bestemt.  

- God informasjon, klare arbeidsoppgaver og forventinger. God oppfølging fra seksjonsleder.  
- Raske beslutninger, tydelige beskjeder og anbefalinger på håndtering av pandemien. 
- Kort vei i kommandolinjene, seksjonene har vært tidlig involvert i diskusjonene på tiltak og gjennom-

føring. Spørsmål har raskt blitt avklart. Styringslinjene og samhandlingen på skole har fungert svært 
godt.  

 
I spørreundersøkelsen var det også mulig å kommentere på hva den enkelte mener har fungert mindre 
godt under håndteringen av koronapandemien. Det var 43 respondenter som valgte å komme med kom-
mentarer. Nedenfor gjengis et representativt utvalg.  
- Stor arbeidsbelastning. 
- Har til tider vært vanskelig å få tak i relevant informasjon – har vært mange steder å lete etter infor-

masjon (oppleves som bedre nå). 
- Vurderingen av lærernes/barnehageansattes sikkerhet, prioritering i vaksinekø, arbeidsbelastning, 

slitasje og ressurser til å håndtere dette på den enkelte skole/barnehage. 
- Det har vært vanskelig å drifte barnehager med strenge smittevernregler og for liten bemanning. 

Vanskelig med vikarsituasjonen. Det er nå bedret etter samarbeid med rekrutteringsselskaper.  
- Veldig mye informasjon på en gang og korte tidsfrister, men det er jo slik det blir når kriser oppstår. 
- Informasjon ut til de med et annet morsmål enn norsk. 
- For lite informasjon underveis i forløpet. 
- Noe utydelig på om det var kommunens eller nasjonale retningslinjer som gjaldt og hva som faktisk 

var gjeldende på grunn av alle endringene underveis. 
- Enhetene har håndtert retningslinjene forskjellig. Gir rom for forvirring. 
- Kunne ønske noe mer enhetlig planer under eget område. For eksempel at alle barnehager hadde 

samme planer og det ikke må utarbeides på hver enkelt enhet.  
- I perioder noe uklar/mangelfull kommunikasjon om lokale tiltak både internt og ut mot grupper av 

innbyggere, eksempelvis pårørende.  
- Krevende å nå ut med nok informasjon til de som er berørt, lokalpressen har ofte nyheter før oss 

som skal organisere dette. 
- Svært mye informasjon og oppgaver har kommet på veldig kort varsel og uten spesiell informasjon. 

Veldig mange oppgaver har blitt pålagt nedover i systemet med kort varsel og forventning om rask 
håndtering uten ressurser til dette. 

 

 Revisjonens vurderinger 

I revisjonens undersøkelser i kapittel 6.2 har vi sett nærmere på kommunens håndtering av koronapan-
demien. 
 
Det fremkommer av fakta at kommunen 1. mars 2020 satt kriseledelse. Kommunen valgte tidlig å skåne 
flere av sine direktører fra å sitte i kriseledelsen, og har heller med samtlige kommuneoverleger og leder 
for helsehuset. Tanken bak dette var å spare organisasjonen og ledelsen for unødvendig slitasje, samt 
at medlemmer med riktig fagkunnskap var representert i kriseledelsen. Det er revisjonens vurdering at 
kommunen i en tidlig fase satt en hensiktsmessig kriseledelse, som utnyttet kommunens samlede res-
surser på en hensiktsmessig måte. Hendelsen ble opprettet og loggføringen av hendelsen i DSB-CIM 
startet opp 27. februar 2020.  
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Samtlige som sitter i kriseledelsen utenom enhetsleder for legetjenester og kommunikasjonssjef opply-
ser om at de har en stedfortreder for sin rolle i kriseledelsen. Det er revisjonens oppfatning at samtlige 
deltakere i kriseledelsen bør ha en formell stedfortreder som kan tre inn ved eventuelt fravær. Dette er 
viktig for å kunne opprettholde kontinuiteten i kriseledelsens arbeid. 
 
Videre er det revisjonens vurdering at kommunens kriseledelse har tilstrekkelig dialog med sykehuset, 
legevakt, fastleger og kommunale institusjoner, slik at det sikres at både koronasmittede og befolk-
ningen ellers gis et forsvarlig helsetilbud. Vi legger her til grunn at kommunen deltar i faste møter, gjen-
nom pandemirådet, med Sykehuset Østfold, og at enhetsleder legetjenester, som sitter representert i 
kriseledelsen, gjennomfører regelmessige møter med kommunens kommuneoverleger, sykehjemsleger, 
fastleger, fengselsleger og legevaktsleger.  
 
Det fremkommer av fakta at kommunen rapporterer på situasjonsbildet og eventuelle utfordringer til 
Statsforvalteren og Helsedirektoratet en gang i uken, mens det rapporteres til politiet en gang i måne-
den og til øvrige offentlige instanser ved behov. Revisjonen finner overnevnte tilfredsstillende og i hen-
hold til revisjonskriteriene.   
 
Det er revisjonens vurdering at aktuelle virksomheter har gjort seg kjent med og utarbeidet eller videre-
utviklet sine beredskapsplaner i starten av pandemien. Det er utarbeidet oppskaleringsplaner som besk-
river hvordan kommunen skal kunne oppskalere sine tjenester, samt samarbeidsavtaler med Marker og 
Skiptvet kommuner for bruk av koronarelaterte tjenester mot overføring av personell. Revisjonen finner 
dette tilfredsstillende. Kommunen har ikke en samordnet plan for utvidelse av kommunens kapasitet 
som henger sammen med Sykehuset Østfold sin plan for frigjøring av kapasitet. Om det hadde vært be-
hov for en samordnet plan, er det revisjonens oppfatning at dette eventuelt hadde vært en sak for pan-
demirådet.  
 
Det er revisjonens vurdering at kommunen har gjennomført nødvendige tiltak og omdisponeringer av 
personell og lokaliteter, slik at operative tjenester har tilstrekkelig med personell og materiell i situasjo-
nen. Kommunen har også organisert tilbudene slik at smittede pasienter og den vanlige befolkningen 
har forsvarlige fastlege- og legevakttilbud. Vi legger her til grunn kommunens arbeid med koronabeman-
ning, hvor mange ansatte er blitt omplassert, samt at kommunen har rekruttert eksternt og benyttet vi-
karbyråer. Kommunen har også opprettet en egen koronalegevakt med smitteoppsporingsteam og ko-
rona-døgnplasser. Overnevnte er i henhold til Helsedirektoratets retningslinjer. Kommunen har også 
hatt fokus på å skåne kommunens fastleger fra pandemien, med sikte på å opprettholde vanlig drift.  

 
 Revisjonens konklusjon og anbefalinger 

Kommunen har i all vesentlighet håndtert pandemien i tråd med regelverk, kommunens egne planer og 
helsedirektoratets føringer. 
 
Samtidig fremkommer det at ikke samtlige deltakere i kriseledelsen har en formell stedfortreder for sin 
rolle i kriseledelsen.  
 
Revisjonen har på denne bakgrunn følgende anbefalinger: 
 
Kommunen bør 

 organisere seg meg stedfortredere i samtlige funksjoner i kriseledelsen. 
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7 Kommunedirektørens uttalelse 
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8 Kildehenvisninger 
Litteratur 

 Koronavirus – beslutninger og anbefalinger – Nasjonal veileder (Helsedirektoratet – Først publi-
sert 6. mars 2020, sist faglig oppdatert 27. august 2020). 

 Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt (DSB, 2018). 

 Veileder - Systematisk samfunnssikkerhet og beredskapsarbeid i kommunene (DSB 2001). 

 Veileder - Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse - kapittel 4 (DSB 2014). 

 Nasjonal helseberedskapsplan - Å verne om liv og helse (Helse- og omsorgsdepartementet 
2018). 

 Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer (Helse- og om-
sorgsdepartementet 2019). 

 Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa (Helse- og omsorgsdepartementet 2016). 

 Helse- og sosialberedskap i kommunene - veileder (Helsedirektoratet, 2009). 

Dokumenter fra Indre Østfold kommune 
 Helhetlig ROS-analyse 

 Tiltaksplan utarbeidet etter funn i ROS-analysen 

 Elvia – status strømforsyning i Indre Østfold kommune 

 Elvia – kartlegging av strømforsyning sykehjem 

 Overordnet beredskapsplan 

 Smittevernplan 

 Avløpshåndtering – AHSA, avløpssamarbeidet mellom Hobøl, Spydeberg og Askim 

 ROS-analyse for pandemi barnehage 

 Generell handlingsplan for håndtering av pandemi barnehage 

 Prosedyre for avviksbehandling for vannverket 

 Planstrategi 

 Organisasjonsoversikt 

 Lokal beredskapsplan for NAV Indre Østfold (Godkjent 05.05.2014) 

 Plan for krisekommunikasjon i Indre Østfold (Desember 2019) 
 

Lover 
 LOV 1992-09-25 nr.107: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). 

 LOV 2010-06-25 nr. 45, Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilfor-
svaret (sivilbeskyttelsesloven). 

 

Forskrift 
 FOR 2001-07-23 nr. 881, Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. 

etter lov om helsemessig og sosial beredskap. 

 FOR 2010-06-25 nr. 943, Delegering av departementets myndighet til å gi forskrifter etter lov 
om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) 
til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

 FOR-2011-08-22 nr. 894, Forskrift om kommunal beredskapsplikt. 
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9 Vedlegg

Revisjonskriterier 
Kommunens oppdrag innen beredskapsarbeidet er gitt i sivilbeskyttelsesloven, jf. §§ 14,15 og 29, med 

tilhørende forskrift om kommunal beredskapsplikt, sikkerhetsloven med forskrifter og sektorlovverk.  

Ifølge formålsparagrafen i forskrift om kommunal beredskapsplikt skal kommunen ivareta befolkningens 

sikkerhet og trygghet. Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet 

på tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø 

og materielle verdier. Plikten omfatter kommunen som myndighet innenfor sitt geografiske område, som 

virksomhet og som pådriver overfor andre aktører.  

 

Problemstilling 1: Har kommunen gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse og utar-
beidet overordnet beredskapsplan? 
Kommunen skal gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, i tråd med kravene i forskrift om 

kommunal beredskapsplikt § 2, herunder kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten for 

uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen og hvordan disse kan påvirke kommunen. Risiko- 

og sårbarhetsanalysen skal fungere som en planforutsetning for videre planlegging av kommunens 

samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid. 

Analysen skal som et minimum omfatte: 

 Eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen. 

 Risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for kommunen. 

 Hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre. 

 Særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur. 

 Kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse og ev-
nen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet. 

 Behovet for befolkningsvarsling og evakuering.  

Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal forankres i kommunestyret.  

Kommunen skal påse at relevante offentlige og private aktører inviteres med i arbeidet med utarbei-
delse av risiko- og sårbarhetsanalysen. Ifølge Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt (DSB, 
2018) er eksempler på slike aktører: Energi- og nettselskaper, leverandører av tjenester innen telekom-
munikasjon, dagligvarer, drivstoff og transporttjenester, akuttmedisinsk tjeneste og sykehus, politi, sta-
tens veivesen, Avinor, Kystverket, Forsvaret, Sivilforsvaret, frivillige organisasjoner, storulykkevirksom-
heter og industrivernpliktige bedrifter og dam-eiere. For å samle alle sikkerhetsaktørene i kommunen 
anbefaler Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap at det etableres kommunale beredskapsråd. 
Det kommunale beredskapsrådet vil være en viktig arena for kommunen å ivareta samordningsrollen. 
Beredskapsrådet består ofte av lokale aktører fra politisk og administrativ ledelse i kommunen, repre-
sentanter fra private og offentlige samfunnssikkerhetsaktører, som eiere av kritisk infrastruktur og kri-
tiske samfunnsfunksjoner, næringsliv, frivillige organisasjoner, politi, Sivilforsvaret og Forsvaret. Det er 
naturlig å involvere beredskapsrådet i arbeidet med helhetlig ROS, overordnet beredskapsplan og øvel-
ser.  

Kommunen skal være forberedt på å håndtere uønskede hendelser, og skal med utgangspunkt i den 
helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen utarbeide en overordnet beredskapsplan. Kommunens overord-
nede beredskapsplan skal samordne og integrere øvrige beredskapsplaner i kommunen, og skal være 
samordnet med andre relevante offentlige og private krise- og beredskapsplaner, jf. forskriften § 3. 

 
Kommunens overordnede beredskapsplan skal, ihht. forskriften § 4 minimum inneholde følgende: 
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 En plan for kommunens kriseledelse som gir opplysninger om hvem som utgjør kommunens krisele-
delse og deres ansvar, roller og fullmakter, herunder hvem som har fullmakt til å bestemme at krise-
ledelsen skal samles.  

 En varslingsliste over aktører som har en rolle i kommunens krisehåndtering. Kommunen skal infor-
mere alle som står på varslingslisten om deres rolle i krisehåndteringen.   

 En ressursoversikt som skal inneholde opplysninger om hvilke ressurser kommunen selv har til rå-
dighet og hvilke ressurser som er tilgjengelige hos andre aktører ved uønskede hendelser. Kommu-
nen bør på forhånd inngå avtaler med relevante aktører om bistand under kriser. 

 Evakueringsplaner og plan for befolkningsvarsling basert på den helhetlige risiko- og sårbarhets-
analysen. 

 Plan for krisekommunikasjon med befolkningen, media og egne ansatte. 
 
Overordnet beredskapsplan skal foreligge i elektronisk versjon, samt skriftlig eksemplarer.  
 

Problemstilling 2: Blir beredskapsarbeidet fulgt opp i samsvar med regelverk og over-

ordnede retningslinjer? 
Risiko- og sårbarhetsanalysen og overordnet beredskapsplan skal til enhver tid være oppdatert og til-
passet kommunens utfordringer, jf. § 6 i forskrift om kommunal beredskapsplikt. I henhold til veileder til 
forskriften, skal helhetlig ROS oppdateres når risiko- og sårbarhetsbildet i kommunen endres. Den skal 
også oppdateres i takt med revidering av kommunedelplaner. Dette innebærer at kommunen hvert 
fjerde år i forbindelse med ny kommunal planstrategi, skal ta stilling til planbehovet for perioden. I denne 
sammenheng vurderes det også om helhetlig ROS skal revideres. 
 
Som et minimum skal den overordnede beredskapsplanen revideres en gang pr. år. Av planen skal det 
fremgå hvem som har ansvaret for oppdatering av planen og når planen sist er oppdatert. Ifølge § 7 skal 
kommunens beredskapsplan øves hvert annet år. Scenarioene for øvelsene bør hentes fra kommunens 
helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse. Kommunen skal øve sammen med andre kommuner og rele-
vante aktører der valgt scenario og øvingsform gjør dette hensiktsmessig. Kommunen skal også ha et 
system for opplæring som sikrer at alle som er tiltenkt en rolle i kommunens krisehåndtering har tilstrek-
kelig kvalifikasjoner. Ifølge § 8 skal kommunen etter øvelser og uønskede hendelser evaluere krise-
håndteringen. Dersom evalueringen gir grunnlag for det, skal foretas nødvendige endringer i risiko- og 
sårbarhetsanalysen og beredskapsplaner. Kommunen skal kunne dokumentere skriftlig at forskriftens 
krav er oppfylt, jf. § 9. Dette innebærer at kommunen må kunne dokumentere hvordan de ulike virke-
midlene i kommunal beredskapsplikt (helhetlig ROS, plan for oppfølging, overordnet beredskapsplan, 
øvelser, system for opplæring og evalueringer etc.) er fulgt opp. Kommunen må også kunne dokumen-
tere hvordan virkemidlene blir oppdatert og videreutviklet.   
 
Evaluering er avgjørende for at prosessen med et helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og be-
redskapsarbeid ikke stopper opp, men gjennomføres som en kontinuerlig forbedringsprosess. Det er 
derfor viktig at arbeidsmåter og rutiner, og risiko- og sårbarhetsvurderinger, planverk, øvelser og hånd-
tering av uønskede hendelser evalueres. 
 

Problemstilling 3: Ble koronapandemien håndtert i tråd med regelverk, overordnede ret-
ningslinjer og kommunens egne planer?  
Målsetningen med kommunens overordnede beredskapsplan er å kunne etablere en kriseledelse som 
raskt kan iverksette nødvendige tiltak og utnytte kommunens samlede ressurser best mulig, for å be-
skytte liv og helse, miljøet og materielle verdier. Etter at kommunens kriseledelse er satt skal kriseledel-
sens stab opprette hendelsen i DSB-CIM, og starte loggføring av hendelsen.  
 

Nasjonal veileder «Koronavirus – beslutninger og anbefalinger» fra Helsedirektoratet10 gir følgende ret-
ningslinjer vedrørende organisering av beredskapsarbeid: 
 
Helseforetak og kommuner skal samarbeide om å gi befolkningen tilstrekkelig helsehjelp. Helsedirekto-
ratet ber kriseledelser i regionale helseforetak (RHF)/ helseforetak (HF) og kommuner om å: 

                                                      
10 Først publisert 6. mars 2020 – sist faglig oppdatert 27. august 2020.  
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 Organisere seg med stedfortreder for funksjoner over tid 

 Gjøre seg kjent med sin virksomhets beredskapsplan 

 Tilse at kriseledelse i RHF/HF og kommuner er i regelmessig dialog med hverandre for å samar-
beide om helsehjelpen til befolkningen 

 Ha dialog med sine operative ledelser i sykehus, legevakter, fastleger og kommunale institusjoner 
for oversikt over helsehjelpkapasitet, for å fange opp utfordringer og sikre at både koronasmittede 
og vanlig befolkning gis forsvarlig tilbud om helsehjelp 

 Iverksette nødvendige tiltak og omdisponeringer av personell og lokaliteter som situasjonen tilsier, 
og støtte operative tjenester med personell og materiell 

 Rapportere situasjonsbilde og ev. utfordringer i fastsatte kanaler til Fylkesmannen og sentrale myn-
digheter 

 
Kriseledelse i helseforetak og kommuner har et felles ansvar for å sikre kapasitet i helsetjenestene. Hel-
seforetak (HF) og kommuner fikk 31. januar beskjed om å oppdatere beredskapsplaner og samarbeids-
planer, og planlegge for kapasitet i sykehusene, legevakt, hos fastleger og kommunale institusjoner. 
 
For frigjøring av sykehuskapasitet, skal HF og kommuner ha forberedte planer for ev. overføring av pa-
sienter fra sykehus til kommune. 
  
Kommunens kriseledelse må spesielt være i dialog med legevakten, fastlegene og sine behandlingsin-
stitusjoner, og iverksette nødvendige tiltak slik at disse tjenestene kan tilby nødvendige helsetjenester. 
 
Kommunen bør organisere tilbudene slik at smittede pasienter og den vanlige befolkning har forsvarlige 
fastlege- og legevakttilbud, og om nødvendig etablere egne tilbud for friske personer og for pasienter 
med luftveisplager.  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/87 
Dokumentnr.: 62 
Løpenr.: 129793/2021 
Klassering: 3014-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 14.06.2021 21/32 

 
 

Forvaltningsrevisjonsrapport "Ansattes medvirkning" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som legges frem til behandling for 
kommunestyret: 
 
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Ansattes medvirkning» til etterretning, 

og slutter seg til revisjonens anbefalinger.  
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Ansattes medvirkning» til 
etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 7 anbefalinger som fremkommer av 
rapporten. Herunder skal kommunen: 
 
 sikre seg at det til enhver tid er valgt verneombud i alle kommunens virksomheter 

og verneområder.  
 
 sørge for at det kunngjøres ved oppslag på den enkelte arbeidsplass hvem som til 

enhver tid fungerer som verneombud.  
 
 igangsette tiltak for å sikre at verneombudenes medvirkning i HMS-arbeidet 

bedres.  
 
 sikre at alle verneombud har gjennomført 40 timers grunnkurs i HMS-arbeid.  
 
 gjennomføre vernerunder og utarbeide risikovurderinger i alle kommunens 

virksomheter så fort dette er praktisk mulig, og at det med bakgrunn i disse 
analysene utarbeides handlingsplaner for verne- og miljøarbeidet i kommunen.  

 
 iverksette tiltak for å sikre et konstruktivt og godt ytringsklima i samhandlingen 

mellom verneombud, tillitsvalgte og arbeidsgiversiden.  
 
 utarbeide tiltak i tråd med intensjonene i HTA. kap. 3 – 3.2.3 Seniorpolitiske tiltak.  
 
 
2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets 
vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.  
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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, 02.06.2021 
 
 

Vedlegg 
Forvaltningsrevisjonsrapport «Ansattes medvirkning», datert 31. 05 2021.  
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU-sak 20/41, 21.09 2020 (Prosjektplan) 
Kommunestyresak 49/20, den 20.05 2020, (Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021) 
 

Saksopplysninger 
 
Prosjektets bakgrunn: 
Da kontrollutvalget behandlet plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 fremkom blant annet 
følgende av risiko- og vesentlighetsvurdering: «I kontrollutvalgets workshop ble ansattes 
medvirkning i prosessene i ny kommune dratt frem som et aktuelt tema for 
forvaltningsrevisjon. Her ble det blant annet diskutert hvorledes kommunen har tilrettelagt for 
en tillitsvalgtordning og vernetjeneste som er i tråd med krav i hovedavtale og lovverk. Det 
ble også ansett som interessant å undersøke i hvilken grad det var tildelt tilstrekkelig 
med ressurser til arbeidet, om tillitsvalgte/verneombud ble involvert på et tidlig tidspunkt 
eller om prosessene i mer eller mindre grad var toppstyrt.»  
Dette var årsaken til at prosjektet ble valgt. 
 
Prosjektets problemstillinger: 
I prosjektplanen ble følgende problemstilling vedtatt: 

 Har Indre Østfold kommune etablert systemer for ansattes medbestemmelse i 
henhold til lov og avtaleverk? 

 
Kontrollutvalget ønsket også at det skulle gjøres en kartlegging av Hva er nå-situasjonen, 
herunder hvordan takler de ansatte overgangen fra fem til en kommune 
 
Revisjonskriterier: 
For å kontrollere og besvare problemstillingene har revisjonen utledet ett sett med 
revisjonskriterier (kontrollkriterier). Disse fremkommer på side 10 og side 33 i rapporten. 
 
 
 Revisjonens konklusjon: 
«Revisjonen konkluderer med at Indre Østfold kommune i all hovedsak har etablert 
systemer for ansattes medbestemmelse i henhold til arbeidsmiljølovens og tilhørende 
forskrifters bestemmelser om vernetjeneste og tillitsvalgtordning. Revisjonens undersøkelse 
har likevel vist at det på enkelte områder finnes rom for forbedring. Revisjonen vil særlig 
peke på nødvendigheten av at det er verneombud i alle kommunens virksomheter og 
verneområder, samt at verneombudene får den nødvendige opplæring og de nødvendige 
betingelser for å kunne utøve funksjonen som verneombud på en hensiktsmessig og god 
måte.  Revisjonen vil også peke på nødvendigheten av at det gjennomføres risikoanalyser 
og utarbeides HMS-handlingsplaner på den enkelte virksomhet.» 
 
 
Revisjonens anbefalinger: 
Med bakgrunn i sine vurderinger og konklusjon fremmer revisjonen 7 anbefalinger: 
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 Revisjonen anbefaler Indre Østfold kommune å sikre seg at det til enhver tid er valgt 
verneombud i alle kommunens virksomheter og verneområder. 

 
 Revisjonen anbefaler Indre Østfold kommune å sørge for at det kunngjøres ved opp-slag 

på den enkelte arbeidsplass hvem som til enhver tid fungerer som verneombud. 
 
 Revisjonen anbefaler Indre Østfold kommune å vurdere tiltak for å sikre at 

verneombudenes medvirkning i HMS-arbeidet bedres. 
 
 Revisjonen anbefaler Indre Østfold kommune å sikre at alle verneombud har 

gjennomført 40 timers grunnkurs i HMS-arbeid.  
 
 Revisjonen anbefaler Indre Østfold kommune å gjennomføre vernerunder og utarbeide 

risikovurderinger i alle kommunens virksomheter så fort dette er praktisk mulig, og at det 
med bakgrunn i disse analysene utarbeides handlingsplaner for verne- og miljøarbeidet i 
kommunen. 

 
 Revisjonen anbefaler Indre Østfold kommune å vurdere tiltak for å sikre et konstruktivt 

og godt ytringsklima i samhandlingen mellom verneombud, tillitsvalgte og 
arbeidsgiversiden. 

 
 Revisjonen anbefaler Indre Østfold kommune å utarbeide tiltak i tråd med intensjonene i 

HTA. kap. 3 – 3.2.3 Seniorpolitiske tiltak. 
 
 
Rådmannens høringsuttalelse: 
Rådmannen har gitt uttalelse til rapporten, dette fremgår på side 47 i rapporten.  
Rådmannen skriver blant annet at han kjenner seg igjen i rapporten og at de jobber med de 
områder som står under revisjonens anbefaling. 

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

Revisjonen skal i henhold til kommuneloven1 utføre forvaltningsrevisjon. Etter loven innebærer forvalt-

ningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, mål-

oppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Østre Viken kommunerevisjon 

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

skikk er å følge RSK 001; Standard for forvaltningsrevisjon, utarbeidet av Norges kommunerevisorforbund 

(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. 

 

Prosjektet er gjennomført på bakgrunn av plan for forvaltningsrevisjon vedtatt i kontrollutvalget og kom-

munestyret i Indre Østfold kommune, jamfør vedtak i kommunestyresak 049/20, 20.05.2020. 

 

Etter kommuneloven skal revisor rapportere resultatene av sin revisjon til kontrollutvalget. 

Prosjektet er gjennomført etter vedtatt prosjektplan i tidsrommet januar – mai 2021. Vi har gjennomført 

oppstartsmøte med kommuneadministrasjonen slik at også administrasjonens innspill er tatt hensyn til i 

prosjektet. 

 

I tillegg er rapportens faktaopplysninger i sin helhet verifisert av kommunen, slik at eventuelle feil eller 

misforståelser er rettet opp.  

 

Revisjonen avholdt høringsmøte med administrasjonen 18.05.2021. I etterkant av møtet er rapporten 

sendt til rådmannen for en uttalelse. Rådmannens uttalelse fremgår av kapittel 7. 

 

Prosjektet er gjennomført av forvaltningsrevisor Frank Willy Vindløv Larsen. I tillegg har forvaltningsrevi-

sorene Didrik Hjorth, Kaja Sølverød og oppdragsansvarlig revisor Casper Støten deltatt i informasjons-

innsamlingen og kvalitetssikring av prosjektarbeidet. Revisorenes habilitet og uavhengighet er vurdert 

opp mot kommunen og den undersøkte virksomheten, og revisjonen finner de habile til å utføre prosjektet. 

 

Revisor vil takke kontaktperson og andre som har deltatt i prosjektet, for konstruktivt samarbeid i forbin-

delse med prosjektarbeidet. 

 

 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy 31.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Kommunelovens kapittel 23 jfr. § 23-3, samt kapittel 24, jfr. § 24-2. 
2 Fakta er en gjengivelse av informasjonen vi har fått tilgang til gjennom datainnsamlingen. 

Casper Støten (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor 

Frank Willy Vindløv Larsen (sign.) 

forvaltningsrevisor 
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2 Sammendrag 

Denne forvaltningsrapporten har vurdert hvordan vernetjeneste og tillitsvalgtordning fungerer i Indre Øst-

fold kommune, etter kommunesammenslåingen som kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Trøgstad og 

Spydeberg, gjennomførte med virkning fra 01.01.2020.  

 

Revisjonskriteriene i rapporten er utledet av arbeidsmiljølovens kapitel 6, 7 og 8, forskrift om organisering, 

ledelse og medvirkning, internkontrollforskriften, samt hovedavtale og hovedtariffavtalen for KS.  

 

I rapporten er følgende problemstilling besvart:  

 

Har Indre Østfold kommune etablert systemer for ansattes medbestemmelse i henhold til lov og avtale-

verk? 

 

I tillegg til å besvare denne problemstillingen har revisjonen etter ønske fra kontrollutvalget vurdert fri-

kjøps- og tillitsvalgtordning, i tillegg til at revisjonen har gjort en vurdering av nå-situasjon med hensyn til 

kultur- og lønnsforskjeller i kommunen.

Revisjonens gjennomføring 

Prosjektet er gjennomført i tidsrommet januar - mai 2020. Datainnsamling i form av intervjuer og spørre-

undersøkelser ble gjort i mars/april 2021. På grunn av den pågående korona-pandemien er alle intervjuer 

gjennomført som Teams-møter. Revisjonen ser ikke bort ifra at pandemien kan ha påvirket resultatene 

av undersøkelsene. Et eksempel er at det har vært vanskelig å gjennomføre vernerunder ved kommunens 

virksomheter i året som har gått. Dette kan for eksempel ha vært med på å påvirke verneombudenes 

opplevelse av medvirkning. Spørreundersøkelsene rettet mot lokale tillitsvalgte og lokale verneombud er 

gjennomført med spørreundersøkelsesverktøyet Questback.  

 

Målsettingen med forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært å kontrollere om Indre Østfold kommune har 

satt på plass systemer for ansattes medbestemmelse og medvirkning i henhold til lov og avtaleverk.  

 

Prosjektet er gjennomført ved dokumentanalyse av interne dokumenter fra Indre Østfold kommune. Re-

visjonen har kontrollert organisasjonskart, årsrapport/protokoller og reglement fra arbeidsmiljøutvalget, 

delegeringsreglement, overordnet HMS-strategi og overordnede HMS-mål, samt diverse rutiner for å ved-

likeholde HMS-internkontrollen. I tillegg til dette er det gjennomført intervjuer av kommunaldirektør for HR 

og organisasjon, enhetsleder for arbeidsgiverpolitikk og forhandlinger, tre hovedverneombud, fem hoved-

tillitsvalgte, samt daglig leder av Smaalenene bedriftshelsetjeneste AS. Gjennom intervjuene har revisjo-

nen innhentet ledelsens, hovedverneombudenes, flere hovedtillitsvalgtes, samt bedriftshelsetjenestens 

syn på de ansattes medvirkning i Indre Østfold kommune. Revisjonen har også gjennomført to spørre-

undersøkelser rettet mot henholdsvis lokale tillitsvalgte og lokale verneombud i Indre Østfold kommune. 

Gjennom spørreundersøkelsen ønsket revisjonen å belyse respondentenes syn på egen situasjon som 

verneombud eller tillitsvalgt i Indre Østfold kommune. 

 

Revisjonens funn 

Revisjonens undersøkelse har vist at Indre Østfold kommune har på plass verneombud for de aller fleste 

verneområder. På det tidspunkt forvaltningsrevisjonen ble gjennomført manglet det to verneombud. Under-

søkelsen avdekket også at hvem som er valgt som verneombud ikke alle steder kunngjøres med oppslag på 

arbeidsplassen, slik arbeidsmiljølovens § 6-1 krever.  
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Indre Østfold kommune har valgt å etablere det som kalles Medbestemmelsesarenaer (MBA). I disse med-

bestemmelsesarenaene, som finnes på sentralt nivå i organisasjonen, på det enkelte kommunalområdet og 

ute i virksomhetene, behandles det saker både etter arbeidsmiljølov og hovedavtale/hovedtariffavtale. Revi-

sjonens undersøkelse har vist at både hovedverneombud, bedriftshelsetjeneste og en sentral representant 

fra administrasjonen gir uttrykk for at MBA-ene ikke fungerer optimalt. Det er usikkerhet knyttet til hvordan 

saker fra vernetjenesten skal saksbehandles. Undersøkelsen har også vist at hovedverneombudene rappor-

terer om utfordringer knyttet til utøvelsen av rollen som verneombud i kommunen. Det foreligger også indi-

kasjoner på at man har hatt et utfordrende ytringsklima i enkelte sammenhenger.  

 

Undersøkelsen som revisjonen har gjort indikerer at mer enn 9 av 10 verneombud har gjennomgått 40 timers 

grunnkurs i HMS-arbeid. Det fremkommer også at det er arbeidsgiver, dvs. Indre Østfold kommune, som 

bærer kostnadene knyttet til opplæring av verneombud.  

 

Indre Østfold kommune har rapportert at det har vært vanskelig å gjennomføre vernerunder i alle kommunens 

virksomheter i 2020, gitt det smittevernregimet kommunen har levd under siden våren 2020.  Det har derfor 

ikke blitt utarbeidet risikovurderinger i alle kommunens virksomheter. Revisjonens undersøkelse har vist at 

det heller ikke er utarbeidet handlingsplaner for verne- og miljøarbeidet ved alle virksomheter i Indre Østfold 

kommune. 

 

De hovedtillitsvalgtes tilbakemelding vedrørende spørsmålet om det gjennomføres drøftinger knyttet til se-

niorpolitiske tiltak varierer. Kommuneledelsen ønsker å sette på plass en livsfasepolitikk. I dette ligger det at 

man ønsker å utvikle en arbeidsgiverpolitikk som tar hensyn til de ulike livsfaser en arbeidstaker kan være i. 

 

Revisjonens konklusjon og anbefalinger 

Revisjonen konkluderer med at Indre Østfold kommune i all hovedsak har etablert systemer for ansattes 

medbestemmelse i henhold til arbeidsmiljølovens og tilhørende forskrifters bestemmelser om vernetjeneste 

og tillitsvalgtordning. Revisjonens undersøkelse har likevel vist at det på enkelte områder finnes rom for 

forbedring. Revisjonen vil særlig peke på nødvendigheten av at det er verneombud i alle kommunens virk-

somheter og verneområder, samt at verneombudene får den nødvendige opplæring og de nødvendige be-

tingelser for å kunne utøve funksjonen som verneombud på en hensiktsmessig og god måte.  Revisjonen vil 

også peke på nødvendigheten av at det gjennomføres risikoanalyser og utarbeides HMS-handlingsplaner 

hos den enkelte virksomhet.  

 
Revisjonens anbefalinger: 
 

 Revisjonen anbefaler Indre Østfold kommune å sikre seg at det til enhver tid er valgt 
verneombud i alle kommunens virksomheter og verneområder. 

 

 Revisjonen anbefaler Indre Østfold kommune å sørge for at det kunngjøres ved opp-
slag på den enkelte arbeidsplass hvem som til enhver tid fungerer som verneombud. 

 

 Revisjonen anbefaler Indre Østfold kommune å vurdere tiltak for å sikre at verneom-
budenes medvirkning i HMS-arbeidet bedres. 
 

 Revisjonen anbefaler Indre Østfold kommune å sikre at alle verneombud har gjen-
nomført 40 timers grunnkurs i HMS-arbeid.  
 
  Forts. på neste side. 
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 Revisjonen anbefaler Indre Østfold kommune å gjennomføre vernerunder og utar-
beide risikovurderinger i alle kommunens virksomheter så fort dette er praktisk mulig, 
og at det med bakgrunn i disse analysene utarbeides handlingsplaner for verne- og 
miljøarbeidet i kommunen. 
 

 Revisjonen anbefaler Indre Østfold kommune å vurdere tiltak for å sikre et konstruktivt 
og godt ytringsklima i samhandlingen mellom verneombud, tillitsvalgte og arbeidsgi-
versiden. 
 

 Revisjonen anbefaler Indre Østfold kommune å utarbeide tiltak i tråd med intensjo-
nene i HTA. kap. 3 – 3.2.3 Seniorpolitiske tiltak. 
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3 Gjennomføring av prosjektet 

I risiko- og vesentlighetsvurdering som lå til grunn for Indre Østfold kommunes plan for forvaltningsrevi-

sjon, pekte revisjonen på at en vurdering av de ansattes medvirkning i etableringen av ny kommune ville 

være aktuell for et forvaltningsrevisjonsprosjekt. Dette ble begrunnet i at risikoen for konflikter på arbeids-

plassen kan øke i en omstillingsprosess som den nye kommunen nå står i, og eventuelle konsekvenser 

av slike konflikter kan for eksempel resultere i dårlig arbeidsmiljø og høyere sykefravær. Dette vil også 

kunne påvirke kommunens effektivitet, produktivitet og omstillingsevne.  

 

I risiko- og vesentlighetsvurderingen viste revisjonen til at flere av de kommunene som gikk sammen om 

å danne Indre Østfold kommune, hadde hatt en aktiv arbeidsgiverpolitikk der ansattes medbestemmelse 

var satt i fokus. Revisjonen mente det var sannsynlig at ledere og ansatte hadde tatt med seg disse 

erfaringene inn i ny kommune. Revisjonen ga likevel uttrykk for at det ville usikkerhet knyttet til dette, blant 

annet fordi en så omfattende kommunesammenslåingsprosess, der mange ansatte og ledere får nye 

roller eller velger å gå over til andre arbeidsgivere, kan medføre at erfaringer og kompetanse forvitrer på 

veien inn i ny kommune.  

 Problemstilling 

Prosjektet vil besvare følgende problemstilling: 

Har Indre Østfold kommune etablert systemer for ansattes medbestemmelse i henhold til lov og avtale-

verk?  

 

Denne problemstillingen innebærer blant annet at revisjonen vil kontrollere hvorvidt Indre Østfold kom-

mune har etablert en arbeidsgiverpolitikk som er i tråd med lov- og avtaleverket, for eksempel med hen-

syn til vernetjeneste, arbeidsmiljøutvalg, informasjons- og drøftingsplikt m.m. Problemstillingen besvares 

i kapittel 4 «Vernetjenesten» og kapittel 5 «Tillitsvalgtordning».  

 

I forbindelse med kontrollutvalgets behandling av prosjektplan i sak 20/41, 21.09.2020, kom det frem at 

kontrollutvalget også ønsket at prosjektet skulle vurdere hvordan de tillitsvalgte deltar og i hvilken grad 

det er frikjøp av tillitsvalgte. Kontrollutvalget ba også om en beskrivelse av nå-situasjonen og hvordan 

de ansatte takler overgangen fra fem til en kommune, i tillegg til en beskrivelse av om det er kultur-

forskjeller og lønnsforskjeller i kommunen. Dette omtales hovedsakelig i kapittel 6 «Andre forhold», 

samt delvis i foregående kapitler. 

 Avgrensning av prosjektet 

Prosjektet avgrenses organisatorisk til det laveste nivået hvor det utøves medbestemmelse, dvs. på virk-

somhetsnivå hvor arbeidsgiverrepresentanten er rektor, sykehjemsbestyrer e.l. 

 Revisjonskriterier 

I henhold til standard for forvaltningsrevisjon må revisor fastsette revisjonskriterier for forvaltningsrevisjo-

nen. Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for krav og forventninger som blir brukt til å vurdere ulike 

sider av kommunens virksomhet og tjenester. Revisjonskriterier fastsettes vanligvis med basis i en eller 

flere av følgende kilder: lovverk, politiske vedtak og føringer, kommunens egne retningslinjer, anerkjent 

teori på området og andre sammenlignbare virksomheters løsninger og resultater. 

 

I denne rapporten er følgende kilder benyttet til å utlede revisjonskriteriene:  

 Arbeidsmiljølovens kapitel 6, 7 og 8  
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 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, (FOR-2011-12-06-1355) 

 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskrif-

ten), FOR-1996-12-06-1127 

 Hovedavtalen KS (Del B) 

 Hovedtariffavtalen KS 

 

Revisjonskriteriene fremgår i kapitelene 4.1 og 5.1, samt i vedlegg i kapittel 9.1.  

 Revisjonsmetoder  

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

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

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

med høyest mulig grad av gyldighet og pålitelighet.  

 

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 

 

Dokumentanalyse 

Vi har gjennomgått sentrale dokumenter på området. Blant annet er «Overordnet HMS-strategi for Indre 

Østfold kommune», «Overordnet HMS handlingsplan for 2021» og «Arbeidsgiverpolitikk Indre Østfold 

kommune 2020 -2030» sentrale for revisors undersøkelse. Dokumentene er oversendt fra kommunen. 

Fullstendig oversikt over dokumentene fremgår av kildehenvisningene. 

 

Intervjuer 

Det er totalt gjennomført 11 intervjuer: 

 Kommunaldirektør HR og organisasjon 

 Enhetsleder for arbeidsgiverpolitikk og forhandlinger i HR og organisasjon 

 Fem hovedtillitsvalgte 

 Tre hovedverneombud 

 Daglig leder Smaalenene Bedriftshelsetjeneste AS 
 

Alle intervjuer er verifisert. Det betyr at den som er intervjuet, får lese gjennom referatet fra intervjuet for 

å bekrefte at referatet er i overenstemmelse med det som ble sagt under intervjuet, og rette opp eventu-

elle misforståelser. Der vi konkluderer, vil alltid vurderingene bygge på skriftlig dokumentasjon eller in-

formasjon fra flere kilder. 

 

Spørreundersøkelser 

Det er gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot lokale verneombud i Indre Østfold kommune. Un-

dersøkelsen ble sendt ut til 93 lokale verneombud. Undersøkelsen fikk 58 svar. Det vil si en svarprosent 

på 62 %, noe som vurderes som bra for denne type undersøkelser. Det er gjennomført en spørreunder-

søkelse rettet mot lokale tillitsvalgte i Indre Østfold kommune. Undersøkelsen ble sendt ut til 150 lokale 

tillitsvalgte. Undersøkelsen fikk 84 svar. Dette gir en svarprosent på omlag 53 %, noe som vurderes 

som akseptabelt for denne type undersøkelser. Undersøkelsene er gjennomført ved hjelp av det nettba-

serte spørreundersøkelsesverktøyet Questback.
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4 Vernetjenesten 

Problemstilling: Har Indre Østfold kommune etablert systemer for ansattes 
medbestemmelse i henhold til lov og avtaleverk? 

 Revisjonskriterier 

Det er redegjort for utledning av revisjonskriterier i kap. 9.1.  

Revisjonen har utledet følgende revisjonskriterier: 

 
 Det skal velges verneombud i alle virksomheter, jf. aml § 6-1 (1). 

 Virksomhet med mer enn ett verneombud skal ha minst ett hovedverneombud, som har 
ansvar for å samordne verneombudets virksomhet, jf. aml. § 6-1 (3). 

 Det skal kunngjøres med oppslag på arbeidsplass, hvem det er som er verneombud ved 
virksomheten, jf. aml § 6-1 (4). 

 Verneombudet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har 
betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde, jf. aml. § 6-2 

 Verneombudene skal, som hovedregel, ha fått minst 40 timers opplæring i verneombudets 
oppgaver, jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19. 

 Arbeidsgiver skal bære kostnadene ved verneombudenes opplæring 

 Verneombudene skal få nødvendig tid til å utføre arbeidet på en forsvarlig måte 

 Det skal være arbeidsmiljøutvalg i virksomheter med mer enn 50 ansatte, jf. aml. § 7-1. 

 Det skal være arbeidsmiljøutvalg i virksomheter med 20 – 50 ansatte, dersom en av par-
tene har bedt om det, jf. aml. § 7-1 (1). 

 Arbeidsmiljøutvalget skal vekselvis ledes av en representant fra arbeidstakerne og ar-
beidsgiveren, jf. aml. § 7-1 (4). 

 Det skal foreligge referat fra møtene i arbeidsmiljøutvalget, jf. forskrift om organisering, 
ledelse og medvirkning § 3-16 

 Det skal foreligge en årsrapport fra arbeidsmiljøutvalgene, som dokumenterer at arbeids-
miljøutvalgets oppgaver er blitt gjennomført, jf. aml. § 7-2. 

 Det skal finnes en handlingsplan for verne- og miljøarbeidet i virksomheten. Arbeidsmiljø-
utvalget skal ha deltatt i utarbeidelsen av dette dokumentet, jf. forskrift om organisering, 
ledelse og medvirkning § 2-3. 

 Det skal gjennomføres vernerunder for å kartlegge risiko, jf. aml. § 3-1. 

 Det skal foreligge mål for HMS-arbeidet i virksomhetene, jf. aml 3-1 (2) og internkontroll-
forskriftens § 5(4). 

 Det skal foreligge en oversikt over hvordan ansvar, oppgaver og myndighet i HMS-arbeidet 
er fordelt jf. aml 3-1 (2) og internkontrollforskriftens § 5(5). 

 Det skal foreligge risikoanalyser av virksomheten, jf. aml 3-1 (2) og internkontrollforskrif-
tens § 5(6). 

 Det skal foreligge planer og forslag til tiltak for å redusere risiko, jf. internkontrollforskriftens 
§ 5(6). 

 Det skal foreligge rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge brudd på HMS-lovgiv-
ningen jf. aml 3-1 (2) og internkontrollforskriftens § 5(7). 

 Det skal foretas en systematisk kontroll og gjennomgang av internkontrollen, jf. aml 3-1 (2) 
og internkontrollforskriftens § 5(8). 

68



11 
 

 Revisors undersøkelse 

Indre Østfold kommune har i dokumentet «Arbeidsgiverpolitikk Indre Østfold kommune 2020 -2030» ned-

felt sine overordnede målsettinger for partssamarbeidet og de ansattes medvirkning.3 

Her sies det at Indre Østfold kommune skal kjennetegnes av et godt trepartssamarbeid. Dette innebærer 

at forholdet mellom kommunens politiske og administrative nivå skal kjennetegnes av samhandling, tillit, 

respekt og god rolleforståelse. Videre har man en målsetting om at det skal være åpen dialog mellom 

Indre Østfold kommune som arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene. Det skal legges til rette for 

gode arenaer for samarbeid mellom arbeidstakerorganisasjonene, vernetjenesten, politikere og admini-

strasjon. 

 

Vernetjenesten i Indre Østfold kommune er organisert med 3 frikjøpte hovedverneombud. Disse tre ho-

vedverneombudene, som er frikjøpt henholdsvis i 100%, 60% og 40% stilling, har sine funksjoner knyttet 

til hver av sine kommunalområder. Ett hovedverneombud har ansvaret for kommunalområdene helse, 

HR, stedsutvikling, innbyggertorg og økonomi, ett annet hovedverneombud har ansvaret for kommunal-

området næring, plan og teknikk, det siste hovedverneombudet har ansvar for kommunalområdet Opp-

vekst. I tillegg til dette kommer til sammen 120 verneombud i seksjoner, enheter og avdelinger.  Et av 

hovedverneombudene fungerer som koordinator for hovedverneombudene og representerer vernetjenes-

ten i Arbeidsmiljøutvalget og sentralt medbestemmelsesorgan.   

 

Vernetjenesten i Indre Østfold kommune følger linjen i organisasjonen. Alle verneombud og hovedverne-

ombud skal ha en vara, som kan tre inn som stedfortreder. Alle verneombud og hovedverneombud skal 

ha faste møter med sin nærmeste leder.  Vernetjenesten har faste nettverksmøter, både sentralt HVO og 

på virksomhetsnivå. Dette er viktig møteplasser for informasjon, læring og drøfting av saker og oppgaver. 

 

4.2.1 HMS Handlingsplan for 2021 

Handlingsplanen ble vedtatt i arbeidsmiljøutvalget 21.01.2021. 

Innledningskapittelet i handlingsplanen beskriver at planen er en del av Indre Østfold kommunes strate-

giske HMS-arbeid. Planen bygger på Indre Østfold kommunes øvrige planverk. Det fremkommer at hand-

lingsplanen og det generelle HMS-arbeidet består, også består av: 

1. Årsplan/Aktivitetsplan/Samarbeidsplan for bruk av bedriftshelsetjeneste. 

2. Det henvises også til kommunens arbeidsgiverpolitikk og øvrige handlingsplaner. 

 

HMS-planen deles inn i fem områder: 

A. Helse- miljø- sikkerhet – HMS – generelt HMS-arbeid i kommunen 

B. Vernetjenesten – verneområder – verneansvarlige – hovedverneombud - verneombud 

C. AKAN 

D. IA-avtale av 2019 (sykefraværsoppfølging – nasjonale mål og tiltak) 

E. IA-oppfølging (sykefraværsoppfølging – lokale mål og tiltak) 

 

Et eksempel på hvordan planen er bygget opp er at det på området A. Helse- miljø- sikkerhet – HMS – 

generelt HMS-arbeid i kommunen er beskrevet totalt 11 mål, med tilhørende tiltak. Hvert enkelt mål er 

                                                      
3 Arbeidsgiverpolitikk Indre Østfold kommune 2020 -2030, s. 7 
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begrunnet. Det redegjøres også for hvem som er ansvarlig for gjennomføring av tiltak, tidsfrist for gjen-

nomføring og status på det tidspunkt hvor planen er vedtatt. Et eksempel på en målsetting for dette om-

rådet er at prosesser, retningslinjer og rutiner skal være er oppdatert i henhold til lover, forskrifter og lokale 

rutiner (mål 1). For å nå denne målsettingen er det meislet ut tre tiltak. For det første skal man utarbeide 

og ajourholde HMS-prosessen, med tilhørende retningslinjer og rutiner i Compilo. For det andre skal det 

utarbeides handlingsplaner og årshjul for HMS-arbeidet. Det tredje tiltaket er at det skal avholdes samar-

beidsmøter med vernetjenesten og sentrale tillitsvalgte. 

Tilsvarende oppbygging har man også for de fire etterfølgende områdene vernetjeneste, AKAN, sykefra-

værsoppfølging nasjonale og lokale tiltak. 

For vernetjenesten sin del, som er særlig interessant i dette prosjektet, er mål, tiltak, begrunnelse osv. 

beskrevet på følgende måte4:  

Mål Tiltak Begrunnelse Ansvarlig Tidsfrist Status 

1. Sikre et fullt 

forsvarlig ar-

beidsmiljø. 

2. Ansatte skal 

ha en ordning 

med verne-

ombud som 

er hensikts-

messig og 

forsvarlig i 

forhold til or-

ganisering og 

plassering av 

enheter. 

3. Tilfredsstille 

lovkrav. 

1. Planlegge og gjen-

nomføre valg av 

hovedverneombud 

hvert annet år. 

2. Planlegge og gjen-

nomføre saker til 

arbeidsmiljøutval-

get. 

3. Planlegge og gjen-

nomføre lovpålagt 

opplæring av ver-

neombud (40-ti-

mers kurs). 

4. Ledere skal sørge 

for at verneombud 

skal delta i planleg-

ging og gjennom-

føring av det gene-

relle HMS-arbei-

det, vernerunder, 

risikovurderinger 

og tilsynsbesøk. 

5. Planlegge og gjen-

nomføre generell 

opplæring, sam-

men med ledere, 

samt for verneom-

budene spesielt. 

1. Sikre et fullt 

forsvarlig ar-

beidsmiljø. 

2. Tilfreds-stille 

lovkrav til at 

arbeidet i 

virksomheten 

blir utført på 

en slik måte 

at arbeidsta-

kernes sik-

kerhet, helse 

og velferd er 

ivaretatt 

Arbeidsmiljø-

utvalget  

Ledere  

Hovedverne-

ombudet  

Verneombud  

Arbeidstaker-

organisasjo-

nene 

HRO 

(overordnede 

prosesser 

m.m.) 

Hvert 

annet 

år, in-

nen 31. 

desem-

ber. 

Nye verne-

ombud 

valgt fra 

1.1.2020. 

 

Verneområ-

dene er re-

vidert sep-

tember 

2020. 

Nytt valg i 

2023 

 

 

                                                      
4 Handlingsplan for helse- miljø- sikkerhet (HMS-plan) 2021, ss. 9-10 
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Daglig leder for Smaalenene be-

driftshelsetjeneste har opplyst revi-

sjonen om at det utarbeides hand-

lingsplaner for verne- og miljøar-

beidet på virksomhetsnivå. Utford-

ringen er i noen sammenhenger at 

planene ikke følges opp. Under 

halvparten av de lokale verneom-

budene svarer bekreftende på at 

det er utarbeidet en handlingsplan 

for verne- og miljøarbeidet ved 

virksomheten (se figur 1). Når revi-

sjonen følger opp med et spørsmål 

om det lokale verneombudet har 

deltatt i utarbeidelsen av de hand-

lingsplanene som finnes svarer 46 

% «Ja», 15 % «Nei» og 39% «Vet 

ikke».  

 

 

 

4.2.2 Årsrapport sentralt arbeidsmiljøutvalg (AMU) 

Revisjonen er blitt forelagt «Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport for verne- og miljøarbeidet» for driftsåret 

2020. Dette er en rapport som er utarbeidet i henhold til arbeidsmiljølovens § 7-2(6). Her heter det at 

arbeidsmiljøutvalget hvert år skal avlegge rapport om sin virksomhet til virksomhetens styrende organer 

og arbeidstakernes organisasjoner.  

Arbeidstilsynet sier at virksomheten står fritt i utformingen av rapporten, men den bør inneholde følgende 

elementer5:  

 Dato for opprettelse av utvalget,  

 antall stemmeberettigede medlemmer,  

 informasjon om bedriftshelsetjenesten er medlem,  

 hvilken part som har hatt formannsvervet det siste året  

 informasjon om hvor mange møter som har blitt holdt. 

 

Det bør også fremkomme hvilke oppgaver utvalget har hatt, samt informasjon om hvordan utvalget har 

deltatt i virksomhetens HMS-arbeid.  

 

I årsrapporten for utvalget fremkommer det at utvalget ble opprettet 1. januar 2020 og at det består av 10 

medlemmer, hvorav fem representerer arbeidsgiversiden og fem representerer arbeidstakersiden. Det gis 

også informasjon om at det er arbeidstakersiden som har ledervervet. Det fremkommer også informasjon 

om at bedriftshelsetjenesten har er medlem i AMU og har talerett. Det fremkommer også at bedriftshel-

setjenesten alltid har gjennomgang av aktuelle i utvalgets møter. I årsrapporten fremkommer det at det 

er avholdt 6 møter i AMU i 2020.  Det fremkommer av årsrapporten at det er valgt 106 verneombud, av 

disse har 42 ikke fått den foreskrevne opplæring. I rapporten fremkomme det at Indre Østfold kommune 

har hatt 12 arbeidsulykker. Sykefraværet rapporteres å ha vært på 9,9%. Årsrapporten redegjør også kort 

for saker som har vært oppe til behandling i AMU i løpet av 2020.  

                                                      
5 https://www.arbeidstilsynet.no/hms/roller-i-hms-arbeidet/arbeidsmiljoutvalg-amu/, 23.02.21, kl 0959 

FIGUR 1: Er det utarbeidet en handlingsplan for verne- og miljøarbeidet I virksom-

heten? N=58 

71

https://www.arbeidstilsynet.no/hms/roller-i-hms-arbeidet/arbeidsmiljoutvalg-amu/


14 
 

4.2.2 Reglement og protokoller fra Arbeidsmiljøutvalget 

Det er utarbeidet et reglement for Arbeidsmiljøutvalget (heretter AMU). Dokumentet innledes med en be-

skrivelse av utvalgets overordnede mandat, for deretter å redegjøre for utvalgets formål, sammensetning, 

interne organisering, funksjonstid – herunder bestemmelser knyttet til valg og oppnevning, utvalgets opp-

gaver, saksbehandlingsregler, lokale utvalg/underutvalg m.m. 

 

Under overskriften «Saksbehandling» er det nedfelt bestemmelser om at det skal opprettes et arbeidsut-

valg (AU) for å sikre god saksbehandling og oppfølging av saker som har vært til behandling i AMU. AU 

skal bestå av utvalgets leder og nestleder, med nøytral, administrativ bistand fra kommuneadministrasjo-

nen. Revisjonen har av koordinerende hovedverneombud fått opplyst at praksis har vært at det arrangeres 

et det som kalles formøter til AMU. Disse møtene er lagt inn i møtekalenderen i god tid før hvert AMU-

møte. I disse formøtene deltar arbeidsmiljøutvalgets leder, nestleder, en hovedtillitsvalgt, ett hovedverne-

ombud, samt sekretær. Formøte brukes til å gjennomgå årshjulet for AMU, for å sikre at saker som skal 

behandles i AMU i henhold til lov og forskrift settes på dagsorden. Formøtet gjennomgår også innkomne 

saker slik at de blir klargjort til innkallingen. Innkallingen til AMU, med saksliste/vedlegg, går til alle med-

lemmene senest en uke før møte.  

 

Revisjonens gjennomgang av protokollene fra 2020 viser at HMS-utfordringer knyttet til pandemisituasjo-

nen har preget arbeidsmiljøutvalgets arbeid dette året. Til tross for dette har arbeidsmiljøutvalget behand-

let en rekke saker knyttet til HMS-arbeidet i Indre Østfold kommune. Det er blant annet snakk om: 

 

 Årshjul for AMU-saker: 

 Reglement for AMU 

 Valg av AKAN utvalg.  

 IA-arbeid 

 Opplæring av AMU medlemmer 

 Orientering om sykefravær 

 Verneombud/ verneområder 

 Veileder for verneombud 

 HMS-rapporter  

 Sykefraværsrapporter  

 Sak om arbeidsbelastning for kommu-

nens ansatte 

 Orientering om budsjett og økonomiplan  

 Arbeidsmiljøkartlegging 10 faktor kart-

legging 

 Samhandling i Arbeidsmiljøutvalget 

 Effektiv utnyttelse av kommunale lokaler 

 Frikjøpsressursen til Vernetjenesten 

 Frikjøpsressursen til Hovedtillitsvalgte 

 

 

4.2.3 Internkontrollforskriften6 

I internkontrollens § 5 sies det at internkontrollen knyttet til HMS-arbeidet skal «tilpasses virksomhetens 

art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i med-

hold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen». Samme paragraf redegjør i åtte punkter hva HMS-in-

ternkontrollen skal gjøre. For fem av disse punktene er det et krav at internkontrollen må dokumenteres 

skriftlig. 

 

Indre Østfold kommune, ved kommunaldirektør for HR og organisasjon, har oversendt revisjonen et notat 

som viser hvordan kommunen har satt opp sitt HMS-system, for å møte kravene i Internkontrollforskriften 

§ 5, punktene 1 – 8. 

 

I paragrafens første punkt heter det at virksomheten skal sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- 

og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig. I tillegg til dette skal det foreligge 

en oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten. I notatet fra Indre Østfold kommune 

                                                      
6 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), 

FOR-1996-12-06-1127 
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fremkommer det at det er kvalitetssystemet Compilo som benyttes for å gjøre nødvendige lover og for-

skrifter lett tilgjengelige for kommunens ansatte. I Compilo ligger det linker til de lover og forskrifter som 

anses nødvendige og viktige for kommunens drift. Notatet fra kommunen inneholder en oversikt over de 

lover og forskrifter som anses som særlig viktig. Det dreier som blant annet om følgende lover og forskrif-

ter: 

 Arbeidsmiljøloven 

 Brann- og eksplosjonsvernloven 

 El-tilsynsloven 

 Forurensningsloven 

 Miljøinformasjonsloven 

 Plan- og bygningsloven 

 Produktkontrolloven 

 Strålevernloven 

 Tobakkskadeloven

 

 Av aktuelle forskrifter nevnes for eksempel: 

 

 Forskrift om organisering, le-

delse og medvirkning 

 Forskrift om utforming og inn-

retning av arbeidsplasser og ar-

beidslokaler (arbeidsplassfor-

skriften) 

 Forskrift om utførelse av arbeid 

 Forskrift om tiltaks- og grense-

verdier 

 Forskrift om administrative ord-

ninger 

 Forskrift om systematiske 

helse-, miljø- og sikkerhetsar-

beid i     virksomheter (Intern-

kontrollforskriften) 

 Forskrift om arbeid i arbeidsta-

kers hjem

 

 

Punkt 4 krever at det skal fastsettes mål for helse, miljø og sikkerhet. I kommunens beskrivelse sies det 

at det å fastsettemål for HMS-arbeidet i praksis innebærer å sikre at man har gode og sikre arbeidsvaner, 

klare ansvarsforhold, godt samarbeid, ryddige lokaler, sikre produkter og tjenester. Det understrekes vi-

dere at arbeidsmiljøet skal være helsefremmende, den enkelte arbeidstaker skal ha en meningsfylt ar-

beidssituasjon, som ivaretar den enkeltes behov ut ifra forutsetninger og livssituasjon. 

 

For å sikre at disse kravene oppfylles i planlegging, utførelse, oppfølging og tilrettelegging for forbedringer 

av HMS-forhold er HMS-mål en forutsetning. Målene for HMS-arbeidet må være forankret i kommunens 

og enhetens strategi og visjoner. Nøkkelpersoner må involveres og arbeidet må være forankret i arbeids-

miljøutvalget (AMU) i virksomheter som plikter å ha et slikt utvalg. Indre Østfold kommune har i AMU 

21.01.21 vedtatt Overordnet HMS Plan 2021 (sak 07/21) og Overordnet HMS Strategi for Indre Østfold 

kommune (sak 08/21). Disse dokumentene kommenteres under egne overskrifter. Revisjonen har fått 

opplyst at disse dokumentene er gjort tilgjengelige for kommunens ansatte i kvalitetssystemet Compilo.  

 

Det kreves at virksomheten nedtegner skriftlig en oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder 

hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt i organisa-

sjonen.  

 

Revisjonen har fått opplyst at Indre Østfold kommune er organisert med en ledergruppe, bestående av 

rådmann og seks kommunaldirektører med ansvar for kommunalområdene Helse og velferd, HR og or-

ganisasjon, Innovasjon og kommunikasjon, Næring, plan og teknikk, Oppvekst, Stedsutvikling og innbyg-

gerdialog, samt Økonomi- og virksomhetsstyring.  

 

I kommunens administrative delegeringsreglement er det beskrevet at det stilles særlig forventninger til 

kommunens ledere. Det forventes av alle ledere i Indre Østfold kommune at de skal bidra til ansvarliggjø-
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ring av medarbeidere og skape engasjement gjennom involvering og delegering. Ledere skal være rolle-

modeller for god tilbakemeldingskultur. Det forventes også av lederne at de skal sikre tidlig involvering av 

tillitsvalgte og vernetjeneste, og forstå deres rolle slik at vi får gode og enkle prosesser7. 

 

Samme dokument redegjør for det ansvar for som er lagt til de ulike ledernivåene når det gjelder verne-

tjeneste og samhandling med tillitsmannsapparat8. 

 

Rådmannen er øverste leder for kommunens administrasjon. Dette innebærer at denne har det overord-

nede ansvar for dialog med kommunens hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. 

 

Kommunaldirektørene er delegert ansvar for dialog med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i proses-

ser og saker innen sitt kommunalområde. 

 

Seksjonslederne skal, i samarbeid med kommunaldirektør, ha dialog med hovedtillitsvalgte og hovedver-

neombud om prosesser og saker innen sin seksjon. 

 

Enhetsledere skal bidra til å utvikle et godt arbeidsmiljø, blant annet ved å følge opp lov og avtaleverk i 

forhold til AMU og lokale medbestemmelsesarenaer (MBA). Enhetslederne skal også ha dialog med ho-

vedtillitsvalgte og lokale verneombud om prosesser og saker i sin enhet.  

 

Avdelingsledere har ansvaret for det lokale HMS-arbeidet, herunder kontakt med lokale verneombud og 

tillitsvalgte der dette er naturlig. I slike tilfeller vil det være enhetsleder har det formelle ansvar for medbe-

stemmelsesarenaene (MBA) og utøvelse av medbestemmelsesretten.  

  

Internkontroll forskriftens § 5 krever også at virksomheten skal kartlegge farer og problemer. Med bak-

grunn i de funn som gjøres skal virksomheten vurdere risiko. I tillegg til dette skal virksomheten utarbeide 

planer og tiltak for å redusere den risikoen man har avdekket.  

 

Revisjonen har fått opplyst at det i Indre Østfold kommune påligger enhetslederne å kartlegge mulige 

farer og problemområder knyttet til arbeidet som utføres. Denne kartleggingen skal gjøres regelmessig 

og skal bidra til å unngå uønskede hendelser. Risikovurdering skal utføres i samarbeid med de ansatte 

og deres representanter, for eksempel verneombud. Risiko skal i denne sammenheng forstås som mu-

ligheten for at en uønsket hendelse skal skje, samt en vurdering av hvilke konsekvenser en eventuell 

hendelse kan få. Revisjonen har også fått opplyst at i Indre Østfold kommune så vurderes ikke risiko på 

arbeidsplassen kun til å dreie seg om store ulykker og akutte fysiske farer. Risiko vurderes også til å 

omfatte fare for samarbeidsproblemer, belastningslidelser, sykdom, forurensning og liknende. Risikovur-

deringene som gjøres skal dokumenteres og følges opp regelmessig.  

Revisjonen har fått oversendt tre rutiner: 

 

1. Rutine for risikokartlegging og tiltak for å redusere risiko i Indre Østfold kommune – formålet med 

prosedyren skal være å sikre at lovpålagt HMS-risikovurdering gjennomføres.  

 

2. Rutine for å avdekke, rette opp og forebygge brudd på HMS-lovgivningen – formålet med denne 

er å sikre at avvik på HMS-området blir meldt. 

 

                                                      
7 Ansvar og myndighet for ansatte i Indre Østfold kommune, s. 4 
8 Ansvar og myndighet for ansatte i Indre Østfold kommune, s. 6-11 
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3. Rutine for systematisk kontroll og gjennomgang av internkontrollen – formålet er å overvåke sty-

ringssystemet for HMS for å sikre at det fungerer som forutsatt. 

 

Arbeidsmiljøutvalget vedtok overordnet HMS-strategi for Indre Østfold kommune i AMU 21.01.2021. 

I dette dokumentet slås det fast at folkevalgte, ledere, medarbeidere, tillitsvalgte og vernetjeneste har et 

felles ansvar for å bidra til et trygt arbeidsmiljø. Det sies videre at et trygt arbeidsmiljø viser seg i «godt 

nærværsarbeid og en god livsfaseorientert tilrettelegging». Det uttrykkes på samme sted i dokumentet at 

Indre Østfold kommune skal være en helsefremmende arbeidsplass. Det understrekes at «et godt ar-

beidsmiljø fremmes gjennom god dialog mellom arbeidsgiver, tillitsvalgte og vernetjeneste med søkelys 

på godt HMS-arbeid og god internkontroll». 

Det slås fast at HMS-arbeidet skal: 

• klargjøre ansvar 

• gi bedre samarbeidsklima 

• gi større medvirkning og deltakelse fra de ansatte 

• gi totaloversikt over arbeidsmiljøfaktorene 

• gi grunnlag for å utarbeide handlingsplaner for arbeidsmiljøtiltak 

I kapitlet «Organisasjonen, ansvar og roller» er det redegjort for hvordan ansvaret for HMS-arbeidet er 

plassert på ulike nivå i organisasjonen Indre Østfold kommune. Det fremkommer for eksempel at det 

tilligger rådmannen å revidere og evaluere kommunens overordnede HMS-system. Rådmannen skal 

også utarbeide overordnet HMS-mål samt beskrive hvordan HMS-arbeidet i kommunen er organisert. 

Dette innebærer å utarbeide en beskrivelse over hvem som gjør hva. HMS-arbeidet skal utgjøre et fast 

tema i rådmannens ledergruppe. Gjennom dette bidrar rådmannen til at HMS-systemet gjøres kjent for 

alle ansatte. Gjennom internrevisjon, rapporteringsrutiner, handlingsplaner og systemer for avvikshånd-

tering skal rådmannen påse at HMS-systemet tas i bruk og etterleves. Det påligger rådmannen også, i 

siste instans å være den som behandler og lukker avvik. Rådmannen skal sørge for at det gjennomføres 

årlig medarbeiderundersøkelser. Det er også nedfelt bestemmelser om at rådmannen skal tilrettelegge 

for en god dialog med hovedverneombud og tillitsvalgte samt at det skal utarbeides rutiner for denne 

kontakten. 

Kommunaldirektørenes ansvar er beskrevet som å sørge for at HMS-systemet og virksomhetens ansvar 

gjennom IA-avtalen, er kjent og forankret blant ledere og ansatte i virksomheten. Det tilligger også kom-

munaldirektøren et ansvar for at disse besitter den nødvendige kompetanse. Kommunaldirektørene skal 

også organisere HMS-arbeidet og sørge for tydelige ansvarsforhold hos leder, HMS-team, verneombud 

og øvrige ansatte i den enkelte virksomhet. Kommunaldirektørene skal kjenne risikoforhold og utfordringer 

i arbeidsmiljøet hos sine ansatte og iverksette nødvendige forebyggende tiltak. Det er også kommunaldi-

rektørenes ansvar å sørge for at det utarbeides HMS og IA handlingsplaner. I disse handlingsplanene 

skal det fastsettes lokale mål i samarbeid med verneombud og tillitsvalgte. På rådmannens vegne skal 

kommunaldirektørene tilrettelegge for medarbeiderundersøkelser og andre arbeidsmiljøundersøkelser på 

sine kommunalområdet, samt rapportere resultater på HMS- og IA-arbeidet. 

Arbeidstakers ansvar innebærer plikt til å melde fra om problemer, samt til å medvirke i gjennomføringen 

av tiltak som settes i verk for å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø. Det pekes på at arbeidstakernes aktive 

deltakelse er en forutsetning for et godt fungerende HMS-arbeid. 
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Den overordnede HMS-strategien fastslår at verneombudets rolle innebærer å ivareta arbeidstakernes 

interesser i alle saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal ha en aktiv rolle i virksomhetens 

HMS-arbeid og skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for 

arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde, herunder etablering, utøvelse og vedlikehold av intern-

kontrollsystemet i virksomheten. Verneombudet skal gjennomgå rapporter om yrkessykdom, arbeidsulyk-

ker, yrkeshygieniske undersøkelser mv. som nevnt i arbeidsmiljøloven § 3. Verneombudet skal medvirke 

til at årsaken til arbeidsulykker og yrkessykdommer søkes klarlagt, og se til at arbeidsgiveren treffer tiltak 

for å hindre gjentakelse. I slike tilfeller skal verneombudet ha samme adgang til Arbeidstilsynets og poli-

tiets etterforskningsdokumenter som arbeidsmiljøutvalget. Det påligger arbeidsgiver å sørge for at verne-

ombudene får den opplæring som er nødvendig for å utføre vervet på en forsvarlig måte. I utgangspunktet 

skal opplæringen være på minst 40 timer. Opplæringen skal fortrinnsvis foregå i arbeidstiden, og alle 

utgifter betales av arbeidsgiver. Verneombudet har rett til å bruke den tid som er nødvendig for å utføre 

oppgavene på forsvarlig måte. Dette kan for eksempel innebære at verneombudet må skaffe seg tilleggs-

kunnskap om spesifikke forhold ved sin arbeidsplass og virksomhet.  

Det sentrale arbeidsmiljøutvalget (AMU) har en sentral funksjon i HMS-arbeidet. I den overordnede HMS-

strategi for Indre Østfold er det beskrevet at AMU blant annet skal arbeide med følgende oppgaver:  

• spørsmål om vernetjenesten og bedriftshelsetjenesten 

• avviksrapporter 

• sykefraværsrapporter 

• Arbeidsmiljøutvalget (AMU) skal behandle planer som krever samtykke ifølge § 18-9, jf. arbeids-

miljøloven § 7-2 andre ledd bokstav c 

• spørsmål om opplæring og instruksjon innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) 

• planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet 

• internkontrollsystemet 

• arbeidstidsordninger 

• årsrapporter 

• budsjett/økonomiplan 

• diverse tilsynsrapporter fra tilsynsmyndigheter (brann-el- arbeidstilsyn osv.) 

AMU skal også gå gjennom rapporter om yrkessykdommer, arbeidsulykker og nestenulykker for å av-

dekke årsakene, og påse at arbeidsgiver iverksetter tiltak for å forhindre nye tilfeller. Det er utarbeidet 

egne retningslinjer for saksbehandling til arbeidsmiljøutvalget, som ligger i Compilo .  
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4.2.4 Verneombud og verneområder 

Revisjonen har fått opplyst at Indre Østfold kommune har 141 verneområder. Koordinerende hovedver-

neombud har opplyst revisjonen om at alle verneombud er på plass pr. medio mars, med unntak av to. 

Revisjonen har også fått opplyst at det i arbeidsmiljøutvalget er blitt orientert om at det har manglet ver-

neombud i enkelte verneområder og 

virksomheter. Koordinerende hoved-

verneombud har også opplyst revisjo-

nen om at det pågår en diskusjon om 

størrelsen på enkelte verneområder. 

Et eksempel på dette er rådhuset hvor 

det er gjort vedtak i AMU om at det 

skal være to verneombud. Det er un-

der forberedelse en sak til AMU hvor 

antallet verneombud i STI9 - kulturut-

vikling skal vurderes. Per i dag er det 

eksempler på at ett verneombud dek-

ker flere ulike lokasjoner i kommunen, 

for eksempel ungdomshus og kultur-

skole.  

 

På spørsmål fra revisjonen kunne 

koordinerende hovedverneombud for-

telle at oppslag om hvem som er ver-

neombud finnes de fleste steder, men 

ikke over alt, for eksempel ikke på råd-

huset. Dette bekreftes i spørreundersø-

kelsen rettet mot de lokale verneombu-

dene. Litt over halvparten av de lokale 

verneombud (55%) svarte «ja» på spørsmålet om det var hengt opp informasjon om hvem det er som er 

verneombud ved virksomheten, jf. fig 2.  

 

Indre Østfold kommune har tre hovedverneombud: hovedverneombud for kommunalområdene helse, HR, 

stedsutvikling, innbyggertorg og økonomi, hovedverneombud for kommunalområde næring, plan og tek-

nikk og hovedverneombud for Oppvekst.  

 

Hovedverneombud for kommunalområdene helse, HR, stedsutvikling, innbyggertorg og økonomi sitter i 

sentralt MBA og fungerer som koordinerende hovedverneombud. De to andre hovedverneombudene sit-

ter MBA-ene for sine kommunalområder.  

 

De tre hovedverneombudene var i 2020 frikjøpt i til sammen 2,5 årsverk (250 % stilling). Frikjøpet er i 

2021 senket til 2,0 årsverk. Hovedverneombud for kommunalområdene helse, HR, stedsutvikling, inn-

byggertorg og økonomi har 100 % frikjøp; hovedverneombud for kommunalområde næring, plan og tek-

nikk har 40 % frikjøp og hovedverneombud for Oppvekst er frikjøpt i 60 % stilling.  

 

                                                      
9 Stedsutvikling og innbyggertorg 

FIGUR 2 Det skal kunngjøres med oppslag på arbeidsplass, hvem det er som 

er verneombud ved virksomheten. Er dette gjort på din arbeidsplass? N = 58 
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4.2.5 Medbestemmelsesarenaer 

Kommunaldirektør for HR har opplyst revisjonen om at de ansattes medbestemmelse og medvirkning 

blant annet utøves i administrasjonsutvalg (ADMU) og overordnet AMU. Det vil si at man ikke har AMU 

på flere nivåer i organisasjonen. I tillegg til dette er det etablert det man i Indre Østfold kommune betegner 

som sentral Medbestemmelsesarena (SMBA) og tre MBA-er på kommunalområdenivå. Det er også etab-

lert MBA-er på virksomhetsnivå. I sentralt MBA sitter 15 personer, inkludert ett hovedverneombud (koor-

dinerende hovedverneombud), hovedtillitsvalgte og kommunaldirektør for HR. Retningslinjer for medbe-

stemmelse, som dekker AMU og MBA-ene, ligger tilgjengelig i kvalitetssystemet Compilo.  

 

Revisjonen er opplyst om at i de tidligere 5-K kommunene hadde man HMS-team. I ny kommune inngår 

saksområdene til disse HMS-teamene i MBA-enes saksfelt.  Kommunaldirektør for HR og organisasjon 

(HRO) har opplyst revisjonen om at MBA-ene dekker medbestemmelse både etter hovedavtale og etter 

arbeidsmiljølov/HMS-forskrift. Verneombud og tillitsvalgte deltar altså i samme organ, noe som er uvant 

for mange. Ordningen er i ferd med å bli innkjørt i Indre Østfold kommune.   

  

Kommunaldirektøren har også informert revisjonen om at kommunens delegasjonsreglement gir omfat-

tende fullmakter til ledere innen deres ansvarsområder. Enhetslederne har, i samarbeid med verneombud 

og plasstillitsvalgte, ansvar for et forsvarlig arbeidsmiljø og ansattes medvirkning. Kommunens rådmann 

vektlegger at lokale spørsmål bør finne lokale løsninger i tråd med de fullmakter som gis i delegasjons-

reglementet. Det er en tendens at resultatenhetene ønsker å ville løfte saker opp til sentralt hold i stedet 

for å løse dem lokalt. Det forplanter seg også til AMU som tenderer til å fokusere på små saker i stedet 

for å konsentrere se om overordnede retningslinjer. Kommunaldirektøren forteller at myndiggjøring av 

den enkelte leder er et nøkkelord i lederopplæringen i Indre Østfold kommune. Lederne har lederansvar 

og handlingsrom. Også lov- og avtaleverk inngår i lederopplæringen. Det har vist seg at ikke alle kommu-

nale ledere er like godt skolert i dette som de tillitsvalgte, opplyser kommunaldirektøren.  

 

Enhetsleder for arbeidsgiverpolitikk og forhandlinger gir overfor revisjonen uttrykk for at hun mener med-

bestemmelsesarenaenes rolle er uklar. Hovedavtalen er uklar på om MBA-ene er rådgivende eller beslut-

tende organer, og flere av oss er usikre på MBA-enes rolle, sier hun. Hun opplyser videre at kommunen 

har til hensikt å gjennomgå og evaluere kommunens MBA-system i løpet av 1. halvår 2021. 

 

Hovedverneombudene har i intervjuer med revisjonen gitt uttrykk for at MBA-ene, etter deres syn, ikke 

fungerer optimalt. Et eksempel på dette er at saker fra vernetjenesten skal stå som fast punkt på dagsor-

den i MBA. Koordinerende hovedverneombud har opplyst revisjonen om at saker fra vernetjenesten er 

satt opp som fast punkt i sentralt MBA gjennomføres dette, men det praktiseres ikke konsekvent i MBA-

er lenger ned i organisasjonen. Et annet hovedverneombud viser til at HMS-teamene fra de tidligere 5K-

kommunene er avskaffet. Som en følge av det skal HMS-saker behandles i AMU og MBA. Dette hoved-

verneombudet mener at ledere på alle nivåer inviterer verneombud til MBA-møtene, men sakslister hvor 

HMS-saker er inkludert, er ikke på plass overalt.  

 

Koordinerende hovedverneombud gir uttrykk for at hennes opplevelse er at behandlingen av HMS-saker 

i MBA-ene mangler en rød tråd. Hun mener at HMS-sakene blir borte i MBA. Saker som knytter seg opp 

til tillitsvalgtapparatet får større oppmerksomhet enn saker fra verneombudene.  

- Hadde jeg fått bestemme, skulle vi ikke hatt MBA-ene, men underutvalg av AMU, sier koordinerende 

hovedverneombud. 

 

78



21 
 

Et annet av hovedverneombudene peker på at det ikke er delegert beslutningsmyndighet nedover til de 

lokale MBA-ene. Alle vedtak i HMS spørsmål må gjøres i det sentralt plasserte AMU. Dette hovedverne-

ombudet uttrykker et ønske om at det skal bli tydeliggjort hva de kan og skal vedta i medbestemmel-

sesarenaene på sektor- og virksomhetsnivå. Revisjonen har i flere av intervjuene fått opplyst at rollen til 

MBA-ene er uklar og at dette er noe det bør arbeides med. 

 

De lokale verneombudene fikk gjennom åpne spørsmål i spørreundersøkelsen muligheten til fritt å kom-

mentere vernetjenesten i kommunen. Det fremkommer i denne sammenheng at flere lokale verneombud 

har opplevd 2020 som et krevende år, først på grunn av kommunesammenslåingsprosessen og deretter 

på grunn av koronapandemien.   

 

Et av de lokale verneombudene sier: «For vår del har situasjonen med kommunesammenslåing og korona 

i 2020, gjort at det var lite fokus på verneombud/MBA møter. En uoversiktlig arbeidssituasjon/plass med 

stor belastning og utskiftning av kollegaer gjorde at det høsten 2020, ble gjort mye fra verneombud og 

tillitsvalgtes side for å belyse situasjonen. Det er mye som ikke er på plass ennå, men ny leder jobber 

med å få alt på plass og jevnlige MBA møter og HMS arbeid er prioritert». Et annet lokalt verneombud 

sier: «Korona-pandemien gjør ting svært vanskelig, kan ikke møtes, vanskelig å vite hvem man kan ta 

kontakt med, men regner med at jeg på sikt får bedre oversikt». 

 

Revisjonen har også spurt Smaalenene Bedriftshelsetjeneste AS, som er kommunens bedriftshelsetje-

neste, om hvordan de oppfatter det systematiske HMS-arbeidet i Indre Østfold kommune. Daglig leder 

peker på at vi snakker om en ny kommune som ikke har fått alt på plass ennå. Daglig leder gir også 

uttrykk for at i en så stor omstilling som en kommunesammenslåing er så tar det tid før for eksempel 

rutiner har satt seg, før man har klart å implementere alle endringer i organisasjonen.  

  

Daglig leder gir også uttrykk for at medbestemmelsesarenaene (MBA-ene) ikke fungerer optimalt alle 

steder i organisasjonen. Hun forklarer også at det er nedsatt en arbeidsgruppe, hvor bedriftshelsetjenes-

ten deltar, for å komme med forslag til tiltak for å få MBA-ene til å fungere bedre. I den forbindelse pekes 

det blant annet på at det må legges til rette for etablering av et godt ytringsklima hvor god kommunikasjon 

og respekt for hverandre, danner grunnlaget for samhandlingen. Bedriftshelsetjenesten har også pekt på 

at det må ligge en struktur i bunn for MBA-enes arbeid. Med dette menes det at det må være en syste-

matikk i forhold til innkalling, saklister, referater og hvilke saker som er oppe til behandling.  

 

Daglig leder forteller også at i de gamle kommunene hadde man HMS-team som fungerte ganske godt. 

Nå er det en reell fare for at HMS-sakene blir borte i medbestemmelsesarenaene (MBA). Bedriftshelse-

tjenesten er av den oppfatning at i en så stor organisasjon som Indre Østfold kommune burde man hatt 

AMU for hver enkelt sektor, det vil si et AMU for oppvekst, ett for teknisk, ett for helse osv.  

 

Bedriftshelsetjenesten understreker at det finnes eksempler i Indre Østfold kommune på at MBA fungerer 

godt. Teknisk sektor trekkes frem i denne forbindelsen. På spørsmål fra revisjonen om hvorfor det fungere 

godt i teknisk sektor, så pekes det på at HMS-tenkning er høyt oppe i bevisstheten hos ledere som har 

sin bakgrunn fra industrien. Daglig leder forteller at det finnes MBA-er andre steder i organisasjonen som 

også fungerer bra. Hvor godt MBA-ene fungerer kan se ut til å være avhengig av person, sier daglig leder 

for Smaalenene Bedriftshelsetjeneste AS. 

 

De hovedtillitsvalgtes opplevelse av medbestemmelsesarenaene redegjøres det for i kapitel 5.2.3. Kort 

oppsummert kan man si at de hovedtillitsvalgte som revisjonen har intervjuet ikke har helt sammenfal-

lende oppfatninger om hvordan medbestemmelsesarenaene fungerer. De tilbakemeldingene revisjonen 
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har fått fra hovedtillitsvalgte varierer fra «at det fungerer ganske godt» til «MBA-ene fungerer bare delvis 

som forum for HMS-problematikk». 

 

4.2.6 Medvirkning fra verneombud 

Koordinerende hovedverneombud 

har opplyst revisjonen om at de lo-

kale verneombudene ikke alltid blir 

tatt med på råd i HMS-saker. Et an-

net av hovedverneombudene gir ut-

trykk for det samme. Dette hoved-

verneombudet er av den oppfatning 

at det meste blir bestemt ovenfra og 

så «tredd nedover hodet på de an-

satte». I den nye kommunen bør det 

være et mål for HMS arbeidet at de 

lokale verneombudene involveres i 

mye større grad, sier dette hoved-

verneombudet. 

 

De lokale verneombudene har i ho-

vedsak en ganske positive vurde-

ring av i hvor stor grad man som 

verneombud blir tatt med på råd og 

under planlegging og gjennomfø-

ring av tiltak som har betydning for 

arbeidsmiljøet (Se figur 3). 

 

Revisjonen har av hovedverneombudene fått informasjon om at det er utfordringer knyttet til utøvelsen av 

rollen som verneombud i Indre Østfold kommune. Disse utfordringene strekker seg fra lokalt nivå og gjen-

nom hele organisasjonen opp til hovedverneombudene. Et av hovedverneombudene forteller om lokale 

verneombud som ikke synes at medvirkningen fungerer. Det blir for eksempel sagt at enkelte ledere «hø-

rer, men ikke lytter». Koordinerende verneombud har opplevd at saker hun har tatt opp på vegne av lokale 

verneombud ikke blir besvart av HRO. Et annet hovedverneombud har opplyst at HR-avdelingen utarbei-

der planer for HMS-arbeid der hovedverneombudene ikke har deltatt i prosessen. Noe som beskrives 

som «litt rart».  

 

Hovedverneombudene har også informert om et utfordrende ytringsklima i enkelte sammenhenger. Re-

visjonen har fått beskrevet situasjoner hvor representanter for vernetjenesten blir møtt med det som opp-

fattes som nedsettende kommentarer og synspunkter når disse tar opp saker i AMU og SMBA. 

 

4.2.7 Skolering av verneombud 

Revisjonen har fått opplyst at det er selskapet Smaalenene bedriftshelsetjeneste AS som gjennomfører 

40 timers grunnkurs i arbeidsmiljø. Hovedverneombudene har opplyst revisjonen om at nesten alle lokale 

verneombud har fått tilbud om og har gjennomført 40 timers kurset. Et av verneombudene mener at når 

man nå bruker bedriftshelsetjenesten til å avholde disse kursene så setter det Indre Østfold kommune i 

FIGUR 3 I hvilken grad blir du som verneombud tatt med på råd under planlegging 

og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets 

verneområde, jf. aml § 6-2? N=58 
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en gunstigere posisjon med hensyn til HMS-kursing enn man hadde tidligere. Vi ser av figur 4 at mer enn 

9 av 10 verneombud (93%) melder at de har gjennomgått 40 timers grunnkurs i HMS-arbeid. 

 

Fra hovedverneombudene sin side 

pekes det på viktigheten av at man 

har ledere med kunnskap og forstå-

else av HMS-arbeid. I denne sam-

menheng er det vist til ledere med 

erfaring fra prosessindustri og off-

shore-virksomhet, som gode ek-

sempler på ledere som har «HMS-

arbeidet ordentlig under huden». 

Dette beskrives som ledere som ser 

verdien og nytten av HMS-arbeidet. 

Dette i motsetning til avdelingsle-

dere og enhetsledere som ikke har 

den bakgrunnen, hvor holdningen 

kan være helt annerledes. Et av ho-

vedverneombudene uttrykker at 

hvor godt samarbeidet er lokalt mel-

lom verneombud og ledelse er per-

sonavhengig og varierer med hva 

slags bakgrunn og forståelse ledel-

sen har for HMS-arbeidet.  

  

FIGUR 4 Verneombudene skal, som hovedregel, ha fått minst 40 timers opplæring i 

verneombudets oppgaver. Har du gjennomført denne opplæringen? N= 58 
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4.2.8 Tid til å gjøre jobben som verneombud 

De lokale verneombudenes svar på spørsmålet om de får nødvendig tid til å utføre arbeidet sitt på en 

forsvarlig måte varierer fra «I liten grad» til «I meget stor grad». Av de som svarte på undersøkelsen har 

7 av 10 gitt uttrykk for at de har tilstrekkelig tid i middels til meget stor grad, se figur 5. 

 

Hovedverneombudene har infor-

mert revisjonen om at de lokale 

verneombudenes arbeidsbetingel-

ser varierer. I og med at de lokale 

verneombudene ikke har frikjøp 

må oppgavene som verneombud 

utføres innenfor rammene av ordi-

nær arbeidstid. Revisjonen er opp-

lyst om at noen verneombud løser 

det greit innimellom, mens på 

andre tjenestesteder, som i barne-

hager, er det konstant hektisk, og 

da kan vernearbeidet lide.  

 

Et av hovedverneombudene gir ut-

trykk for at det mangler mye på at 

verneombudene får nødvendig tid 

til å utføre arbeidet på en forsvarlig 

måte. Dette hovedverneombudet 

mener det er behov for at status til 

lokale verneombud heves, samt at 

virksomhetsledere samarbeider 

med verneombudene og gir dem 

rom til å gjøre jobben sin. 

 

4.2.9 Vernerunder 

Revisjonen er av hovedverneombudene opplyst om at det ikke ble gjennomført vernerunder i alle kom-

munens virksomheter i 2020. Koordinerende hovedverneombud har tatt dette opp i AMU, for eksempel i 

AMU-møte 21.01.2021. Revisjonen har fått vite at årsaken til manglende gjennomføring av vernerunder 

begrunnes for en stor del med den situasjonen man har hatt på grunn koronapandemien. Enkelte av de 

lokale verneombudene har også gitt uttrykk for at det har vært vanskelig å gjennomføre vernerunder.  

 

Revisjonen har fått opplyst at Indre Østfold kommune hadde som mål å gjennomføre en 10-faktor-med-

arbeiderundersøkelse i 2020. Gitt den korona-situasjonen man har stått overfor det siste året har dette 

ikke latt seg gjøre.  Det arbeides mot at undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av inneværende år.  

 

Det er i AMU besluttet at det i løpet av april 2021 skal gjennomføres en vernerunde som en forenklet 

arbeidsmiljøkartlegging. Ut fra det som kommer frem i vernerunden, skal det utarbeides en tilhørende 

tiltaksplan. Frist for gjennomføring av vernerunden og utarbeidelse av tiltaksplan er satt til 15. april 2021.  

FIGUR 5 Får du som verneombud nødvendig tid til å utføre arbeidet på en for-

svarlig måte? N=58 

82



25 
 

Det er videre bestemt at AMU skal få rapporter fra de enkelte kommunalområdene.  AMU skal i samme 

forbindelse få en orientering fra overordnet ledelse om resultatene fra kartleggingen og gjennomføringen 

av vedtatte utbedrende tiltak.  

 

4.2.10 Risikovurderinger på virksomhetsnivå 

Kommunaldirektøren har overfor revisjonen gitt uttrykk for at Indre Østfold kommune ikke er gode nok på 

systematisk HMS-arbeid. Risikovurderinger på HMS-området og overordnet interkontroll skal prioriteres 

framover, opplyser kommunaldirektøren.  

 

Daglig leder for bedriftshelsetjenesten har overfor revisjonen opplyst at det gjennomføres ROS-analyser 

på HMS-området i mange virksomheter. Hun mener mange virksomheter er ganske gode på dette områ-

det. Det er for eksempel utar-

beidet ROS-analyser om ut-

fordringer knyttet til vold/trusler 

og smittevern. Smaalenene Be-

driftshelsetjeneste har bistått 

flere virksomheter i dette arbei-

det. Daglig leder forteller at det 

utarbeides handlingsplaner på 

bakgrunn av disse ROS-analy-

sene. Utfordringen er at i en-

kelte sammenhenger så følges 

ikke planene opp.  Bedriftshel-

setjenesten har fått en større 

rolle i å bistå med å være pådri-

ver for at tiltaksplaner blir eva-

luert. 

 

Av de lokale verneombudene 

svarer nesten 60% at det er 

gjennomført risiko og sårbar-

hetsanalyser ved virksomhe-

ten, se figur 6.  

 

4.2.11 Bedriftshelsetjeneste 

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste AS (heretter SBHT) ble etablert den 01.01.2020. Selskapet er en vi-

dereføring av Smaalenene Bedriftshelsetjeneste, som tidligere har vært organisert som et interkommunalt 

selskap (IKS). Endringen ble gjort når de tidligere eierkommunene ble til Indre Østfold kommune. SBHT 

skal fullt ut være eid av det offentlige og eies fra den 01.01.2020 av Indre Østfold kommune (90 %) og 

Marker kommune (10 %)10. 

 

I henhold til § 13-1 i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning skal virksomheter som for eksempel 

driver med undervisning og pleie- og omsorgstjenester i institusjon, være tilknyttet en bedriftshelsetje-

neste.  

                                                      
10 Smaalenene Bedriftshelsetjeneste, Årsrapport Indre Østfold kommune 2020, s.2 

FIGUR 6 Er det gjennomført risiko og sårbarhetsanalyser ved virksomheten? N=58 
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Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver med de forhold som er arbeidsgivers ansvar i arbeidsmiljø-

arbeidet11. 

 

Dette innebærer blant annet å bistå med: 

 

 planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer 

 utarbeidelse av internkontroll i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet 

 kartlegging av arbeidsmiljøet, foreta undersøkelser og vurdere risiko 

 å foreslå og gjennomføre tiltak som kan forebygge helseskader 

 å overvåke og følge opp arbeidstakernes helse når arbeidssituasjonen tilsier det 

 å foreslå og gjennomføre tilrettelegging av arbeidet for den enkelte 

 informasjon og opplæring om helse-, miljø- og sikkerhet 

 oppfølging av henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg 

 

Generelle helsekontroller, omfattende utredning, livsstilstiltak og all form for behandling er ikke en del av 

bedriftshelsetjenestens oppgaver. 

 

Revisjonen har kontrollert «Årsrapport Indre Østfold kommune 2020» utarbeidet av Smaalenene Bedrifts-

helsetjeneste AS. Årsrapporten ble behandlet og tatt til orientering i AMU 21.01.2021. I denne rapporten 

redegjøres det for det arbeidet som SBHT har gjort for Indre Østfold kommune i 2020. 

 

Det fremkommer av årsrapporten at 2020 har vært krevende år på grunn av koronapandemien. En rekke 

planlagte aktiviteter har blitt avlyst eller utsatt av smittevernhensyn.  

 

Samarbeidet mellom Indre Østfold kommune og SBHT tar utgangspunkt i en overordnet samarbeidsplan 

som er utarbeidet mellom partene. 

  

Bedriftshelsetjenesten har arbeidet mot kommunens ansatte blant annet ved å utarbeide nyhetsbrev, ut-

arbeide en informasjonsfilm om hjemmekontor. SBHT har også vært ute på arbeidsplasser og deltatt i 

Teams-møter.  

 

SBHT har bistått med råd og veiledning til ledere, verneombud og kommunalt ansatte. Bedriftshelsetje-

nesten har holdt kurs for verneombud og ledere. Det har også vært avholdt flere korte HMS-kurs med 

fokus på ulike arbeidsmiljøtemaer.  

 

I årsrapporten fremkommer det at bedriftshelsetjenesten tok kontakt med rådmannen i oktober 2020 med 

en bekymring for HMS-situasjonen i kommunen. SBHT meldte bekymring spesielt for ledere på alle nivåer 

i organisasjonen i forhold til de belastninger denne ansattgruppen hadde stått i over tid. Bedriftshelsetje-

nesten beskriver at slike utfordringer blant kommunens ledere kan få konsekvenser for de ansatte ned-

over i organisasjonen for eksempel ved manglende avklaringer i driftssituasjoner, manglende utarbeidelse 

av rutiner, manglende konflikthåndtering og manglende lederstøtte.  

 

SBHT anbefaler at det utarbeides en tydelig strategi for hvordan man på best mulig måte ivaretar helse 

og arbeidsmiljø i Indre Østfold kommune. Dette for å øke jobbtilfredsheten både for ledere og ansatte.  

                                                      
11 https://www.arbeidstilsynet.no/hms/roller-i-hms-arbeidet/bht/dette-skal-bedriftshelsetjenesten-hjelpe-

arbeidsgiver-med/, 24.03.2021, kl. 12.01 
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SBHT ser også behov for å bygge felles kultur på mange av virksomhetene/avdelingene, spesielt hos de 

virksomheter/avdelingen som ikke er stedbundne.  

 

I årsrapporten peker bedriftshelsetjenesten også på en rekke positive forhold i den nyetablerte kommu-

nen. Den sammenslåtte kommunen har blant annet ført til: 

 

 Større fagmiljø flere steder 

 Lederstøtte i stab 

 Lederutdanning satt i system 

 Nytenkning/ utvikling 

  

85



28 
 

 Revisors vurderinger 

4.3.1 HMS handlingsplan for 2021 

I henhold til forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 2-3 skal arbeidsmiljøutvalget delta i utar-

beidelsen av en handlingsplan for verne- og miljøarbeidet i virksomheten. Revisjonens kontroll viser at 

Indre Østfold kommune har behandlet og vedtatt HMS handlingsplan for 2021. Planen er behandlet i 

kommunens arbeidsmiljøutvalg i tråd med bestemmelsene nedfelt i lov og forskrift.  

Revisjonen er av den oppfatning at kommunens overordnede HMS-strategi, omtalt i pkt. 4.3.1 og kom-

munens HMS Handlingsplan for 2021, innebærer at Indre Østfold kommune tilfredsstiller kravene i aml. 

§ 7-2 (1) om at arbeidsmiljøutvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet. 

 

Revisjonen vurderer det som uheldig at under halvparten av de lokale verneombudene svarer positivt på 

spørsmålet om det er utarbeidet handlingsplaner for verne- og miljøarbeidet ved den virksomhet de er 

verneombud for. Revisjonen viser forøvrig til vurderingene i kap. 4.3.13 og anbefaler kommunen å sikre 

at det utarbeides handlingsplaner for verne- og miljøarbeidet på virksomhetsnivå i Indre Østfold kom-

mune. 

 

4.3.2 Årsrapport sentralt arbeidsmiljøutvalg (AMU) 

Revisjonen er blitt forelagt, og har kontrollert, arbeidsmiljøutvalgets årsrapport for 2020. Det foreligger 

ingen konkrete myndighetskrav til hvordan en årsrapporter fra arbeidsmiljøutvalg skal utformes. Arbeids-

tilsynet har på sin side kommet med en anbefaling om hva årsrapporten bør inneholde. Revisjonen vur-

derer at årsrapporten fra arbeidsmiljøutvalget i Indre Østfold kommune er utarbeidet i henhold til de an-

befalinger som er gitt av Arbeidstilsynet og anser følgelig at kravene i arbeidsmiljølovens § 7-2 (6) er 

oppfylt.  

 

4.3.3 Reglement og protokoller fra Arbeidsmiljøutvalget 

Revisjonen har kontrollert reglement for arbeidsmiljøutvalget i Indre Østfold kommune. Det er ikke et krav 

at det skal utarbeides et reglement for arbeidsmiljøutvalget. Revisjonen er likevel av den oppfatning at et 

slikt reglement på en positiv måte bidrar til å klargjøre arbeidsmiljøutvalgets arbeidsoppgaver (mandat) 

og utvalgets saksbehandlingsrutiner. I forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-16, er det 

slått fast at det skal skrives referat fra møtene i arbeidsmiljøutvalget. Ved avstemninger skal både flertal-

lets og mindretallets standpunkt protokolleres. Revisjonen har fått oversendt i alt seks protokoller fra ar-

beidsmiljøutvalget for 2020 og vurderer at forskriftskravet om at det skal føres referat fra møtene, samt at 

flertallets og mindretallets standpunkter ved avstemninger er protokollert i tråd med forskriftskravet. 

 

4.3.4 Internkontrollforskriften 

I henhold til internkontrollforskriftens § 5 er det en rekke forhold ved virksomhetens internkontroll som skal 

dokumenteres skriftlig. Disse kravene dreier seg om at det skal fastsettes mål for virksomhetens HMS-

arbeid, at det skal foreligge en oversikt over hvordan ansvar og myndighet i HMS-arbeidet er fordelt i 

organisasjonen og at det skal foreligge risikovurderinger. I tillegg til dette skal det foreligge rutiner for å 

avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i HMS-lovgivningen, samt at det skal do-

kumenteres en systematisk overvåking og gjennomgang av kommunens internkontroll på HMS-området.  
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Revisjonens kontroll viser at det er fastsatt overordnede mål for HMS-arbeidet i Indre Østfold kommune. 

Disse målsettingen er beskrevet i dokumentene «HMS-strategi for Indre Østfold kommune» og «Over-

ordnet HMS Handlingsplan for 2021». 

Revisjonens kontroll viser også at ansvar og myndighet i HMS-arbeidet er beskrevet i kommunen admi-

nistrative delegeringsreglement. 

 

I Indre Østfold kommune er det enhetsledernes oppgave å kartlegge mulige farer og problemområder 

knyttet til den enkelte enhet. Revisjonen har fått opplyst at kartleggingen skal gjøres regelmessig og skal 

bidra til å unngå uønskede hendelser. Risikovurdering skal utføres i samarbeid med de ansatte og deres 

representanter, for eksempel verneombud. Risiko skal i denne sammenheng forstås som muligheten for 

at en uønsket hendelse skal skje, samt en vurdering av hvilke konsekvenser en eventuell hendelse kan 

få.  

 

Revisjonen har kontrollert rutine for risikokartlegging og tiltak for å redusere risiko i Indre Østfold kom-

mune, rutine for å avdekke, rette opp og forebygge brudd på HMS-lovgivningen, samt rutine for systema-

tisk kontroll og gjennomgang av internkontrollen og vurderer disse rutinene for å være hensiktsmessige 

verktøy i HMS-arbeidet.  

 

Basert på den dokumentasjon som revisjonen har mottatt og kontrollert er det revisjonens vurdering at 

Indre Østfold kommune har etablert et internkontrollsystem på HMS-området i henhold til Internkontroll-

forskriftens § 5. 

 

Revisjonens kontroll har vist at Arbeidsmiljøutvalget, heretter AMU, i Indre Østfold kommune har vedtatt 

overordnet HMS-strategi for Indre Østfold kommune. Dokumentet fastslår og beskriver det ansvar som 

folkevalgte, medarbeidere, tillitsvalgte og kommunens vernetjeneste har for å skape et trygt arbeidsmiljø. 

Det er for eksempel tydeliggjort at det er rådmannens ansvar å revidere og evaluere kommunens over-

ordnede HMS-system. Rådmannen skal også utarbeide overordnede HMS-mål samt beskrive hvordan 

HMS-arbeidet i kommunen er organisert.  

Revisjonen vurderer at denne overordnede HMS-strategien på en hensiktsmessig måte legger rammene 

for HMS-arbeidet i Indre Østfold kommune. 

 

4.3.5 Verneombud og verneområder 

I henhold til § 3-2 i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, skal valg av verneombud som ho-

vedregel skje blant arbeidstakere som har erfaring og innsikt i virksomhetens arbeidsforhold. Skulle det 

vise seg at arbeidstakerne motsetter seg å velge verneombud, skal arbeidsgiver utpeke et verneombud 

som fungerer inntil arbeidstakerne har valgt et verneombud etter reglene i § 3-2. Revisjonen registrerer 

at Indre Østfold kommune opplyser å mangle to verneombud til kommunens 141 verneområder. Revisjo-

nen anbefaler Indre Østfold kommune å sikre seg at det til enhver tid er valgt verneombud i alle kommu-

nens virksomheter og verneområder. 

 

Dersom virksomheten har flere verneombud skal det velges et hovedverneombud, jf. aml 6-1 (3). Indre 

Østfold kommune hadde på det tidspunktet revisjonen gjennomførte sin kontroll tre hovedverneombud, 

frikjøpt i tilsammen 200% stilling. Indre Østfold kommune har med dette en forsterket vernetjeneste, noe 

revisjonen vurderer som positivt. 
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Revisjonen har registrert at det pågår en diskusjon knyttet til størrelsen og ansvarsområdene for enkelte 

verneområder. Revisjonen vurderer det som positivt at kommunen gjør denne typen vurderinger, og at 

kommunen gjennom dette er åpen for å justere verneområdene i tråd med behovet. Et eksempel på dette 

er rådhuset hvor det er gjort vedtak i AMU om at det skal være to verneombud. Det er under forberedelse 

en sak til AMU hvor antallet verneombud i STI12 -kulturutvikling skal vurderes. Per i dag er det eksempler 

på at ett verneombud dekker flere ulike lokasjoner i kommunen, for eksempel ungdomshus og kulturskole. 

 

Arbeidsmiljølovens § 6 – 1 (4) sier at «Hvem som til enhver tid fungerer som verneombud ved virksom-

heten, skal kunngjøres ved oppslag på arbeidsplassen». Revisjonens undersøkelse har vist at dette ikke 

er gjort overalt. Revisjonen viser i denne sammenheng til at kun litt over halvparten av lokale verneombud 

svarte bekreftende på spørsmålet om det var kunngjort med oppslag om hvem som verneombud ved 

virksomheten. Revisjonen vurderer det som uheldig at det ikke alle steder er kunngjort hvem som er det 

lokale verneombudet. Revisjonen anbefaler Indre Østfold kommune å sørge for at det kunngjøres ved 

oppslag på den enkelte arbeidsplass hvem som til enhver tid fungerer som verneombud. 

 

4.3.6 Medbestemmelsesarenaer 

Revisjonens kontroll har vist at Indre Østfold kommune har opprettet et arbeidsmiljøutvalg (AMU) i tråd 

med arbeidsmiljølovens § 7-1. Arbeidsgiver, arbeidstaker og bedriftshelsetjeneste er representert slik lov-

verket krever. Arbeidsgiver og arbeidstakere har like mange representanter i utvalget. Revisjonens un-

dersøkelse har vist lederen for utvalget vekselvis har vært valgt av henholdsvis arbeidsgiver- og arbeids-

takersiden. Revisjonen vurderer det som positivt at kommunen har opprettet et AMU i tråd arbeidsmiljø-

lovens bestemmelser.  

 

Revisjonens kontroll har også vist at Indre Østfold kommune har opprettet et partssammensatt utvalg, 

Administrasjonsutvalget, dette omtales i kapitlene 5.2.2 og 5.3.2. 

 

I tillegg til arbeidsmiljø- og administrasjonsutvalg har Indre Østfold kommune etablert det som kalles med-

bestemmelsesarenaer. Disse medbestemmelsesarenaene behandler saker både i henhold til arbeidsmil-

jølov og hovedavtale/hovedtariffavtale. Det er etablert medbestemmelsesarenaer på tre nivåer. Man har 

altså sentral Medbestemmelsesarena (SMBA), MBA-er for tre kommunalområder, samt MBA-er på virk-

somhetsnivå.  

 

Tilbakemeldinger revisjonen har fått peker i retning av at medbestemmelsesarenaene ikke fungerer opti-

malt. Både hovedverneombudene, bedriftshelsetjenesten og representanter for administrasjonen har gitt 

uttrykk for synspunkter som peker i denne retningen. Enhetsleder for arbeidsgiverpolitikk og forhandlinger 

har ment at medbestemmelsesarenaenes rolle er uklar. Revisjonen legger merke til at Smaalenene be-

driftshelsetjeneste også har gitt uttrykk for at MBA-ene ikke fungerer optimalt alle steder i organisasjonen. 

Revisjonen har særlig lagt merke til at det fra bedriftshelsetjenesten sin side er lagt vekt på at det må 

legges til rette for etablering av et godt ytringsklima hvor god kommunikasjon og respekt for hverandre 

danner grunnlaget for samhandlingen. Bedriftshelsetjenesten har også pekt på at det må være en syste-

matikk i forhold til innkalling, saklister og referater.  

 

Også hovedverneombudene kritiserer at det ikke praktiseres konsekvent at saker fra vernetjenesten er 

satt opp som fast punkt på sakskartet i alle MBA-ene. Revisjonen har også lagt merke til at koordinerende 

hovedverneombud er av den oppfatning at behandlingen av HMS-saker i MBA-ene mangler en rød tråd. 

                                                      
12 Stedsutvikling og innbyggertorg 
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Etter dette hovedverneombudets syn burde man hatt lokale arbeidsmiljøutvalg med delegert myndighet 

fra det sentrale arbeidsmiljøutvalget.  

 

De hovedtillitsvalgtes opplevelse av medbestemmelsesarenaene redegjøres det for i kapittel 5.2.3. Kort 

oppsummert kan man si at de hovedtillitsvalgte som revisjonen har intervjuet ikke har helt sammenfal-

lende oppfatninger om hvordan medbestemmelsesarenaene fungerer. De tilbakemeldingene revisjonen 

har fått fra hovedtillitsvalgte varierer fra «at det fungerer ganske godt» til «MBA-ene fungerer bare delvis 

som forum for HMS-problematikk». 

 

Revisjonen vurderer det som uheldig at både hovedverneombud, bedriftshelsetjeneste og en sentral re-

presentant fra administrasjonen gir uttrykk for at MBA-ene ikke fungerer optimalt. Det er uheldig at det er 

skapt usikkerhet knyttet til hvordan saker fra vernetjenesten skal saksbehandles. Revisjonen anbefaler 

derfor Indre Østfold kommune å vurdere tiltak for å sikre at verneombudenes medvirkning i HMS-arbeidet 

bedres. 

 

4.3.7 Medvirkning fra verneombud 

Revisjonens undersøkelse har vist at omlag 7 av 10 lokale verneombud opplever de blir tatt med på råd 

under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Dette vurderer revi-

sjonen som positivt. 

 

Revisjonen vurderer det som uheldig at hovedverneombudene rapporterer om utfordringer knyttet til ut-

øvelsen av rollen som verneombud i kommunen. Særlig uheldig er det at det fremkommer opplysninger 

som kan tyde på et utfordrende ytringsklima i enkelte sammenhenger. Revisjonen anbefaler Indre Østfold 

kommune å vurdere tiltak for å sikre et konstruktivt og godt ytringsklima i samhandlingen mellom verne-

ombud, tillitsvalgte og arbeidsgiversiden. 

 

4.3.8 Opplæring av verneombud 

Indre Østfold kommune benytter seg av Smaalenene bedriftshelsetjeneste AS som kursarrangør av 40 

timers grunnkurs i arbeidsmiljø. Revisjonen mener det er positivt at kommunen bruker bedriftshelsetje-

nesten på denne måten. Revisjonen vurderer det også som positivt at mer enn 9 av 10 verneombud gir 

tilbakemelding om at de har gjennomgått 40 timers grunnkurs i HMS-arbeid. I henhold til forskrift om 

organisering, ledelse og medvirkning § 3-19, skal alle verneombud som hovedregel ha en grunnopplæring 

i HMS-arbeid med en varighet av minst 40 timer. Så lenge ikke alle verneombud har denne grunnskole-

ringen vil revisjonen anbefale Indre Østfold kommune å sikre at alle verneombud har gjennomført 40 

timers grunnkurs i HMS-arbeid. Det fremkommer også av de informasjoner som revisjonen har innhentet 

at det er arbeidsgiver, dvs. Indre Østfold kommune, som bærer kostnadene knyttet til opplæring av ver-

neombud. Dette vurderer revisjonen som positivt. 

 

4.3.9 Tid til å gjøre jobben som verneombud 

Revisjonen vurderer det som positivt at omlag 7 av 10 lokale verneombud sier at de i «middels» til «meget 

stor grad» og anser dette som en indikasjon på at verneombudene i all hovedsak får nødvendig tid til å 

utføret arbeidet som verneombud på en forsvarlig måte. Revisjonen vil likevel peke på at den tid som er 

nødvendig for å kunne utføre oppgaven som verneombud på en god og forsvarlig måte kan variere fra 
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enhet til enhet, og fra situasjon til situasjon. God kommunikasjon mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersi-

den er derfor nødvendig for at verneombudene har de de arbeidsbetingelsene som er nødvendig for å 

utføre oppgavene på en forsvarlig måte. 

 

4.3.10 Vernerunder 

Revisjonen har forståelse for at det har vært vanskelig å gjennomføre vernerunder i alle kommunens 

virksomheter i 2020, gitt det smittevernregimet kommunen har levd under siden våren 2020. Med dette 

som bakteppe er det viktig å sørge for at det gjennomføres vernerunder så fort forholdene tillater det. 

Revisjonen anbefaler at det gjennomføres vernerunder i alle kommunens virksomheter så fort dette er 

praktisk mulig. 

 

4.3.11 Risikovurderinger på virksomhetsnivå 

Revisjonen registrerer at kommunaldirektør for HR og organisasjon gir uttrykk for at Indre Østfold kom-

mune ikke er gode nok på systematisk HMS-arbeid. Revisjonen registrerer også at risikoområder og over-

ordnet internkontroll er prioriterte oppgaver fremover. Dette vurderer revisjonen som positivt. Revisjonen 

vektlegger også bedriftshelsetjenestens beskrivelse av at mange virksomheter innenfor kommunens or-

ganisasjon er ganske gode på risikoanalyser og handlingsplaner. Når dette er sagt vurderer revisjonen 

det som uheldig at 15 % av de lokale verneombudene svarer «nei» på spørsmålet om det er utarbeidet 

risiko- og sårbarhetsanalyser.  

 

Internkontrollforskriftens § 5 (6) sier at alle virksomheter skal kartlegge farer og problemer og på denne 

bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Revi-

sjonen vurderer det derfor som uheldig at ikke alle av kommunens virksomheter har gjennomført risiko- 

og sårbarhetsanalyser i tråd med kravene i lov og forskrift. Revisjonen anbefaler Indre Østfold kommune 

å sørge for at alle virksomheter utarbeider risikovurderinger.  

 

4.3.12 Bedriftshelsetjeneste 

Revisjonen vurderer det som positivt at Indre Østfold kommune samarbeider med Smaalenene bedrifts-

helsetjeneste AS (heretter SBHT) på en rekke områder. Revisjonens undersøkelse har vist at SBHT har 

bistått kommunen med råd og veiledning til ledere, verneombud og kommunalt ansatte. SBHT har også 

arrangert kurs for verneombud og ledere, herunder 40 timers grunnkurs i HMS-arbeid. Revisjonen regi-

strerer også at SBHT i sin årsrapport for 2020 har meldt inne en bekymring for ledere på alle nivåer i 

organisasjonen med hensyn til de utfordringer som disse ansatte har stått i over tid. Revisjonen har også 

lagt merke til at SBHT har anbefalt Indre Østfold kommune å utarbeide en tydelig strategi for hvordan 

man på best mulig måte ivaretar helse og arbeidsmiljø i Indre Østfold kommune. Revisjonen vurderer det 

som positivt at Smaalenene bedriftshelsetjeneste AS inntar en proaktiv rolle i forhold til Indre Østfold 

kommune, og kommer med anbefalinger på HMS-området der SBHT anser at kommunen har et forbed-

ringspotensial.  

 

 Revisors konklusjon og anbefalinger 

Revisjonens konklusjon og anbefalinger fremkommer i kapittel 5.4. 
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5 Tillitsvalgtordning 

 Revisjonskriterier 

Det er redegjort for utledning av revisjonskriterier i kap. 9.1. 

 

 

  

Revisjonen har utledet følgende revisjonskriterier: 

 

 Det skal dokumenteres at planlegging og vurdering av arbeidsmiljøet og gjennomføring av 

nødvendige og forebyggende tiltak har skjedd i samarbeid med arbeidstakerne, verneom-

bud og tillitsvalgte. 

 Det skal dokumenteres at spørsmål knyttet til arbeidstakernes arbeidsforhold, for eksem-

pel knyttet til virksomhetens økonomiske situasjon og virksomhetens behov for beman-

ning, har vært drøftet med de tillitsvalgte.  

 Kommunens frikjøpsordning for tillitsvalgte skal som et minimum tilfredsstille Hovedavta-

lens § 3-3 (c) 

 Det skal være opprettet et partssammensatt utvalg i kommunen 

 Reglement for utvalgets arbeid skal være vedtatt av kommunestyret 

 Arbeidsgiver skal informere, drøfte eller forhandle i henhold til følgende paragrafer i Ho-

vedtariffavtalen - §§ 2.3.1 Heltids-/deltidsstillinger og 2.3.2 Midlertidig tilsetting – innleie. 

 Arbeidsgiver skal drøfte med tillitsvalgte i henhold til følgende punkter i Hovedtariffavtalens 

kapittel 3 – punktene 3.2.1 Lokale drøftinger og 3.2.3 Seniorpolitiske tiltak. 
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 Revisors undersøkelse 

5.2.1 Tillitsvalgtordning – frikjøp av tillitsvalgte 

Tillitsvalgtordningen i Indre Østfold, herunder også frikjøp av tillitsvalgte, er regulert i den lokale avtalen 

«Tillitsvalgtordning Indre Østfold kommune». Avtalen ble inngått mellom Indre Østfold kommune og fag-

foreningene 17. juni 2019, med virkning fra 01.01.2020. Avtalen er signert av rådmannen og fem fagfore-

ningsrepresentanter fra hovedsammenslutningene LO, Akademikerne, YS og Unio. Den lokale avtalen 

har varighet ut Hovedavtaleperioden og skal revideres når ny Hovedavtale foreligger.  

 

Det fremkommer av avtalen at ansattes medbestemmelse utøves gjennom tillitsvalgtordningen for Indre 

Østfold kommune. Det skal gjennomføres faste medbestemmelsesmøter på rådmannsnivå, seksjonsnivå, 

samt på enhets- og avdelingsnivå. I tillegg til dette skal medbestemmelse utøves gjennom ansattes re-

presentasjon i lovbestemte utvalg som administrasjonsutvalg, arbeidsmiljøutvalg (AMU) og lignende hvor 

representanter for de ansatte skal delta. De ansatte skal også være representert med sine tillitsvalgte i 

relevante ad hoc utvalg som utreder administrative spørsmål. Utover dette skal de tillitsvalgte utøve med-

bestemmelse i henhold til Hovedavtalens (HA) Del B, § 3-3. 

 

Avtalen sier at partene, dvs. arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentanter, skal avholde regelmessige 

medbestemmelsesmøter en gang pr. måned på følgende nivåer: 

 På kommunenivå med følgende deltagere: hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, HR-direktør og 

rådmann. 

 På områdenivå med deltagelse av kommunaldirektører, det aktuelle områdets tillitsvalgte, verne-

ombud. I store sektorer kan det avtales slike møter også på seksjonsnivå. 

 På enhetsnivå med deltakelse av enhetsledere, plasstillitsvalgte og verneombud. Der hvor det er 

store enheter eller enheter med stor geografisk spredning kan det lages tilsvarende ordninger på 

avdelingsnivå. 

 

Den lokale avtalen omtaler også deltakelse i Medbestemmelsesarenaer (MBA). Avtalen har nedfelt be-

stemmelser om at på kommunal nivå kan det møte en tillitsvalgt for hver fagorganisasjon. Oppmøtet er 

valgfritt. Når det gjelder MBA-er på øvrige nivåer kan en tillitsvalgt for hver fagorganisasjon som har med-

lemmer på den aktuelle arbeidsplass møte. Også her er det valgfritt oppmøte. 

 

Avtalen har inntatt bestemmelser knyttet til at tillitsvalgtes rettigheter. Det er i denne sammenheng snakk 

om: 

 Rett til fri med lønn for å utøve verv 

 Beholde lønn ved utøvelse av verv som tillitsvalgt 

 Kompensasjon for møter utenfor arbeidstid med arbeidsgiver, eller andre møter som er direkte 

knyttet til utøvelse av vervet som tillitsvalgt 

 Permisjonsregler 

 Avlønning av HTV  

 Opplæring av tillitsvalgte 

 

I avtalen er det inntatt en bestemmelse om at arbeidsgiver og fagforeningene skal drøfte størrelsen på 

frikjøpsressursen en gang i året – fortrinnsvis i januar måned. Som en overgangsordning i ett år er partene 

enige om at det skal gis ytterligere fleksibilitet i forhold til frikjøp av hovedtillitsvalgte. Ved uenighet skal 

bestemmelsene i HA, Del B § 3-3 c) følges.  
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TABELL 1 Frikjøp av tillitsvalgte 

Enhetsleder for arbeidsgiverpolitikk og forhand-

linger har opplyst revisjonen om at ressursen til fri-

kjøp av tillitsvalgte pr. mars 2021 utgjorde 8,3 års-

verk (se tabell 1). Denne ressursen reduseres til 

seks årsverk 31.08.2021.   

 

 

En av de hovedtillitsvalgte har opplyst at det ble gjennomført drøftingsmøte 8.1.2021 om frikjøp av tillits-

valgte. Denne hovedtillitsvalgte har etterlyst et referat og en skriftliggjort begrunnelse av arbeidsgivers 

begrunnelse for fastleggingen av størrelsen på frikjøpet.  

 

I spørreundersøkelse rettet mot de 

tillitsvalgte, ble det spurt om i hvil-

ken grad man som tillitsvalgt opp-

levde at Indre Østfold kommune 

hadde etablert systemer for ansat-

tes medbestemmelse i tråd med 

kravene i lov og avtaleverk. I figur 

7 ser vi at et klart flertall mener at 

det er etablert et system for med-

bestemmelse som er i tråd med 

kravene i lov og forskrift.  

 

Også de intervjuede hovedtillits-

valgte stiller seg i all hovedsak po-

sitive til de systemer og strukturer 

som er satt på plass for ansattes 

medvirkning. En av de hovedtillits-

valgte gir klart uttrykk for at «Med-

bestemmelsessystemet i den nye 

kommunen er i tråd med lov og av-

taleverk». Denne hovedtillitsvalgte 

følger opp med å si at «Jeg opple-

ver et stort politisk engasjement for 

at den nye kommunen skal være 

«et godt sted å jobbe». En annen HTV peker på at viktige styringsdokument, som for eksempel lønnspo-

litisk handlingsplan og kompetanseplan, ikke er på plass. Likevel sier den samme hovedtillitsvalgte at: 

«Indre Østfold er en ung kommune, og det er forståelse for at ting tar tid. Etter en innkjøringsperiode i 

2020 går tingene nå i riktig retning. Samarbeidsklimaet er i dag godt, og medbestemmelse praktiseres». 

 

En annen HTV forteller om en opplevelse av at arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden i Indre Østfold 

kommune har et ønske om samarbeid. Denne hovedtillitsvalgte forteller om et samarbeid mellom arbeids-

giver og arbeidstakersiden som er i utvikling og som nok vil bli bedre. «Medbestemmelsessystemet er alt 

i alt bedre nå enn i de gamle kommunene», sier denne hovedtillitsvalgte.  

 

Ikke alle de intervjuede hovedtillitsvalgte var udelt positive til hvordan den ansattes rett til medbestem-

melse utøves. En HTV ga overfor revisjonen uttrykk for at i forhold til avtaleverkets føringer om ansattes 

 Frikjøp i årsverk 

Fagforbundet 3,6 årsverk 

Utdanningsforbundet 1,8 årsverk 

Delta 1,4 årsverk 

Sykepleierforbundet 1,5 årsverk 

Totalt 8,3 årsverk 

FIGUR 7 I hvilken grad har Indre Østfold kommune etablert systemer for ansattes 

medbestemmelse I henhold til lov og avtaleverk? N=82 
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medbestemmelse er det «noe som er innafor og noe som er utafor» i Indre Østfold kommune. Denne 

hovedtillitsvalgte mente at kommunalområder som Næring/plan/teknikk, samt oppvekst var gode på med-

virkning, mens andre kommunalområder har et klart forbedringspotensial. Denne hovedtillitsvalgte ga 

også uttrykk for at samarbeidsklimaet mellom kommunens ledelse og tillitsvalgte ikke er optimalt. 

 

5.2.2 Administrasjonsutvalg 

Indre Østfold kommunes partssammensatte utvalg er Administrasjonsutvalget. Regler for dette utvalget 

er nedfelt i «Politisk reglement», senest revidert i kommunestyresak 170/20. 

Administrasjonsutvalgets medlemmer består av politisk valgte representanter for kommunen og repre-

sentanter for de ansatte. De ansattes representanter velges av og blant de ansatte for to år av gangen, 

jfr. kommuneloven § 5-11. Det er hovedtillitsvalgte fra Utdanningsforbundet, Sykepleierforbundet og Fag-

forbundet som sitter i administrasjonsutvalget. Administrasjonsutvalget behandler saker som gjelder for-

holdet mellom de ansatte og kommunen som arbeidsgiver. Utvalget erstatter ikke det løpende arbeid 

administrasjonen og arbeidstakerorganisasjonene skal ha. 

 

I henhold til politisk reglement har administrasjonsutvalget følgende oppgaver:  

 Være ansattes dialogarena med politikere før vedtak av budsjett og handlingsplan.  

 Få seg forelagt sykefraværsstatistikker.  

 Behandle etiske retningslinjer før vedtak i kommunestyret.  

 Behandle arbeidsgiverstrategi.  

 Uttale seg i saker innenfor utvalgets arbeidsområde hvor avgjørelsesmyndigheten tilligger for-

mannskapet eller kommunestyret. 

 

5.2.3 Medbestemmelsesarenaer 

I kapitel 4.2.7 er det redegjort for at Indre Østfold kommune har etablert det man kaller Medbestemmel-

sesarenaer (MBA). Man har en sentral Medbestemmelsesarena (SMBA) og tre MBA-er på kommunal-

områdenivå. I tillegg til dette har man MBA-er på virksomhetsnivå. I sentralt MBA sitter 15 personer, in-

kludert tre hovedverneombud, hovedtillitsvalgte og HRO-direktøren. MBA-ene dekker medbestemmelse 

både etter hovedavtale og etter arbeidsmiljølov/HMS-forskrift. Verneombud og tillitsvalgte deltar altså i 

samme organ, noe som er uvant for mange.  

 

De hovedtillitsvalgte som revisjonen har intervjuet har ikke helt sammenfallende syn på hvordan Medbe-

stemmelsesarenaene fungerer.  

 

En av HTV-ene forteller revisjonen at «deltakelse i disse medbestemmelsesmøtene gir ganske god 

oversikt over de sakene som er knyttet til organisasjonen». Denne hovedtillitsvalgte fortsetter med å si 

at i «MBA-møtene får de tillitsvalgte anledning til å komme med innspill på saker som er opp til behand-

ling. Kommuneledelsens dialog med ansatte går blant annet gjennom de tillitsvalgte, og kommunele-

delse bruker MBA-møtene aktivt. Det har vært en arena der vi får informasjon raskt». Samme hovedtil-

litsvalgt forklarer at MBA-ene også benyttes til planlegging og vurdering av arbeidsmiljøet og gjennom-

føring av nødvendige og forebyggende tiltak. Revisjonen ble fortalt at i MBA-møtene får de hovedtillits-

valgte informasjon fra de ulike verneområdene. Denne hovedtillitsvalgte kunne fortelle at vedkommende 

nettopp hadde deltatt i et MBA på seksjonsnivå der det ble gitt en oppdatering på HMS situasjonen på 

det aktuelle området. Etter denne hovedtillitsvalgtes syn har HMS-arbeidet et høyt fokus.  
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En annen hovedtillitsvalgt fastslår at medbestemmelsessystemet i den nye kommunen er i tråd med lov 

og avtaleverk. Etter denne hovedtillitsvalgtes syn så kan MBA-systemet virke omfattende, men for å sikre 

informasjonsflyt og medbestemmelse på alle nivåer har man vurdert dette som nødvendig. Videre fortalte 

den hovedtillitsvalgte at MBA ordningen skal evalueres etter en periode, og at det kan være at arenaene 

for medbestemmelse vil endres noe ut fra erfaringene man gjør. 

 

En tredje hovedtillitsvalgt sier at i forhold til avtaleverkets føringer er det «noe som er innafor og noe som 

er utafor» i Indre Østfold kommune. Denne hovedtillitsvalgte forsetter med å hevde at: «Noen kommunal-

områder er gode på medvirkning, nemlig Næring/plan/teknikk og Oppvekst, mens andre har klart forbed-

ringspotensial. Samarbeidsklimaet mellom kommunens ledelse og tillitsvalgte er ikke optimalt». Denne 

tillitsvalgte representerer en fagforening som i ulike sammenhenger har hevdet at kommunen ikke er 

tilstrekkelig bemannet. Arbeidsgiver har ikke etterkommet ønsket om å ta dette opp til drøfting. Hvilke 

temaer som kommer opp til drøfting er noe tilfeldig, mener denne hovedtillitsvalgte.  

 

Samme tillitsvalgte er også kritisk til at de tillitsvalgte involveres for sent i aktuelle prosesser. Denne til-

litsvalgte mener at arbeidsgiver skal ha anledning til gjennomføre interne diskusjoner før saker tas opp 

med tillitsvalgte, men denne tillitsvalgte mener at arbeidsgivers involvering altfor ofte skjer for sent. «Vi 

blir alt for ofte først involvert når arbeidsgiver har en løsning de ønsker å presentere», sier denne hoved-

tillitsvalgte. Samme hovedtillitsvalgte forteller at sakslistene til MBA-ene skal inneholde en sak om verne-

tjeneste, noe som ofte ikke skjer 

i praksis. MBA-ene fungerer bare 

delvis som forum for HMS-pro-

blematikk. Arbeidsgiver vil ha en 

klar skillelinje mellom oppgaver 

vernetjenesten jobber med og de 

oppgavene som tilfaller tillits-

valgte. Det er i flere sammen-

heng helt naturlig å samarbeide 

tett med vernetjenesten. Rolle-

fordelingen oppleves kunstig i 

noen sammenhenger, sier denne 

hovedtillitsvalgte.  

 

Da revisjonen i spørreundersø-

kelsen til de lokale tillitsvalgte 

spurte i hvilken grad Indre Øst-

fold kommune har etablert syste-

mer for ansattes medbestem-

melse svarte 78 % av respon-

dentene at det hadde Indre Øst-

fold kommune gjort i middels til 

svært stor grad, se figur 8. 

 

FIGUR 8 I hvilken grad har Indre Østfold kommune etablert systemer for ansattes 

medbestemmelse i henhold til lov og avtaleverk? N =82 
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De samme respondentene ble også 

spurt om hvordan de vurderer sine 

muligheter som tillitsvalgt til å utøve 

medbestemmelse. Av figur 9 ser man 

at 45 % vurderer dem som gode, 

mens omlag 35 % vurderer mulighe-

tene som nokså gode, eller lite gode. 

Litt over 19 % vurderer påvirknings-

mulighetene som meget gode eller 

svært gode. 

 

I spørreundersøkelsen ble det også 

stilt spørsmål om det ble gjennomført 

regelmessige medbestemmelses-

møter på respondentens arbeids-

plass og hvor ofte det ble avholdt 

medbestemmelsesmøter. Til det 

første spørsmålet svarte 3 av 4 be-

kreftende. En firedel av de lokale til-

litsvalgte svarte altså «Nei» eller 

«Vet ikke» på spørsmålet om det ble 

arrangert medbestemmelsesmøte på 

arbeidsplassen. Når det gjelder spørsmålet om hvor ofte disse medbestemmelsesmøtene ble avholdt 

svarte 80 % månedlig. Resten av svarene fordelte seg likt mellom svaralternativene «ukentlig» og «halv-

årlig». 

 

5.2.4 Informasjon og drøfting 

De hovedtillitsvalgte er i all hovedsak enige om at MBA-ene brukes til informasjon og drøftinger i budsjett-

prosessen. En av de hovedtillitsvalgte gir likevel uttrykk for at arbeidsgiver presenterer sine tall «litt sent i 

budsjettprosessen». 

 

Også når det gjelder informasjon og drøfting av bemanningssituasjonen i kommunen fremstår de hoved-

tillitsvalgte som enige. En av de hovedtillitsvalgte sier: «Vi blir også tatt med på drøfting om bemannings-

behov, men ved overtallighet har vi ikke bestandig vært tidlig nok påkoblet». En annen hovedtillitsvalgt 

sier: «Tillitsvalgte er blitt trukket med i drøfting av kommunens økonomi/budsjett, men når det gjelder 

bemanning savner jeg dialog». Samme HTV sier: «Stillingsstruktur (heltid vs. deltid og fast vs. midlertidig) 

drøftes i liten grad med tillitsvalgte. Innleie fra bemanningsbyråer drøftes heller ikke. Det vises i denne 

sammenheng til at Indre Østfold kommune har 1700 midlertidige ansettelser av et totalt antall ansettelser 

på 4500». En annen hovedtillitsvalgt bekrefter at arbeidsgiver i liten grad diskuterer stillingsstruktur. 

Denne hovedtillitsvalgte hevder at: «Når det gjelder stillingsstruktur (faste og midlertidige stillinger mv.), 

sier lovverket at vi skal ha et årlig drøftingsmøte om slike problemstillinger, men et eget møte om dette 

har vi ikke hatt». 

 

FIGUR 9 Hvordan vurderer du dine muligheter som tillitsvalgt til å utøve medbe-

stemmelse? N= 84 
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Revisjonen er av rådmannen opplyst om at kommunen er i oppstartfasen med prosjektet «Indre Østfold 

kommune - et godt sted å jobbe». Prosjektet har tre hovedområder hvorav ett av dem er kalt «Heltidskul-

tur». I forbindelsen med dette arbeidet skal det utarbeides rutiner/ retningslinjer o.l. «Rutine for utlysning 

av heltidsstillinger» og tilhørende prosesser hører naturlig til som en del av dette prosjektarbeidet. 

 

Det er utpekt en prosjektleder for pro-

sjektet «Indre Østfold kommune – et 

godt sted å jobbe». Denne prosjekt-

lederen har ansvar for at prosjektets 

arbeidsgruppe kommer med forslag 

til rutiner, retningslinjer og lignende. I 

henhold til bestemmelser i hovedta-

riffavtalen skal ansattes representan-

ter involveres på et så tidlig tidspunkt 

som mulig. Inntil prosjektet har levert 

inn rapporten fra arbeidet skal det føl-

ges lokale rutiner om ansettelser. 

 

Rådmannen har videre opplyst revi-

sjonen om at det er nødvendig for 

kommunens virksomheter lokalt å 

finne gode tiltak for å endre praksis 

slik at kommunen som hovedregel 

kan lyse ut hele stillinger, slik HTA 

legger til grunn. For å lykkes i å grad-

vis erstatte deltidsstillinger med hel-

tidsstillinger må det tenkes nytt. Det 

kan for eksempel være snakk om å 

slå sammen stillinger, bruk av be-

manningsenheter, omdisponering av 

vikar- og overtidsmidler, alternative 

arbeidstidsordninger osv. Slike tiltak 

vil gjelde alle tjenesteområder i Indre 

Østfold kommune 

 

Revisjonen stilte de plasstillitsvalgte 

spørsmål knyttet til arbeidstakernes 

arbeidsforhold, for eksempel om 

virksomhetens økonomiske situa-

sjon og virksomhetens behov for be-

manning, ble drøftet med de tillits-

valgte. 65 % av svarene fordeler seg 

mellom «i middels grad» til «i meget 

stor grad». Kun 12 % svarte «i liten 

grad», jf. figur 10.På et spørsmål om 

arbeidsgiver informerer, drøfter eller 

forhandler saker knyttet til Heltid-

FIGUR 10 Blir spørsmål knyttet til arbeidstakernes arbeidsforhold, for ek-

sempel virksomhetens økonomiske situasjon og virksomhetens behov for 

bemanning, drøftet med de tillitsvalgte? N= 84 

FIGUR 11 Arbeidsgiver skal informere, drøfte eller forhandle i henhold til føl-

gende paragrafer i Hovedtariffavtalen - §§ 2.3.1 Heltids-/deltidsstillinger og 

2.3.2 Midlertidig tilsetting – innleie. Blir dette gjort i din virksomhet? N= 84 
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/deltidsstillinger eller midlertidige tilsettinger fordelte svarene seg noe annerledes.  Vi ser at ca. 46 % 

svarer «ja», 24 % svarer «nei», og 30 % svarer «vet ikke», se figur 11.  

 

De hovedtillitsvalgtes tilbakemelding i forbindelse med spørsmålet om det gjennomføres drøftinger knyttet 

til seniorpolitiske tiltak varierer. En av HTV-ene sier at seniorpolitikken forsvant med de gamle kommu-

nene. Flere av de hovedtillitsvalgte viser til at dette er diskusjoner som hører hjemme i forbindelse med 

drøftinger om lønnspolitisk handlingsplan som er under utarbeidelse. En annen HTV viser til at kommu-

neledelsen ønsker å sette på plass en livsfasepolitikk. I dette ligger det at man ønsker å utvikle en ar-

beidsgiverpolitikk som tar hensyn til de ulike livsfaser en arbeidstaker kan være i.   
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 Revisors vurderinger 

5.3.1 Tillitsvalgtordning – frikjøp av tillitsvalgte 

Revisjonen har undersøkt hvorvidt tillitsvalgte er av den oppfatning at Indre Østfold kommune har etablert 

systemer for ansattes medbestemmelse som er i tråd med lov og avtaleverk. Revisjonen vurderer det 

som positivt at nesten 8 av 10 lokale tillitsvalgte svarer bekreftende på dette. Revisjonen registrer at det 

er noe uenighet blant de intervjuede hovedtillitsvalgte i dette spørsmålet, men revisjonen legger til grunn 

at de hovedtillitsvalgte i all hovedsak stiller seg positive til de systemer og strukturer som er satt på plass 

for ansattes medvirkning gjennom tillitsvalgtapparatet. Dette vurderer revisjonen som positivt. 

Revisjonen har vurdert frikjøpsordningen for tillitsvalgte og mener at denne tilfredsstiller Hovedavtalens § 

3-3 (c). 

 

5.3.2 Administrasjonsutvalg 

Revisjonens undersøkelse viser at Indre Østfold kommune har nedsatt et partssammensatt utvalg; Admi-

nistrasjonsutvalget. Regler for dette utvalget er nedfelt i «Politisk reglement», senest revidert i kommune-

styresak 170/20. Revisjonen vurderer at Indre Østfold kommune med dette tilfredsstiller kommunelovens 

krav om at det skal finnes et partssammensatt utvalg.   

 

5.3.3 Medbestemmelsesarenaer 

Revisjonen har i kapittel 4.3.7 vurdert medbestemmelsesarenaene hovedsakelig fra verneombudenes 

perspektiv. Revisjonens undersøkelse har vist at de hovedtillitsvalgte som revisjonen har intervjuet i for-

bindelse med denne forvaltningsrevisjonen, har et varierende syn på hvordan medbestemmelsesarena-

ene fungerer.  

 

Flertallet av de hovedtillitsvalgte gir uttrykk for at medbestemmelsesarenaene fungerer ganske godt. Re-

visjonen legger likevel merke til at en av de hovedtillitsvalgte gir uttrykk for at noen kommunalområder er 

gode på medvirkning, mens andre har en vei å gå. Denne hovedtillitsvalgte er også av den oppfatning at 

samarbeidsklimaet mellom kommunens ledelse og tillitsvalgte ikke er optimalt.  

 

Revisjonen vurderer det som positivt at tillitsvalgte på virksomhetsnivå i stor grad mener at Indre Østfold 

kommune har etablert systemer for ansattes medbestemmelse i tråd med lov og avtaleverk.  

 

Revisjonen registrer at omlag 35 % av de tillitsvalgte på virksomhetsnivå vurderer sine muligheter til å 

utøve medbestemmelse som nokså gode, eller lite gode. Revisjonen vurderer det som uheldig at ett så 

stort mindretall vurderer sine egne muligheter for medbestemmelse så lavt. Revisjonen vurderer det også 

som uheldig at en fjerdedel av de lokale tillitsvalgte svarte «Nei» eller «Vet ikke» på spørsmålet om det 

ble arrangert medbestemmelsesmøte på arbeidsplassen.  

 

5.3.4 Informasjon og drøfting 

Revisjonens undersøkelse viser at de hovedtillitsvalgte i all hovedsak er enige om at MBA-ene brukes til 

informasjon og drøftinger i forbindelse med kommunens budsjett og økonomiplanprosess. Et flertall av 

de plasstillitsvalgte har også gitt uttrykk for at MBA-er på virksomhetsnivå brukes til drøftinger knyttet til 

virksomhetens økonomiske situasjon. Revisjonen vurderer dette som positivt. 
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Når det gjelder drøftinger knyttet til bemanning fremstår bildet noe mer nyansert. Det synes å være enig-

het blant de tillitsvalgte om at de i større grad kunne vært involvert i drøftinger knyttet til alle sider ved 

kommunens bemanningspolitikk, det være seg forholdet mellom heltid og deltid, innleie fra bemannings-

byråer, midlertidige ansettelser osv. Revisjonen vurderer det som uheldig at de tillitsvalgte ganske sams-

temt gir uttrykk for at de ikke opplever å være involvert i tilstrekkelig grad på dette området. Revisjonen 

viser i denne sammenheng til hovedtariffavtalens bestemmelser i §§ 2.3.1 Heltids-/deltidsstillinger og 

2.3.2 Midlertidig tilsetting – innleie. Revisjonen har registrert at Indre Østfold kommune er i oppstartsfasen 

med prosjektet «Indre Østfold kommune – et godt sted å jobbe».  Slik revisjonen forstår det er en av 

målsettingene for dette prosjektet å legge til rette for at det i Indre Østfold kommune skal ansettes i hel-

tidsstillinger så langt dette er mulig. Dette vurderer revisjonen som positivt. 

 

Revisjonen registrerer at hovedtillitsvalgte har ulike oppfatninger knyttet til om det gjennomføres drøftinger 

knyttet til seniorpolitiske tiltak, slik Hovedtariffavtalens kapittel 3 – 3.2.3 om seniorpolitiske tiltak forutset-

ter.  Hovedtariffavtalen sier på dette punkt at kommunen skal utvikle virkemidler for å motivere arbeidsta-

kere til å stå lenger i arbeid. Virkemidlene det kan være snakk om er for eksempel tilpasset arbeidstid, 

redusert omfang av nattarbeid, tilrettelegging av arbeidsoppgaver, tjenestefri med lønn, kronetillegg, kon-

tantutbetaling eller lignende. Hovedtariffavtalen åpner for at arbeidsgiver kan gjøre avtaler med den en-

kelte arbeidstaker. Det kreves også at arbeidsgiver gjennomfører drøftinger om bruk av alternative virke-

midler med de tillitsvalgte og orienterer om inngåtte avtaler. Flere av de hovedtillitsvalgte viser til at dis-

kusjoner vedrørende seniorpolitiske tiltak hører hjemme i forbindelse utarbeidelsen av lønnspolitisk hand-

lingsplan.   

 

Revisjonen vurderer det som uheldig at det fremstår som uklart hvorvidt Indre Østfold kommune har satt 

på plass seniorpolitiske tiltak for å motivere arbeidstakere til å stå lenger i arbeid. Revisjonen anbefaler 

derfor Indre Østfold kommune å utarbeide tiltak i tråd med intensjonene i HTA kap. 3 – 3.2.3 Seniorpoli-

tiske tiltak.  

 

 Revisors konklusjon og anbefalinger 

Revisjonen konkluderer med at Indre Østfold kommune i all hovedsak har etablert systemer for ansattes 

medbestemmelse i henhold til arbeidsmiljølovens og tilhørende forskrifters bestemmelser om vernetje-

neste og tillitsvalgtordning. Revisjonens undersøkelse har likevel vist at det på enkelte områder finnes 

rom for forbedring. Revisjonen vil særlig peke på nødvendigheten av at det er verneombud i alle kom-

munens virksomheter og verneområder, samt at verneombudene får den nødvendige opplæring og de 

nødvendige betingelser for å kunne utøve funksjonen som verneombud på en hensiktsmessig og god 

måte.  Revisjonen vil også peke på nødvendigheten av at det gjennomføres risikoanalyser og utarbei-

des HMS-handlingsplaner på den enkelte virksomhet. 
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Revisjonens anbefalinger er: 
 

 Revisjonen anbefaler Indre Østfold kommune å sikre seg at det til enhver tid er valgt 
verneombud i alle kommunens virksomheter og verneområder. 

 

 Revisjonen anbefaler Indre Østfold kommune å sørge for at det kunngjøres ved opp-
slag på den enkelte arbeidsplass hvem som til enhver tid fungerer som verneombud. 

 

 Revisjonen anbefaler Indre Østfold kommune å vurdere tiltak for å sikre at verneom-
budenes medvirkning i HMS-arbeidet bedres. 

 

 Revisjonen anbefaler Indre Østfold kommune å sikre at alle verneombud har gjen-
nomført 40 timers grunnkurs i HMS-arbeid.  

 

 Revisjonen anbefaler Indre Østfold kommune å gjennomføre vernerunder og utar-
beide risikovurderinger i alle kommunens virksomheter så fort dette er praktisk mulig, 
og at det med bakgrunn i disse analysene utarbeides handlingsplaner for verne- og 
miljøarbeidet i kommunen. 

 

 Revisjonen anbefaler Indre Østfold kommune å vurdere tiltak for å sikre et konstruktivt 
og godt ytringsklima i samhandlingen mellom verneombud, tillitsvalgte og arbeidsgi-
versiden. 
 

 Revisjonen anbefaler Indre Østfold kommune å utarbeide tiltak i tråd med intensjo-
nene i HTA. kap. 3 – 3.2.3 Seniorpolitiske tiltak. 
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6 Andre forhold 

I forbindelse med kontrollutvalgets behandling av prosjektplan i sak 20/41, 21.09.2020, kom det frem at 

utvalget, utover prosjektets problemstilling, ønsket å få belyst i hvor stor grad de tillitsvalgte deltar, i hvil-

ken grad det er frikjøp av tillitsvalgte, samt en beskrivelse av nå-situasjon. Disse spørsmålene er besvart 

i foregående kapitler. Kontrollutvalget ønsket i tillegg til dette en beskrivelse av hvordan de ansatte takler 

overgangen fra fem til en kommune 

 Revisors undersøkelse 

6.1.1 Hva er nå-situasjonen – hvordan takler de ansatte overgangen fra fem til en 

kommune 

Revisjonen har ikke tilstrekkelige data for å kunne si noe klart og entydig om «hvordan de ansatte takler 

overgangen fra fem til en kommune».  

 

Revisjonen viser likevel til bedriftshelsetjenestens «Årsrapport Indre Østfold kommune 2020». Her frem-

kommer det at bedriftshelsetjenesten i oktober 2020 hadde kontakt med rådmann på grunn av bekymring 

for helsen til de kommunalt ansatte.  Bedriftshelsetjenesten utrykker særlig bekymring for ledere på alle 

nivåer i organisasjonen. Bekymringen er knyttet til en erfaring av at mange av lederne er slitne, både på 

grunn av omstillingsprosessen man står oppe i, men også utfordringer knyttet til koronapandemien. Be-

driftshelsetjenesten rapporterer at flere av lederne står i fare for å bli sykemeldt på grunn av stor arbeids-

belastning13. 

 

Bedriftshelsetjenesten rapporterer også at man i første halvår 2020 hadde stor pågang av ansatte som 

strevet med utfordringer knyttet til egen helse.  Omstilling i forbindelse med kommunesammenslåingspro-

sessen trekkes frem som en av flere grunner til dette14. 

 

Revisjonen vil også rette oppmerksomheten mot det kartleggingsarbeidet som er igangsatt fra kommunen 

sin side i forbindelse med gjennomføring av vernerunder våren 2021, se kap. 4.2.11. Revisjonen antar at 

denne kartleggingen vil fremskaffe informasjon som kan belyse denne problemstillingen ytterligere. 

6.1.2 Kulturforskjeller 

Kommunaldirektør for HRO ga i intervjuet uttrykk for at å gjennomføre landets største kommunesammen-

slutning midt i en pandemi er krevende. Han fortsatte med å gi uttrykk for at det på mange måter er 

imponerende hvor langt Indre Østfold kommune har kommet. Han understreker at det er betydelig forskjell 

på å jobbe i små og store kommuner. Hans vurdering er at dette nok har overrasket mange. Mange sliter 

med å navigere i den store, uoversiktlige organisasjonen. Etter hans mening kan hovedforskjellen mellom 

de gamle kommunene og Indre Østfold kommune oppsummeres med tre stikkord: avstand, størrelse og 

mengde.  

 

Flere av de hovedtillitsvalgte peker på at det har vært kulturforskjeller mellom de gamle kommunene, og 

at disse kulturforskjellene fremdeles eksisterer i den nye kommunen. En av de hovedtillitsvalgte beskriver 

at «For enkelte har det vært vanskelig å gå om bord i den nye kommunen» i den forstand at det er vans-

kelig å gi slipp på gamle systemer og begynne å arbeide etter nye retningslinjer og en annen systematikk. 

                                                      
13 Smaalenene Bedriftshelsetjeneste, Årsrapport Indre Østfold kommune 2020, s. 3 
14 Ibid. 
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Samme hovedtillitsvalgt beskriver en situasjon hvor mye kunne avgjøres i uformelle sammenhenger i små 

kommuner. I en stor kommune som Indre Østfold kommune må ting være mer formalisert.  

 

Flere av de hovedtillitsvalgte peker på kulturforskjeller imellom de gamle 5-K kommunene når det gjelder 

arbeidsgivers tilnærming til samarbeidet med tillitsvalgte. Disse forskjellene eksisterer fortsatt i den nye 

kommunen. En av de hovedtillitsvalgte beskriver det på denne måten: «Ganske ofte får jeg følelsen av at 

tillitsvalgte blir informert fordi man må og ikke fordi ledelsen synes det er nyttig». Arbeidet med å etablere 

en felles kultur i Indre Østfold kommune er i gang, men kulturbygging fordrer tid, sier en annen hovedtil-

litsvalgt.  

6.1.3 Lønnsforskjeller 

Kommunaldirektør HRO forteller at kommunesammenslåingen har ført til lønnsforskjeller mellom like stil-

linger på opptil flere hundre tusen kroner. Han gir overfor revisjonen uttrykk for at dette «...er en oppskrift 

på å skape konflikt og tappe ansatte for energi. Vi er nødt til å harmonisere lønningene».  Han forteller 

videre at det i sammenslåingsprosessen ble etablert en omstillingsavtale med en forventning om lønns-

harmonisering i løpet av en periode på 5 til 10 år. Han forklarer også at man ikke alene kan basere seg 

på de årlige lønnsoppgjørene; til det er lønnsforskjellene for store. Det utsatte lønnsoppgjøret for 2020 

ble gjennomført i desember. I denne forbindelsen ble lønn harmonisert innenfor hovedtariffavtalens ka-

pittel 3 (ledere) og kapittel 5 (høyt utdannede). Kommunaldirektøren understreket at man ikke er i mål 

med denne lønnsharmoniseringen. 

  

Kommunaldirektøren opplyste revisjonen om at flere styringsdokumenter i kommunens arbeidsgiverpoli-

tikk kommer på plass i mars–april 2021. Det er snakk om lønnspolitisk handlingsplan, kompetanseplan 

og rekrutteringsstrategi. I tillegg til dette jobbes det med å utarbeide en livsfasestrategi, inkludert senior-

ordning.  

 

Enhetsleder for arbeidsgiverpolitikk og forhandlinger uttaler til revisjonen at de store lønnsforskjellene 

vekker harme og at det har blitt snakket mye om. Hun peker på at noe samordning skjedde i 2019 og det 

ble foretatt noe lønnsutjevning i 2020, men mye gjenstår. Full harmonisering vil koste mange millioner 

kroner årlig. Enhetslederen peker også på at lønn er viktig i et rekrutteringsperspektiv, dvs. på et område 

hvor Indre Østfold kommune har utfordringer. 

 

De hovedtillitsvalgte viser, på samme måte som den administrative ledelsen til at det er lønnsforskjeller i 

Indre Østfold kommune, som har sitt utspring i lønnsforskjeller mellom de fem kommunene som ble slått 

sammen. Det er især i lederstillinger at lønnsforskjellene kan være store. Lønnsforskjellene skaper mis-

nøye blant de ansatte.  

 

En av de hovedtillitsvalgte forteller om enkeltmedlemmer som har ønsket lønnssamtaler, og hvor det har 

vært gjennomført drøftinger. Arbeidsgiver har i drøftingen stort sett bestemt at dette må tas opp i kom-

mende lokale lønnsforhandlinger. Denne hovedtillitsvalgte forteller at det har vært misnøye på grunn av 

lønnsforskjellene, men ingen av lederne blant dennes medlemmer har sluttet på grunn av lønn.  Hun sitter 

i en arbeidsgruppe som skal utarbeide lønnspolitisk handlingsplan. Gruppen ble oppnevnt i desember 

2020. Hun forteller at arbeidet med lønnspolitisk handlingsplan har vært utfordrende. Hun beskriver det 

på denne måten: «Det har vært en lang og kronglete vei, men lønnspolitisk handlingsplan kommer på 

plass i 1. halvår 2021. Målet er å få objektive lønnskriterier basert på utdannelse, ansvar og arbeids-

mengde. Lønnspolitisk handlingsplan skal i løpet av fem år etablere likt lønnsnivå for samme type ansvar 
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og arbeidsoppgaver. En god lønnspolitikk vil skape forståelse for hvordan lønnsinnplassering og lønns-

dannelsen skjer i ny kommune. Over tid vil det bidra til å gi ansatte forutsigbarhet og tillit til at den nye 

kommunen har en gjennomtenkt, god og rettferdig lønnspolitikk».  

 

En annen hovedtillitsvalgt sier at skjevhetene i lønn påvirker arbeidsmiljøet og skaper misnøye. Noen har 

sagt opp sine stillinger på grunn av lønnsforskjeller, opplyser denne hovedtillitsvalgte. Denne hovedtillits-

valgte beskriver lønnsharmoniseringsprosessen i desember 2020 som rotete: «Arbeidsgiver kom før jul 

med forslag til lønnsmessig harmonisering, men det grunnleggende dokumentet var ikke på plass; pro-

sessen var rotete. En arbeidsgruppe jobber nå med lønnspolitisk handlingsplan, som trolig vil foreligge i 

april 2021. Prosessen burde ha vært framskyndet. Men vi forstår at virkningen på lønnsbudsjettet er kre-

vende å takle for arbeidsgiver». En annen tillitsvalgt viser til et ønske om å prioritere de lavest lønnede i 

forbindelse med lønnsharmoniseringsprosessen i desember 2020. «Denne tilnærmingen ville ikke ar-

beidsgiver imøtekomme. De hadde helt andre prioriteringer innad i kap. 3 og 5. De var lite villig til å lytte. 

Vi synes ikke det var reelle forhandlinger», sier denne hovedtillitsvalgte. 
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7 Rådmannens uttalelse
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8 Kildehenvisninger 

 

Dokumenter fra Indre Østfold kommune 

 Organisasjonskart – Indre Østfold kommune (for alle sektorer) 

 Organisasjonsplan – Rådmannens ledergruppe 

 Ansvar og myndighet for ansatte i Indre Østfold kommune 

 Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport for verne- og miljøarbeidet 

 Reglement for arbeidsmiljøutvalget 

 Protokoller fra AMU 2020 – 2021 

 Politisk reglement Indre Østfold kommune – sist revidert 02.12.2020 

 Protokoller fra administrasjonsutvalget 2020 

 Overordnet HMS-strategi for Indre Østfold kommune 

 Overordnet HMS handlingsplan for 2021 

 Arbeidsgiverpolitikk Indre Østfold kommune 2020 -2030 

 Oversikt over virksomhetens organisasjon; hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt 
med hensyn til HMS-arbeidet. 

 Rutine for systematisk kontroll og gjennomgang av internkontrollen 

 Rutine for risikokartlegging og tiltak for å redusere risiko i Indre Østfold kommune 

 Rutine for å avdekke, rette opp og forebygge brudd på HMS-lovgivningen 

 Delegasjonsreglement – vedtatt 26.03.2020 

 Tillitsvalgtordning – signert lokal avtale 

 Infobrev til rådmann Georg Smedhus arbeidsmiljøkartlegging 2021 

 

Lover 

 LOV 1992-09-25 nr.107: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

 LOV-2005-06-17-62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven), 
kapitlene 6, 7 og 8  
 

Forskrift 

 Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. ( FOR 2004-06-15 nr. 904) 
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9 Vedlegg 

 Utledning av revisjonskriterier 

Arbeidsmiljølovens kapittel 6, §§ 6-1 – 6-5 

Plikt til å velge verneombud, jf. aml § 6-1 

I henhold til arbeidsmiljølovens § 6-1 skal det ved hver virksomhet som omfattes av loven, velges et ver-

neombud. Hovedregelen er at det skal velges verneombud i alle virksomheter. Dersom virksomheten 

har færre enn 10 ansatte, kan arbeidsgiver og arbeidstakerne avtale en annen ordning. Ved fastsettelse 

av om virksomheten har 10 ansatte eller flere, skal alle arbeidstakere telle med, både fast ansatte (heltid 

og deltid), midlertidig ansatte og eventuell innleid arbeidskraft. En slik avtale må være skriftlig og inne-

holde en beskrivelse av hvordan vernearbeidet konkret skal ivaretas. Avtalen må som et minimum inne-

holde beskrivelser av: nødvendige arbeidsmiljøtiltak, møtepunkt, hvordan vernespørsmål skal tas opp 

og håndteres på arbeidsplass. I dette ligger det også et krav om at avtalen må beskrive hvordan risiko-

forhold håndteres, hvilke plikter arbeidsgiver har, samt ansattes medvirkningsplikt.  

Det fremkommer av samme paragraf (aml. § 6-1) at antallet verneombud fastsettes i forhold til virksom-

hetens størrelse, arbeidets art og arbeidsforholdene for øvrig. Dersom virksomheten består av flere at-

skilte avdelinger, eller arbeidet foregår på skift, skal det i alminnelighet velges minst ett verneombud for 

hver avdeling eller hvert skiftlag. Hvert verneområde skal være klart avgrenset og må ikke være større 

enn at verneombudet kan ha full oversikt og ivareta sine oppgaver på forsvarlig måte. 

Dersom virksomheten har flere verneombud skal det velges et hovedverneombud. Hovedverneombudet 

skal samordne verneombudenes arbeid. Hovedverneombudet skal velges blant verneombudene eller 

andre som har eller har hatt tillitsverv ved virksomheten. Hvem som til enhver tid fungerer som verneom-

bud ved virksomheten, skal kunngjøres ved oppslag på arbeidsplassen. I henhold til forskrift om organi-

sering, ledelse og medvirkning § 3-4 skal verneombudene velges for to år av gangen. 

Revisjonskriterier oppsummert:  

 Det skal velges verneombud i alle virksomheter.  

 Virksomheter med mer enn ett verneombud skal ha minst ett hovedverneombud, som har ansvar 

for å samordne verneombudets virksomhet.  

 Det skal kunngjøres med oppslag på arbeidsplass, hvem det er som er verneombud ved virksom-

heten.  

 

Verneombudets oppgaver, jf. aml. § 6-2 

Verneombudets primære oppgave er å ivareta arbeidstakernes interesser i alle saker som angår arbeids-

miljøet. Dette følger av arbeidsmiljølovens § 6-2. Det ligger til verneombudet å se til at arbeidet blir utført 

på en måte som innebærer at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd blir ivaretatt i sam-

svar med lov og forskrift. For at verneombudet skal kunne ivareta sin rolle så skal verneombudet tas med 

på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombu-

dets verneområde, herunder etablering, utøvelse og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, 

miljø- og sikkerhetsarbeid, også dette er hjemlet i aml § 6-2. Verneombudet skal gjøres kjent med alle 

yrkessykdommer, arbeidsulykker og tilløp til ulykker innenfor sitt område, om yrkeshygieniske rapporter 

og målinger, og om eventuelle feil og mangler som er påvist, jf. aml 6-2 (5). Dersom Arbeidstilsynet gjen-

nomfører inspeksjoner og tilsyn ved virksomheten, skal verneombudet delta, jf. aml. 6-2 (6). 

Revisjonskriterier oppsummert: 

 Verneombudet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betyd-

ning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde, jf. aml § 6-2.  
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Utgifter, opplæring mv., § 6-5 

Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at verneombudet får den opplæring som er nødvendig for at 

verneombudets oppgaver skal kunne håndteres på en god og forsvarlig måte. Det er også arbeidsgiver 

som skal bære kostnadene for denne opplæringen. Verneombudet skal få den nødvendige tid til å utføre 

sine oppgaver, fortrinnsvis innenfor alminnelig arbeidstid. I henhold til forskrift om organisering, ledelse 

og medvirkning § 3-19, skal verneombudets opplæring ha en varighet av minst 40 timer.  

Revisjonskriterier oppsummert: 

 Verneombudene skal, som hovedregel, ha fått minst 40 timers opplæring i verneombudets opp-

gaver 

 Arbeidsgiver skal bære kostnadene ved verneombudenes opplæring 

 Verneombudene skal få nødvendig tid til å utføre arbeidet på en forsvarlig måte  

 

Arbeidsmiljølovens kapittel 7, §§ 7-1 – 7-4 

Arbeidsmiljølovens § 7-1 krever at det i alle virksomheter med mer enn 50 ansatte skal være arbeidsmil-

jøutvalg. I dette utvalget skal både arbeidsgiver, arbeidstaker og bedriftshelsetjeneste være representert. 

I virksomheter med mellom 20 og 50 ansatte skal det også være arbeidsmiljøutvalg, dersom en av partene 

har krevd dette. Arbeidsgiver og arbeidstakere skal ha like mange representanter i utvalget. Lederen for 

utvalget skal vekselvis velges av arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter. I forskrift om orga-

nisering, ledelse og medvirkning sies det i § 3-14 at dersom det er flere adskilte driftsenheter i virksom-

heten skal det velges lokale arbeidsmiljøutvalg for hver driftsenhet. Arbeidsmiljøutvalget for hele virksom-

heten fastsetter arbeidsoppgaver og beslutningsmyndighet for det lokale arbeidsmiljøutvalg. Funksjonsti-

den for medlemmene er i forskriftens § 3-15 bestemt til å være to år av gangen. Det skal foreligge referat 

fra møtene i arbeidsmiljøutvalget, jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-16. Ved av-

stemminger skal både mindretallets og flertallet stemmer protokolleres. 

Revisjonskriterier oppsummert: 

 Det skal være arbeidsmiljøutvalg i virksomheter med mer enn 50 ansatte 

 Det skal være arbeidsmiljøutvalg i virksomheter med 20 – 50 ansatte, dersom en av partene har 

bedt om det 

 Arbeidsmiljøutvalget skal vekselvis ledes av en representant fra arbeidstakerne og arbeidsgive-

ren. 

 Det skal foreligge referat fra møtene i arbeidsmiljøutvalget, jf. forskrift om organisering, ledelse 

og medvirkning § 3-16 

 

Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver, jf. § 7-2 

Arbeidsmiljøutvalgets arbeidsoppgaver innebærer å arbeide for fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomhe-

ten. Dette skal blant annet skje ved at utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og 

nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Arbeidsmiljøut-

valget skal for eksempel behandle saker vedrørende bedriftshelsetjenesten og den interne vernetjenes-

ten. Utvalget skal også behandle saker knyttet til etablering, opplæring og informasjonsvirksomhet knyttet 

til HMS-arbeidet i virksomheten. Arbeidsmiljøutvalget skal hvert år avgi rapport om sin virksomhet til virk-

somhetens styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner.  

I henhold til forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 2-3 skal arbeidsmiljøutvalget utvalget delta 

i utarbeidelsen av en handlingsplan for verne- og miljøarbeidet i virksomheten. Utvalget eller represen-

tanter for utvalget skal også foreta befaringer i virksomheten for å kartlegge og vurdere behovet for verne- 
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og miljøtiltak. Verneombud og arbeidsledere for de enkelte områder i virksomheten bør delta under befa-

ringen av områder som de er verneombud eller arbeidsleder for. Utvalget skal også gi råd om prioritering 

av virksomhetens planer i arbeidsmiljøspørsmål og selv ta opp spørsmål om nye tiltak.  

Revisjonskriterier oppsummert: 

 Det skal foreligge en årsrapport fra arbeidsmiljøutvalgene, som dokumenterer at arbeidsmiljøut-

valgets oppgaver er blitt gjennomført, jf. aml. § 7-2. 

 Det skal finnes en handlingsplan for verne- og miljøarbeidet i virksomheten. Arbeidsmiljøutvalget 

skal ha deltatt i utarbeidelsen av dette dokumentet. 

 Det skal gjennomføres befaringer for å kartlegge risiko. 

 

Arbeidsmiljølovens kapittel 8, §§ 8-1 – 8-3 

Også tillitvalgtapparatet i virksomheten skal, i henhold til aml. § 8-1, holdes orientert om spørsmål knyttet 

til arbeidstakernes arbeidsforhold. I dette ligger det også at slike spørsmål skal drøftes med de tillitsvalgte. 

Plikten til informasjon og drøfting etter aml. § 8-1 innebærer at de tillitsvalgte skal ha informasjon om den 

aktuelle og forventede utvikling av virksomhetens aktiviteter og økonomiske situasjon. De tillitsvalgte skal 

videre ha informasjon om og få muligheten til å drøfte, den aktuelle og forventede bemanningssituasjon i 

virksomheten. I dette ligger det at de tillitsvalgte skal informeres om og tas med på drøftinger av, eventu-

elle innskrenkninger og tiltak arbeidsgiver vurderer i den forbindelse. Arbeidsgiver plikter også å informere 

og drøfte beslutninger som kan føre til vesentlige endring i organiseringen av arbeidet, eller arbeidstaker-

nes ansettelsesforhold. Informasjon og drøfting skal skje så tidlig som mulig. Informasjonen fra arbeids-

giver skal gis på en slik måte at det er mulig for de tillitsvalgte å sette seg inn i saken, foreta en nødvendige 

undersøkelser, vurdere saken og forberede eventuell drøfting. Drøftingen skal bygge på informasjon fra 

arbeidsgiver og finne sted på det nivå for ledelse og representasjon som saken tilsier og skje på en måte 

og med et innhold som er passende. Drøftingen skal gjennomføres slik at det er mulig for de tillitsvalgte 

å møte arbeidsgiveren og få et grunngitt svar på uttalelser de måtte avgi. I forskrift om organisering, 

ledelse og medvirkning fremkommer det i § 2-1 at planlegging og vurdering av arbeidsmiljøet og gjen-

nomføring av nødvendige og forebyggende tiltak skal skje i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud 

og tillitsvalgte. 

Revisjonskriterier oppsummert: 

 Det skal dokumenteres at spørsmål knyttet til arbeidstakernes arbeidsforhold, for eksempel knyt-

tet til virksomhetens økonomiske situasjon og virksomhetens behov for bemanning, har vært drøf-

tet med de tillitsvalgte.  

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften), (FOR-1996-12-06-1127) 

I henhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollfor-

skriften), skal internkontrollen av HMS-arbeidet tilpasses virksomheten art, aktiviteter, risiko og størrelse. 

I forskriftens § 5 er det nedfelt bestemmelser om at det skal fastsettes mål for HMS-arbeidet. Det skal 

også foreligge en oversikt som viser hvordan ansvar oppgaver og myndighet for HMS- arbeidet er fordelt 

i virksomheten. I tillegg til dette er det krav om at virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på 

denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. 

Det skal også iverksettes rutiner for å avdekke, rette opp og eventuelt forebygge overtredelser av HMS – 

lovgivningen. Det skal også gjennomføres systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen 

for å sikre at den fungerer som forutsatt. 

Revisjonskriterier oppsummert: 

 Det skal foreligge mål for HMS-arbeidet i virksomhetene. 

 Det skal foreligge en oversikt over hvordan ansvar, oppgaver og myndighet i HMS-arbeidet er 

fordelt. 
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 Det skal foreligge risikovurderinger av virksomheten. 

 Det skal foreligge planer og forslag til tiltak for å redusere risiko. 

 Det skal foreligge rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge brudd på HMS-lovgivningen. 

 Det skal foretas en systematisk kontroll og gjennomgang av internkontrollen.  

 

Hovedavtalen KS (Del B) 

https://www.ks.no/globalassets/Hovedavtalen-KS-2020-2021-.pdf 

I henhold til hovedavtalens § 3-1 skal det regelmessig avholdes informasjonsmøter med hoved-/fellestil-

litsvalgte på sentralt nivå i kommunen. Ved desentralisert fullmaktsnivå avholdes egne informasjonsmøter 

med berørte tillitsvalgte og arbeidsgiverrepresentanter på dette nivå. Arbeidsgiver skal informere om end-

ringer og omstillinger i kommunen. Arbeidsgiver skal også informere om oppfølging og implementering 

av nasjonale reformer som vil få betydning for arbeidstakerne. På et tidligst mulig tidspunkt skal arbeids-

giver informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd.  Arbeidstakernes behov for trygghet skal ivaretas 

gjennom åpne planprosesser hvor mål og konsekvenser så langt som mulig gjøres kjent. 

Arbeidsgiver skal også, på et så tidlig tidspunkt som mulig, informere, drøfte og ta de berørte tillitsvalgte 

med på råd om: 

 ledige og nyopprettede stillinger 

 prosedyrer ved utlysing og kunngjøring av stillinger, utvelgelse til, og intervju av aktuelle kandi-

dater 

Det kreves at arbeidsgiver som fast ordning skal sende søkerliste til tillitsvalgte. Arbeidsgiver skal snarest 

mulig orientere de tillitsvalgte om nyansettelser og gi nyansatte beskjed om hvem som er tillitsvalgt. Ar-

beidsgiver skal i samarbeid med de tillitsvalgte/ansatte prioritere tiltak for et inkluderende arbeidsliv. I de 

tilfeller det føres drøftinger eller forhandlinger mellom partene, skal det skrives drøftingsreferat eller for-

handlingsprotokoll. I forhandlingsprotokoll skal hjemmelsgrunnlaget fremgå. 

§ 3-3 Tillitsvalgtordning, herunder struktur og frikjøp 

Med henvisning til hovedavtalen § 3-3 skal det utformes en tillitsvalgtordning som gir tillitsvalgte, med-

lemmene de representerer og arbeidsgiver forutsigbarhet. Tillitsvalgtstrukturen skal tilpasses kommunens 

geografiske utstrekning i tillegg til at det skal ta hensyn til kommunens organisasjons- og styringsstruktur. 

spredning samt styrings- og organisasjonsstruktur. Med utgangspunkt i denne bestemmelsen, skal par-

tene lokalt drøfte behovet for antall tillitsvalgte og frikjøpsressurser 

Ordninger for medbestemmelse skal være innrettet på en slik måte at de sikrer at de tillitsvalgte får ta del 

i beslutninger som berører de ansattes forhold og bidrar til å forplikte de ansatte og deres tillitsvalgte i 

utviklingen av virksomheten.  Ordningene forutsetter at tillitsvalgte med helt eller delvis frikjøp benytter 

denne tiden til tillitsvalgtarbeid etter Hovedavtalen og overfor medlemmer ansatt i kommunen/fylkeskom-

munen. 

Kommunens frikjøpsordning skal som et minimum tilfredsstille bestemmelsene i § 3-3 (c) 

 Hver organisasjon får tildelt en heltids tillitsvalgtressurs når de representerer 375 med-

lemmer, 

 eller 275 medlemmer og disse arbeider innen de fleste arbeidsområder og er fordelt på 

minst 15 fag-/yrkesgrupper. 

 Organisasjoner med færre medlemmer enn angitt i punktene (1) og (2), får tildelt ressur-

ser i forholdet mellom medlemstallet og hhv. 375 (1) eller 275 (2). 

 Ut fra lokale forhold, jf. § 3-3 a), drøfter de lokale parter tildeling av ytterligere ressurser 

for organisasjoner med flere medlemmer enn angitt i punkt (1) og (2). 

 Organisasjoner med flere medlemmer enn angitt i (1) og (2) får tildelt 1 ekstra heltids 

tillitsvalgtressurs når de representerer ytterligere 475 medlemmer, deretter for ytterligere 

575 medlemmer. 
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 Organisasjonene innen en forhandlingssammenslutning kan lokalt velge å ha fellestillits-

valgt. Velges denne ordningen, tildeles en heltids tillitsvalgtressurs når de representerer 

200 medlemmer. 

 Forhandlingssammenslutninger med færre medlemmer enn 200, får tildelt ressurser i for-

holdet mellom medlemstallet og 200. 

 Arbeidstakerorganisasjonen/forhandlingssammenslutningen fordeler sine tildelte fri-

kjøpsressurser etter drøftinger med arbeidsgiver. 

 Det skal i den forbindelse tas hensyn til medlemsstokkens sammensetning, tariffavtale-

nes omfang, kommunens/fylkeskommunens organisering og geografi. 

 

Revisjonskriterier oppsummert: 

 Kommunens frikjøpsordning for tillitsvalgte skal som et minimum tilfredsstille Hovedavtalens § 3-

3 (c) 

 

§ 4 Partssammensatte utvalg 

Det skal i alle kommuner være opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg for behandling av saker 

som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte med mindre partene avtaler at 

slike saker skal behandles på en annen måte. 

Det vises til kommuneloven § 5-11. Det partssammensatte utvalget foreslår og behandler overordnede 

retningslinjer for kommunens personalpolitikk, herunder tiltak for likestilling og inkluderende arbeidsliv. 

Utvalget drøfter dessuten kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak, oppfølging og implementering av nasjo-

nalt vedtatte reformer. 

De tilsatte skal være representert i dette/disse utvalg med minst to representanter utpekt av arbeidstaker-

organisasjonene/forhandlingssammenslutningene etter forholdstallsprinsippet.  

Forhandlingssammenslutninger lokalt som ikke er representert i utvalget har anledning til å delta med en 

fast observatør med møte- og talerett. Reglement for utvalget skal fastsettes av kommunen/fylkeskom-

munen. 

Revisjonskriterier oppsummert: 

 Det skal være opprettet et partssammensatt utvalg i kommunen 

 Reglement for utvalgets arbeid skal være vedtatt av kommunestyret 

 

Hovedtariffavtalen KS 

https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/lonn-og-tariff/hovedtariffavtalen-1.5.2018-

30.4.2020.pdf 

I henhold til hovedtariffavtalens (HTA) § 2.3.1 skal arbeidsgiver informere og drøfte prinsippene for bruk 

av deltidsstillinger med de tillitsvalgte minst én gang i året. Det skal utarbeides lokale retningslinjer med 

formål om å øke antall heltidstilsatte. Retningslinjene bør blant annet inneholde elementer knyttet til bruk 

av fortrinnsrett, merarbeid, utlysning av stillinger og kompensasjonsordninger. Arbeidsgiver skal også, 

minst to ganger i året, informere og drøfte prinsippene for bruk av innleid arbeidskraft og midlertidige 

tilsettinger, jf HTA § 2.3.2. 

Hovedtariffavtalens lønnssystem forutsetter at det utarbeides en lokal lønnspolitikk som må gjøres kjent 

for alle ansatte, slik at det skapes forutsigbarhet og mulighet for den ansatte til å innrette seg i henhold til 

lønnspolitikken. Arbeidsgiver skal regelmessig ta initiativ til revidering av den lokale lønnspolitikken. Den 
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lokale lønnspolitikken og kriterier for lokale lønnstillegg utformes etter drøftinger med de ansattes organi-

sasjoner, jf HTA § 3.2. 

Det skal i henhold til hovedtariffavtalens kapitel 3, punkt 3 Lokal lønnspolitikk gjennomføres årlige drøf-

tingsmøter om rekrutteringssituasjonen og om framtidig kompetansebehov/kompetanse-utviklingsbehov 

for ulike stillingsgrupper i kommunen/fylkeskommunen/bedriften. Det skal også avholdes ett eller flere 

lønnspolitiske drøftingsmøter, jf pkt 3.2.1 Lokale drøftinger. Det skal føres referat fra drøftingsmøtet hvor 

det skal framgå om det foreligger enighet. 

Kommunen skal utvikle virkemidler for å motivere arbeidstakere til å stå lenger i arbeid. Slike virkemidler 

kan være tilpasset arbeidstid, redusert omfang av nattarbeid, tilrettelegging av arbeidsoppgaver, tjenes-

tefri med lønn, kronetillegg, kontantutbetaling e.l. Arbeidsgiver kan avtale virkemiddelbruk med den en-

kelte arbeidstaker. Arbeidsgiver drøfter med de tillitsvalgte alternative virkemidler og orienterer om inn-

gåtte avtaler, jf. pkt 3.2.2 Seniorpolitiske tiltak. 

De lokale parter har en gjensidig plikt til, etter skriftlig krav fra den annen part, å gjennomføre forhandlinger 

etter Hovedtariffavtalens forhandlingsbestemmelser. Dersom annet ikke er avtalt, skal partene innen 14 

dager ha avtalt møtetidspunkt for gjennomføring av forhandlingene, jf. pkt. 3.2.4 Rett og plikt til forhand-

linger. 

Revisjonskriterier oppsummert 

 Arbeidsgiver skal informere, drøfte eller forhandle i henhold til følgende paragrafer i Ho-

vedtariffavtalen - §§ 2.3.1 Heltids-/deltidsstillinger og 2.3.2 Midlertidig tilsetting – innleie. 

 Arbeidsgiver skal drøfte med tillitsvalgte i henhold til følgende punkter i Hovedtariffavta-

lens kapittel 3 – punktene 3.2.1 Lokale drøftinger og 3.2.3 Seniorpolitiske tiltak. 
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Revisjonskriterier: 

 Det skal velges verneombud i alle virksomheter.  

 Virksomhet med mer enn ett verneombud skal ha minst ett hovedverneombud, som har 

ansvar for å samordne verneombudets virksomhet.  

 Det skal kunngjøres med oppslag på arbeidsplass, hvem det er som er verneombud ved 

virksomheten.  

 Verneombudet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har 

betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde, jf. aml § 6-2 

 Verneombudene skal, som hovedregel, ha fått minst 40 timers opplæring i verneombudets 

oppgaver 

 Arbeidsgiver skal bære kostnadene ved verneombudenes opplæring 

 Verneombudene skal få nødvendig tid til å utføre arbeidet på en forsvarlig måte  

 Det skal være arbeidsmiljøutvalg i virksomheter med mer enn 50 ansatte 

 Det skal være arbeidsmiljøutvalg i virksomheter med 20 – 50 ansatte, dersom en av par-

tene har bedt om det 

 Arbeidsmiljøutvalget skal vekselvis ledes av en representant fra arbeidstakerne og ar-

beidsgiveren. 

 Det skal foreligge en årsrapport fra arbeidsmiljøutvalgene, som dokumenterer at arbeids-

miljøutvalgets oppgaver er blitt gjennomført, jf. aml. § 7-2. 

 Det skal finnes en handlingsplan for verne- og miljøarbeidet i virksomheten. Arbeidsmil-

jøutvalget skal ha deltatt i utarbeidelsen av dette dokumentet. 

 Det skal gjennomføres befaringer for å kartlegge risiko. 

 Det skal dokumenteres at planlegging og vurdering av arbeidsmiljøet og gjennomføring 

av nødvendige og forebyggende tiltak har skjedd i samarbeid med arbeidstakerne, ver-

neombud og tillitsvalgte. 

 Det skal dokumenteres at spørsmål knyttet til arbeidstakernes arbeidsforhold, for eksem-

pel knyttet til virksomhetens økonomiske situasjon og virksomhetens behov for beman-

ning, har vært drøftet med de tillitsvalgte.  

 Det skal dokumenteres at informasjon og drøfting med tillitsvalgte har skjedd på et tid-

ligst mulig tidspunkt. 

 Det skal foreligge mål for HMS-arbeidet i virksomhetene. 

 Det skal foreligge en oversikt over hvordan ansvar, oppgaver og myndighet i HMS-arbeidet 

er fordelt. 

 Det skal foreligge risikovurderinger av virksomheten. 

 Det skal foreligge planer og forslag til tiltak for å redusere risiko. 

 Det skal foreligge rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge brudd på HMS-lovgiv-

ningen. 

 Det skal foretas en systematisk kontroll og gjennomgang av internkontrollen. 

 Kommunens frikjøpsordning for tillitsvalgte skal som et minimum tilfredsstille Hovedavta-

lens § 3-3 (c) 

 Det skal være opprettet et partssammensatt utvalg i kommunen 

 Reglement for utvalgets arbeid skal være vedtatt av kommunestyret 

 Arbeidsgiver skal informere, drøfte eller forhandle i henhold til følgende paragrafer i Ho-

vedtariffavtalen - §§ 2.3.1 Heltids-/deltidsstillinger og 2.3.2 Midlertidig tilsetting – innleie. 

 Arbeidsgiver skal drøfte med tillitsvalgte i henhold til følgende punkter i Hovedtariffavtalens 

kapittel 3 – punktene 3.2.1 Lokale drøftinger og 3.2.3 Seniorpolitiske tiltak. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/84 
Dokumentnr.: 19 
Løpenr.: 127841/2021 
Klassering: 3014-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 14.06.2021 21/33 

 

Etterlevelseskontroll - Revisors uttalelse 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar revisjonens kontroll med kommunens etterlevelse av bestemmelser 

og vedtak for økonomiforvaltningen 2020 på området «Merverdiavgift», til etterretning. 
 

2. Kontrollutvalget ber revisjonen om å følge opp de to påpekte observasjoner og 
rapportere skriftlig tilbake til kontrollutvalget i løpet av høsten 2021.  

 
Fredrikstad, 01.06.2021 
 
 

Vedlegg 
ØVKR IKS: Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og 
vedtak for økonomiforvaltningen 2020, datert 31.05 2021 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU - møte 26.04 2021, sak 21/25 «Etterlevelseskontroll: Risiko- og vesentlighetsvurdering 
og valg av kontrollområde. 

Saksopplysninger 
I følge kommunelovens § 24-9 som er hjemmelen for Forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomi- forvaltningen skal: 
«Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning 
i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 
Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram 
for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det 
foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for 
økonomiforvaltningen. Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til 
kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen.» 
 
Kontrollutvalget behandlet den 26. april 2021 overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering 
samt valg av kontrollområdet for etterlevelseskontrollen. 
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Kommunerevisjon har den 31. mai 2021 avlagt en uavhengig revisors attestasjonsuttalelse 
om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2020 på området 
«Merverdiavgift».  
 
Revisjonen har kontrollert om kommunen etterlever gjeldende regelverk om merverdiavgift 
herunder: 
 Håndterer fradrag om kompensasjon for merverdiavgift, på inngående fakturaer, i tråd 

med gjeldende regelverk 
 Har foretatt egenkontroll ved rapportering av kompensasjon for merverdiavgift ifølge 

kommunens interne rutiner 
 
Revisjonens konkluderer med at følgende to uavklarte observasjoner: 
 Formelle sidene ved avtalen om anleggsbidrag knyttet til prosjektet - utbygging av 

næringsområde - Holteskogen  
 at kommunen dokumenterer sin egenkontroll skriftlig og utarbeider rutiner for at 

spesifikke områder innen merverdiavgiftsregelverket 
 
Vi viser til vedlagt uttalelse fra revisor. 

Vurdering 
Med bakgrunn i revisors vurderinger og konklusjon anbefaler sekretariatet kontrollutvalget 
om å ta kontrollen med kommunens etterlevelse av bestemmelser og vedtak for 
økonomiforvaltningen 2020 på området «Merverdiavgift», til etterretning. Kontrollutvalget bør 
videre sørge for at revisjonen følger opp to påpekte observasjoner i uttalelsen, og rapportere 
skriftlig tilbake til kontrollutvalget i løpet av høsten 2021. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/90 
Dokumentnr.: 34 
Løpenr.: 133092/2021 
Klassering: 3014-192 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 14.06.2021 21/34 

 
 

Henvendelse angående dispensasjonssaker 

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

 
Fredrikstad, 06.06.2021 
 
 

Vedlegg 
Vedlegg 1: Henvendelse angående kommunens behandling av dispensasjonsaker, datert 
31.mai 2021. Vedlegget er unntatt offentlighet i henhold til off.lov §13, 1.ledd og forv.lov §13, 
1. (Dokumentet blir tilsendt kontrollutvalget via altinn) 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen. 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalgsleder har fått en henvendelse angående kommunens arbeid ved 
dispensasjonssøknader. Henvendelsen ligger som vedlegg til saken og er unntatt 
offentlighet. 

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 
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. Politiske 
vedtak – som ikke retter seg mot enkeltpersoner eller interessegrupper med rettslig 
klageinteresse, kan derimot ikke påklages. 
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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 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 om de 
pågående prosessene. Eventuelt kan kontrollutvalget gjøre en vurdering på om saken bør 
tas videre i workshopen som skal avholdes i samme møte. 
 
Sekretariatet legger frem saken uten forslag til innstilling. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/87 
Dokumentnr.: 58 
Løpenr.: 125065/2021 
Klassering: 3014-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 14.06.2021 21/35 

 
 

Workshop i forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurderinger 

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

 
Fredrikstad, 28.05.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen. 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kommunelovens § 23-3 skal kontrollutvalget minst én gang i valgperioden, og 
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan som 
viser på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Til orientering så blir 
det for ØKUS sine kommuner utarbeidet to-årige planverk. Planen skal baseres på en risiko- 
og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens eller 
selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst 
behov for forvaltningsrevisjon. 
Utarbeidelse av forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2022-2023 gjennomføres av 
sekretariatet og skal behandles av kontrollutvalget i deres siste møte 2021. 
 
Det blir nå avholdt en workshop, hvor kontrollutvalget kan komme med innspill og 
drøfte hvilke områder som kan være relevante for ny plan for forvaltningsrevisjon. 
Det kan til eksempel være hensiktsmessig å trekke frem områder hvor det har vært 
henvendelser eller informasjonssaker de siste årene. 
Forvaltningsrevisjonsplan for perioden 2020-2021 ligger som vedlegg 1 til saken, til 
orientering. 
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Vurdering 
Det fremgår av NKRF sin veileder for risiko- og vesentlighetsvurdering følgende: 
«Kontrollutvalget selv innehar kunnskap som bør komme fram i arbeidet med den 
overordnede analysen. Gjennom saker utvalget har behandlet, besøk det har gjennomført, 
og kontakt det har hatt med andre politikere, har utvalget informasjon om ulike forhold ved 
kommunens virksomhet. Kontrollutvalget kan involveres i arbeidet med analysen gjennom 
diskusjoner i møter eller ved å arrangere egne seminar/workshops der analyse av 
kommunens virksomhet er tema. 
Hvordan? 
 Erfaringer framkommet gjennom regnskapsrevisjon 
 Tidligere forvaltningsrevisjon, og kunnskap om hvordan disse er fulgt opp 
 Informasjon framkommet gjennom deltakelse i møter og kontakt med personer i 

kommunen 
 Følge med på politiske saker og vedtak som fattes 
 Medieoppslag – som følge av konkrete hendelser i kommunen eller et generelt fokus på 

spesielle deler av forvaltningen 
 Medieoppslag om kommunens selskaper» 
 
Workshopen bør derfor ta utgangspunkt i kulepunktene over. Det kan også være 
hensiktsmessig at saker som har gjentagende oppmerksomhet hos kontrollutvalget kommer 
frem i workshopen. Resultatene for gjennomførte spørreundersøkelser hos kommunens 
administrasjon, kontrollutvalg og andre folkevalgte vil også bli lagt frem i møtet. Dette så 
man allerede nå kan drøfte om det er områder som skiller seg ut som risikoområder. 
 
Sekretariatet legger forøvrig frem saken uten innstilling eller anbefalinger. 
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FORVALTNINGSREVISJONSPLAN 
for Indre Østfold kommune – 2020/2021 
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side 2 
Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021 

1. INNLEDNING 

1.1. Hjemmel for forvaltningsrevisjon 

I henhold til kommuneloven kapittel 23, § 23-2 c har kontrollutvalget ansvar for at det 
utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen 
har eierinteresser i.  Etter kommunelovens § 23-3, 1.ledd innebærer 
forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, regelverksetterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra 
kommunestyrets vedtak. 
 
Forvaltningsrevisjon vil for eksempel kunne gå ut på å vurdere om ressursene brukes 
til å løse oppgaver i samsvar med kommunestyrets vedtak, herunder de 
forutsetningene som vedtaket bygger på. Forutsetningene for vedtaket vil ofte ha 
betydning for hvordan kommunestyrets vedtak må forstås. Forvaltningsrevisjon kan 
også gå ut på å vurdere om resultatene til virksomheten er i tråd med målene som er 
satt, og om ressursbruken og virkemidlene er effektive med tanke på å oppnå 
målene, (Prop. 46 L (2017-2018). 
 
Kontrollutvalget har i henhold til kommunelovens § 23-3, andre ledd, første punktum 
en plikt til å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Denne planen skal behandles 
og vedtas i kommunestyret. 

 
Gjennomføring og rapportering på forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god 
kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det 
skal etableres revisjonskriterier for det enkelte prosjekt. Ved gjennomføring av 
prosjekter benyttes standard RSK 001 utarbeidet av NKRF1, ”Standard for 
forvaltningsrevisjon.” 
 

1.2. Hva er forvaltningsrevisjon? 

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har etablert en egen standard (RSK001) og 
veileder for forvaltningsrevisjon. Denne definerer begrepet forvaltningsrevisjon i 
kommunal sammenheng. 
 
Hensikten med en forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer 
effektiv kommunal forvaltning. Når det utføres forvaltningsrevisjon, kan det blant 
annet settet fokus på økonomi, måloppnåelse og oppfølging av lovverk. 
Behovet for forvaltningsrevisjon er stort. Kommunen står overfor betydelige 
utfordringer. Innbyggerne stiller større kvalitet til tjenestene, sentrale myndigheter 
stiller krav til økonomisk effektivitet, men også innhold i tjenester, markeder skaper 
økt konkurranse, og det er ofte manglende samsvar mellom mål og tilgjengelige 
ressurser. Det er også viktig at folkevalgte får nøytral styringsinformasjon. 
 
Dette medfører at kommunene som oftest må rette større fokus på ressursbruk, 
styring og ledelse. Det må styres etter flere variabler enn økonomiske data, med 
evaluering av måloppnåelsen, og det blir stilt større krav til ledelse. 
 
Ved utøvelse av forvaltningsrevisjon bidrar kontrollutvalget blant annet til: 

                                                
1 NKRF - Norges Kommunerevisor Forening 
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side 3 
Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021 

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

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

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

 

1.3 Gjennomføring av forvaltningsrevisjon 

1.3.1 Risiko- og vesentlighetsvurderinger 

Forvaltningsrevisjonsplan skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av 
kommunens virksomhet og selskaper. Risiko- og vesentlighetsvurderinger innebærer 
å vurdere på hvilke områder av kommunens virksomhet, eller i hvilke selskaper, det 
er risiko for vesentlige avvik, og hvor alvorlige konsekvenser disse avvikene vil kunne 
få.  
Hensikten med vurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon. Bestemmelsen i lovverket må forstås slik at det må utarbeides 
en plan som sikrer at det regelmessig gjennomføres forvaltningsrevisjon på de 
områdene hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon, og i et omfang som er 
tilpasset kommunens størrelse, kompleksitet og risiko.  
 
Risiko- og vesentlighetsvurderingen er gjennomført av kommunerevisjon, i samspill 
med kontrollutvalgssekretariatet. Vurderingen er basert på workshop i 
kontrollutvalget, dokumentanalyse, samtale med rådmann/ ordfører, tidligere 
gjennomførte risikovurderinger i 5K-kommunene, samt revisjonens erfaringer. 
  

1.3.2 Arbeidet med prosjektet/syklus i forvaltningsrevisjonsprosess 

Ved utformingen av et forvaltningsrevisjonsprosjekt vil kontrollutvalget avgrense 
temaet slik at prosjektet blir konkret og gir kontrollutvalget de nødvendige 
opplysninger for deres kontroll med kommunen. 
 

Forvaltningsrevisjon skal organiseres som et prosjekt og består av fasene som 
figuren på neste side illustrerer: 
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Syklusen i forvaltningsrevisjon: 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 

 
 

1. Risiko- og 
vesentlighetsvurdering 

2. Kontrollutvalget velger 

områder 

3. Kontrollutvalget og 

kommunestyret vedtar 

forvaltningsrevisjonsplan 

5. Prosjekt gjennomføres 

7. Rådmann svarer skriftlig 

på anbefalinger 

8. Kontrollutvalg behandler 

rapport med anbefalinger, inkl 

administrasjonens 

tilbakemelding 

9. Rapport oversendes 

kommunestyret til behandling 

10. Oppfølgingsrapport 

utarbeides av revisjon ca 1 år 

etter 

kommunestyrebehandling 

11. Oppfølgingsrapport 

behandles i kontrollutvalg og 

kommunestyret 

4. Prosjektplan vedtas i 

kontrollutvalget 

6. Rapport ferdigstilles, med 

verifisering av kontaktperson 
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1.4. Oversikt over gjennomførte prosjekter 

 
I tabellen under vises en oversikt over hvilke forvaltningsrevisjonsprosjekter som fra 
2015 til dags dato er blitt gjennomført i 5K kommunene:  
 

Kommune Prosjekt Årstall for gjennomført 
prosjekt 

Hobøl Krise og beredskapsplaner 2015 

Hobøl Arkiveringssystemer 2016 

Hobøl Pleie og omsorg – forebyggende 
helsetjenester 

2018 

Hobøl Kommunesammenslåing - 
medarbeiderfokus 

2019 

Spydeberg Spesialundervisning 2015 

Spydeberg Internkontroll 2017 

Spydeberg Offentlige anskaffelser/ rutiner for 
internkontroll/ dokumentasjon 

2018 

Spydeberg Sykehjem – fokus på kvalitet Påbegynt 2019 
 

Askim Arbeidsmiljø - barnevern 2015 

Askim Internkontroll 2016 

Askim Grunnskole - Tidlig 
innsats/spesialundervisning 

2017 

Askim Offentlige anskaffelser 2019 

Trøgstad Bygge/dele/plansaksbehandling 2015 

Trøgstad Innkjøp 2017 

Trøgstad Sykefravær 2018 

Trøgstad Compilo (internkontroll) 2019 

Eidsberg Spesialundervisning 2016 

Eidsberg Barnevern 2019 

Eidsberg Innkjøp 2019 

Eidsberg Antikorrupsjonsplaner og tiltak 2019 

 
 

2. Gjennomføring av forvaltningsrevisjon i perioden 2020-2021 

 

2.1 Kontrollutvalgets prioriteringer 
 

I uttrykket ”risiko- og vesentlighetsvurderinger” menes at det skal gjøres en vurdering 
av hvilke områder i kommunens virksomheter det er risiko for vesentlige avvik. Dette i 
forhold til de vedtak, forutsetninger og mål som er satt for virksomheten. 
Med bakgrunn i denne vurderingen skal kontrollutvalget gi forslag til prioritering og 
utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter. 
Et forvaltningsrevisjonsprosjekt krever gjennomsnittlig 300 timer i ressurser. Ut fra 
dette skal det avholdes 8-9 prosjekter i kommende toårsperiode i Indre Østfold 
kommune. 
Kontrollutvalget har i møtet 2.mars 2020, sak 20/12 vurdert det slik at følgende 
områder bør være gjenstand for forvaltningsrevisjon i perioden 2020-2021:  
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I prioritert rekkefølge: 
 

1 Sykehjem – kvalitet i tjenestene 

(Påbegynt) 

2 Ansattes medvirkning 

3 Krise- og beredskapsplaner 

4 Indre Østfold brann og redning 

5 Barnevern 

6 IKT-sikkerhet 

7 Helsehuset 

8 Internkontroll 

9 PPT 

 

Omtalen av prosjektene er hentet fra risiko- og vesentlighetsvurderingen fra Østre 

Viken kommunerevisjon IKS datert 17.02 2020.  

Prosjekt nummer 9 er restanseprosjekt. Det vil si at dette blir gjennomført hvis det er 

timer til det i planperioden, eventuelt hvis det er behov for endringer i planen. 

 

2.2 Kommunestyrets vedtak 

I kommunestyrets sak 49/20 den 20.05 2020 ble følgende områder vedtatt: 
I prioritert rekkefølge: 

 

1 Sykehjem – kvalitet i tjenestene 
(Påbegynt) 

2 Gebyrer på vann og 
avløpsområdet 

3 Ansattes medvirkning 

4 Krise- og beredskapsplaner 

5 Indre Østfold brann og redning 

6 Barnevern 

7 IKT-sikkerhet 

8 Helsehuset 

9 Internkontroll 

10 PPT 
 

I kommunestyrets behandling av saken ble følgende vedtatt i forhold til prosjekt om 
gebyrer på vann og avløpsområdet: 
«Det bes særlig vurdert: 
• Om innbyggerne betaler riktige gebyrer sett i forhold til kostnadene som må til for å 

sikre innbyggerne et godt vann og avløpssystem i årene som kommer. 
• Om gebyrene har fått påslag for urimelig stor andel av kostnader knyttet til overordnet 

administrasjon, politisk styring eller andre kommunale felleskostnader. Her skal også 
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sammenlignes praksis mellom ny og gamle kommuner knyttet til slike påslag, samt 
om Indre Østfolds praksis er i tråd med det som må oppfattes å være normalt i 
landet. 

• Om det stemmer at det gjennom flere år har bygd seg opp store behov for 
investeringer, særlig på avløpssektoren, og om de tidligere kommunene var kjent 
med dette.» 

 
 
 

2.3 Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon 
 

Kontrollutvalget sender hvert år samlet forslag til budsjett for kontrollarbeidet til 
kommunestyret, i henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2. Årsbudsjettet 
for forvaltningsrevisjon utgjør 1400 timer til denne tjenesten. 
 
For tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjoner (4 stk) beregnes det ca 250 timer til 
oppfølgingsrapporter. For hvert nye prosjekt vil det bli avsatt gjennomsnittlig 50 timer 
i ressurser til oppfølging ett år etter at prosjektet er behandlet i kommunestyret.  
Det blir også avsatt ressurser til å gjennomføre risiko- og vesentlighetsvurdering 
hvert andre år, i forkant av utarbeidelse av forvaltningsrevisjonsplan. 
 

2.4 Gjennomføring av forvaltningsrevisjon 

De overordnede føringene for forvaltningsrevisjon vil ligge i plan for 
forvaltningsrevisjon. 
Forvaltningsrevisjonen skal videre underlegges de eksisterende bestemmelser om 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon (jf RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon).  
 
Kommunens valgte revisor gjennomfører forvaltningsrevisjonen i henhold til avtale. 
Kontrollutvalget har fullmakt til å foreta nærmere planlegging av 
forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektbeskrivelser 
og inngå avtaler om gjennomføring med revisjonen. Kontrollutvalget har en egen 
rutinebeskrivelse for bestilling av konkrete prosjekt  
 

2.5 Rapportering til kommunestyret 

Forvaltningsrevisjonsrapporter skal fortløpende sendes til kommunestyret etter 
kontrollutvalgets behandling. Kommunens revisjon skal utarbeide 
oppfølgingsrapporter ett år etter kommunestyre behandling. Disse 
oppfølgingsrapportene skal behandles i kontrollutvalget før de blir sendt til 
kommunestyret for behandling. Generell rapportering fra kontrollutvalget til 
kommunestyret vil ellers skje via kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret. I 
årsmeldingen vises kontrollutvalgets aktivitetsnivå, revisjonens rapporteringer samt 
resultater/oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektene.  
 

2.6 Delegering til kontrollutvalget 

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon skal i henhold til kommunelovens § 23-
3 vedtas av kommunestyret. Etter samme paragraf kan kommunestyret delegere til 
kontrollutvalget å vedta endringer i planen i planperioden ved eventuelle behov for 
dette. 
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Dette gjelder bare hvis kontrollutvalget har fått slik fullmakt fra kommunestyret. Det 
fremgår av forarbeidene til loven at slike fullmakter kan være hensiktsmessige fordi 
risiko- og vesentlighetsvurderinger kan bli uaktuelle, og nye forhold kan komme til, 
slik at det av den grunn oppstår behov for å avvike fra den opprinnelige planen.  
Kommunestyret fattet i sitt møte den 20.05 2020, sak 49/20 ikke vedtak om at 
kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen i planperioden ved 
eventuelle behov for dette.  
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Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 14.06.2021 21/36 

 

Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Referater og meldinger tas til orientering 
  
  

 
Fredrikstad, 26.05.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll kontrollutvalgets møte den 26.04.2021 
2. Fra kommunestyrets møte den 04.05.2021, sak 056/21 Oppfølgingsrapport 

forvaltningsrevisjonsrapport "Offentlige anskaffelser" 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 26.04.2021 ligger vedlagt til orientering. 
 
Kommunestyret behandlet 04.05.2021 Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjonsrapport 
"Offentlige anskaffelser". Vedtak enstemmig som innstilt. 
 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta referater og meldinger til orientering. 
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Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 
 
 
 
Møtedato: 26.04.2021,  
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11.30 
Møtested: Teams møte 
Fra – til saksnr.: 21/21 – 21/28  

 
Frammøteliste: 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Petter Schou, leder X 
 

Knut J. Herland , nestleder X  

Tor Melvold X 
 

Marit Femmen X  

Ulf Tore Kolstad X  

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5  
 
Møtende fra Østfold kontrollutvalgssekretariat:  
Daglig leder Anita Dahl Aannerød  
Rådgiver Bjørn Gulbrandsen  
 
Møtende fra revisjon  
Daglig leder Jolanta Betker, regnskapsrevisor Inger Marie Moum-Karlsen og konstituert 
fagansvarlig forvaltningsrevisor Casper Støten 
 
Møtende fra administrasjonen:  
Kommunaldirektør Georg Smedhus (til sak 21/21 – 21/26) og økonomisjef Ståle Ruud (til sak 
21/23) 
 
Andre: 
Ordfører, Saxe Frøshaug (til sak 21/24 og 21/26) 
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Saksliste 
 
   

PS 21/21 Godkjenning og innkalling av saksliste  

PS 21/22 Valg av representant til å signere protokoll  

PS 21/23 Indre Østfold kommune - Uttalelse til årsregnskap og årsberetning 
for 2020 
 

 

PS 21/24 Informasjon fra rådmann angående kontrollutvalgets rolle ved 
oppdatering av delegeringsreglement 
 

 

PS 21/25 Etterlevelseskontroll - Vurdering av risiko- og vesentlighet  

PS 21/26 Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon i 2020  

PS 21/27 Referater og meldinger  

PS 21/28 Eventuelt  

 

 
PS 21/21 Godkjenning og innkalling av saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 26.04.2021: 

Det var ingen merknader til innkalling eller sakslisten. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 26.04.2021: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 

 
PS 21/22 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalgets leder og nestleder signerer protokollen 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 26.04.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 26.04.2021: 

1. Kontrollutvalgets leder og nestleder signerer protokollen 
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PS 21/23 Indre Østfold kommune - Uttalelse til årsregnskap og 
årsberetning for 2020 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2020 for Indre Østfold 
kommune som vist i vedlegg 1 til saken 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsrapport 2020 sendes kommunestyret 
med kopi til formannskapet. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 26.04.2021: 

Økonomisjef orienterte utvalget om resultatet for 2020 og om enkelte nøkkeltall og utvikling av 
disse. kommunedirektøren supplerte med tilleggsopplysninger. Revisjonen redegjorde for 
revisjonsberetningen.  Utvalget stilte spørsmål som ble besvart i møte. Siste avsnitt i forslag til 
uttalelsen har kommet med to ganger, dette korrigeres ved oversendelsen til kommunestyret.  
Forslag til uttalelsen som vist i saken med den korrigering som er nevnt over, og innstilling ble 
enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 26.04.2021: 

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2020 for Indre Østfold 
kommune som vist i vedlegg 1 til saken 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsrapport 2020 sendes kommunestyret 
med kopi til formannskapet. 

 

 
PS 21/24 Informasjon fra rådmann angående kontrollutvalgets rolle 
ved oppdatering av delegeringsreglement 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Saken legges frem uten innstilling fra sekretariatet. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 26.04.2021: 

Utvalget redegjorde for behovet for avklaring og hva som ligger av forventninger at 
kontrollutvalgets skal ha «løpende kontroll med delegeringsreglement». Utvalget var enige om 
at de ber ordfører å ta saken opp med kommunestyret.  

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 26.04.2021: 

1. Kontrollutvalget ber ordfører om å ta saken opp med kommunestyret. 

 
 
PS 21/25 Etterlevelseskontroll - Vurdering av risiko- og vesentlighet 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Revisjonens risiko- og vesentlighetsvurdering for etterlevelseskontroll og valg av 
kontrollområde «Merverdiavgift – Overholdelse av regelverk og egne rutiner», tas 
orientering. 
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Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 26.04.2021: 

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 26.04.2021: 

1. Revisjonens risiko- og vesentlighetsvurdering for etterlevelseskontroll og valg av 
kontrollområde «Merverdiavgift – Overholdelse av regelverk og egne rutiner», tas til 
orientering. 

 

 
PS 21/26 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. 
 

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å gå i dialog med revisjonen for å avklare 
bestillingsprosessen og leveranse av vedtatte forvaltningsrevisjoner.  

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 26.04.2021: 

Kontrollutvalget diskuterte ulike sider ved statusrapporten og om timefordeling, ressursramme, 
budsjettrammer og konsekvenser. Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 26.04.2021: 

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2020, tas til orientering. 
 

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å gå i dialog med revisjonen for å avklare 
bestillingsprosessen og leveranse av vedtatte forvaltningsrevisjoner.  

 

 
PS 21/27 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Referater og meldinger tas til orientering 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 26.04.2021: 

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 26.04.2021: 

1. Referater og meldinger tas til orientering 
 

 
PS 21/28 Eventuelt 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 26.04.2021: 

Håndteringen av vaksineprogrammet ble diskutert og kommunedirektør orienterte om at 
vaksineplan og prioriteringer følges. Ulike risikosider ved Covid-19 situasjonen vil vurderes i 
kommende overordnede risiko- og vesentlighetsvurderingen for FR-planen 2022- 2023. 
Kommunens krise- og beredskapshåndtering vil også være tema i vurderingen om neste FR-
plan. 
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Saksframlegg 
 

 

Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjonsrapport "Offentlige anskaffelser" 
 
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Tone Åsrud Reime FE-601, TI-&37 
 

20/31881 

 

Saksnr Utvalg Type Dato 

056/21 
 

Kommunestyret PS 04.05.2021 

 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 

 

1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvalgningsrevisjonsprosjekt «Offentlige 
anskaffelser» til etterretning. 

2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget senest innen utgangen av 2021, 
arbeidet med å: 

· Utarbeide en oversikt over hvem som har fullmakt til å foreta anskaffelser i Indre Østfold 
kommune 

· Sikre etterlevelse av at anskaffelser foretas av ansatte med fullmakt 

 

 
Kommunestyret i sak 056/21, 04.05.2021 
 
Behandling: 
Ingen forslag. 
 
Votering: 
Kontrollutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kommunestyret - Vedtak: 
Kommunestyrets enstemmige vedtak: 

1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvalgningsrevisjonsprosjekt «Offentlige 
anskaffelser» til etterretning. 

2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget senest innen utgangen av 2021, 
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med arbeidet med å: 

· Utarbeide en oversikt over hvem som har fullmakt til å foreta anskaffelser i Indre Østfold 
kommune 

· Sikre etterlevelse av at anskaffelser foretas av ansatte med fullmakt 

 
 
 
 
 
Bakgrunn og saksopplysninger: 
Det vises til vedlagte særutskrift og oppfølgingsrapport fra Østfold kontrollutvalgssekretariat. 
 

 

 

 

 

 
Vedlegg: 
Oppfølgingsrapport Offentlige anskaffelser 
Særutskrift PS 21-17 Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjonsprosjekt - ... 
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Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
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Eventuelt
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