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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/89 
Dokumentnr.: 77 
Løpenr.: 234810/2021 
Klassering: 3014-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 29.11.2021 21/49 

 

Godkjenning av innkallingen og sakslisten 

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

 
 
Fredrikstad, 19.10.2021 
 
 
 

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.: 76 
Løpenr.: 234802/2021 
Klassering: 3014-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 29.11.2021 21/50 

 

Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalgets leder og nestleder signerer protokoll 

 
Fredrikstad, 19.10.2021 
 
 

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.: 2021/84 
Dokumentnr.: 43 
Løpenr.: 264712/2021 
Klassering: 3014-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 29.11.2021 21/51 

 

Oppfølging av kommunens praktisering av anleggsbidragsmodellen for 
Holtskogen 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar administrasjonens notat «Holtskogen næringsområde – anvendelse 

av anleggsbidragsmodellen», til orientering. 
 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om at kontrollutvalget blir orientert når 
skatteetatens bindende uttalelse foreligger.  

 
Fredrikstad, 19.11.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Notat fra Seksjonsleder økonomi og finans: Holtskogen næringsområde – anvendelse av 
anleggsbidragsmodellen, datert 18.11 2021 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 KU-møte 27.09 2021, sak 21/41 «Revisjon notat - Kommunens praktisering av 

anleggsbidragsmodellen for Holtskogen». 
 KU-møte 14.06 2021, sak 21/33 «Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om 

etterlevelses av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2020 
 KU-møte 26.04 2021, sak 21/25 «Etterlevelseskontroll: Risiko- og vesentlighetsvurdering 

og valg av kontrollområde. 
 

Saksopplysninger 
Kommunens økonomisjef redegjorde i møte 27.09 2021 for prosjektet Holtskogen og om 
bruk av anleggsbidragsmodellen. Revisor orienterte om sitt notat og vurderinger, og om 
hvilke anbefalinger som var gitt. Kontrollutvalget tok saken til foreløpig orientering og ba om 
en skriftlig tilbakemelding fra kommunedirektøren) til kontrollutvalgets møte 29.11 2021. 
Kontrollutvalget vedtak i sak 21/41, i punkt 2 og 3 var som følger: 
 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektør om å sørge for en snarlig avklaring av om benyttet 
    praksis av anleggsbidragsmodellen i prosjektet Holtskogen er i tråd med regelverket. 
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3. Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra kommunedirektøren til  
    kontrollutvalgets møte 29. november 
 
Østfold kontrollutvalgssekretariat har den 18.11 2021 mottatt et notat i saken fra 
seksjonsleder for økonomi og finans. 
 
Vi viser i sin helhet til vedlagte notat. 

Vurdering 
I notatet viser kommunedirektøren til to motstridende juridiske betenkninger. Den ene 
juridiske betenkingen er uenig i revisors antakelse om at benyttet praksis ikke er i tråd med 
regelverket. Den andre juridiske betenkningen er enig i revisors antakelse om at benyttet 
praksis ikke er i tråd med regelverket. 
 
Kommunedirektøren vil oversende spørsmålet til avgiftsmyndighetene får å få en «bindende 
uttalelse» om kommunens har fradragsrett eller ikke i denne aktuelle saken.  
 
Med bakgrunn i administrasjonens redegjørelse i saken anbefaler sekretariatet at 
kontrollutvalget tar administrasjonens notat, til orientering 
Kontrollutvalget bør bli orientert om resultatet av skatteetaten «bindende uttalelse» når 
denne foreligger kommunens administrasjon. 
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Postadresse 
Postboks 34 
1861 Trøgstad 

Besøksadresse 
Rådhusgata 22 
1830 Askim 

Kontaktinfo 
+47 69 68 10 00 
post@io.kommune.no 
www.io.kommune.no  
 

Foretaksnummer 
Org.nr. 920 123 899 
EHF-nr. 920 123 899 
Kontonr. 3207.29.71298 

  
 
Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF 
Dikeveien 29 
1601 FREDRIKSTAD 
  

Din referanse: Vår referanse:  Dato: 

 21/7247 - 7 / STARUUD 18.11.2021 
 
 
Holtskogen næringsområde - anvendelse av anleggsbidragsmodellen 
 
Det vises til Indre Østfold kontrollutvalg sin behandling av tidligere Hobøl kommunes anvendelse av 
anleggsbidragsmodellen ved etablering av infrastruktur på Holtskogen næringsområde.  
 
I vedtaket i sak 41/21 i kontrollutvalget den 27.09.2021 ber kontrollutvalget rådmannen om å sørge 
for en snarlig avklaring av om benyttet praksis av anleggsbidragsmodellen i prosjektet Holtskogen 
næringsområde er i tråd med regelverket.  
 
På grunn av regelverket, uklarheter og rammene for øvrig rundt bruk av anleggsbidragsmodellen, 
innstilte kommunedirektøren i sak 8/20 i «Formannskap for kommunestyre», om å legge til rette for 
merverdiavgiftaler etter justeringsmodellen i forbindelse med inngåelse av framtidige 
merverdiavgiftsavtaler. «Formannskap for kommunestyre» stadfestet dette gjennom sitt vedtak i 
saken. Når administrasjonen nå ble bedt om en snarlig avklaring av om benyttet praksis av 
anleggsbidragsmodellen i nevnte prosjekt er i tråd med regelverket, har det vært nøvendig å få fram 
en juridisk betenkning rundt regelverket.  
 
Administrasjonen har i etterkant av forrige behandling fått to motstridende juridiske betenkninger.  
 

- En betenknging er uening i revisor antakelse om at benyttet praksis ikke er i tråd med 
regelverket. Her mener man at det avtalemessige grunnlaget og praktiseringe av avtaleverket 
gjør at kommunen ligger innenfor gjeldende regelverk ihht. den praksis som er utviklet 
knyttet til anleggsbidragsmodellen.  
 
Denne juridiske betenkningen konkluderer med at det er avgjørende at avtalen av 
28.11.2014 bestemmer at Hobøl kommune skal være byggherre, at entreprenøren er kjent 
med byggherreansvaret, og at partene forholdt seg til dette gjennom faktureringen som 
startet ved utbyggingen av infrastrukturen.  

 
- Den andre betenkningen er enig i revisors antakelse om at benyttet praksis ikke er i tråd med 

regelverket og at Hobøl kommune ikke har fradragsrett for inngående mva. Nettopp dette at 
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Holtskogen Utvikling AS ihht. avtale fra 2016 skal dekke ikke fradragsberettiget 
merverdiavgift problematiserer spørsmålet om Hobøl kommune reelt sett har overtatt 
anlegget og videre oppføring skjer for kommunens regning og risiko.  

 
Siden resonnementene i begge de juridiske betenkningene kan følges, vil kommunedirektøren 
oversende spørsmålet til avgiftsmyndighetene med tanke på å få en «bindende uttalelse» fra 
avgiftsmyndighetene om kommunens fradragsrett.  
 
Dette er med andre ord ikke en endelig avklaring av om benyttet praksis av anleggsbidragsmodellen i 
prosjektet Holtskogen næringsområde er i tråd med regelverket, men samtidig oversendes saken til 
avgiftsmyndighetene for en «bindende uttalelse» som siste avklaring.  
 
Med hilsen 
 
Ståle Ruud 
seksjonsleder 
Økonomi og finans 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke underskrift. 
 
 
 
 

Kopi til: 
Georg Smedhus 
Mette Ludviksen 
Østre Viken kommunrevisjon IKS 
 
 

Mottakere: 
Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/87 
Dokumentnr.: 99 
Løpenr.: 262483/2021 
Klassering: 3014-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 29.11.2021 21/52 

 
 

Forvaltningsrevisjonsprosjekt Barnevern - Internkontroll og oppfølging av 
barn i fosterhjem 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern - Internkontroll og 

oppfølging av barn i fosterhjem», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til 
etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.  
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern - Internkontroll og 
oppfølging av barn i fosterhjem» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 
11 anbefalinger som fremkommer av rapporten.  
 
Herunder skal kommunen: 
1) fortsette arbeidet med å skriftliggjøre nødvendige prosedyrer 
2) iverksette prosedyre for opplæring, slik at nyansatte sikres lik opplæring av god 

kvalitet 
3) prioritere virksomhetens kompetansehevingsprogram slik at det sikres en felles 

faglig plattform 
4) forbedre virksomhetens system og praksis for å involvere barn, foreldre og 

eksterne virksomheter i sitt forbedrings- og utviklingsarbeid 
5) systematisere arbeidet med risikovurderinger 
6) fortsette arbeidet med å skape en kultur for skrive avviksmelding hver gang avvik 

oppstår 
7) sette evalueringen av virksomhetens internkontroll i system 
8) videreutvikle arbeidet med å kartlegge omsorgsressurser i barnets nære familie 

eller nettverk, på en rutinemessig og dokumenterbar måte 
9) systematisere arbeidet med å legge til rette for at foreldre kan få tilbake omsorgen 

der hensynet til barnet ikke taler imot det 
10) etablere en rutine for oppnevnelse av tillitsperson for barn under omsorg 
11) sørge for at barnets medvirkning i valg av fosterhjem dokumenteres 
 
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, 15.11.2021 
 
 

Vedlegg 
Forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern - Internkontroll og oppfølging av barn i fosterhjem», 
datert 12.11 2021.  
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU-sak 21/6, den 01.02 2021 (Prosjektplan) 
Kommunestyresak 49/20, den 20.05 2020, (Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021) 
 

Saksopplysninger 
 
Prosjektets bakgrunn: 
Da det ble gjennomført risiko- og vesentlighetsvurdering av Indre Østfold kommune fremkom 
blant annet følgende: «De tidligere kommunene har hatt betydelige utfordringer innen 
barnevern/fosterhjem. Rådmannen bekrefter også at dette fortsatt er et utfordrende område 
for Indre Østfold kommune. Barneverntjenesten i Indre Østfold kommune er nå samlokalisert 
i Mysen, dette kan bety et styrket fagmiljø og bedre tjenester til innbyggerne. Det kan likevel 
være risiko tilknyttet til en slik omstillingsprosess de ansatte i barnevernet nå går igjennom. 
Revisjonen vurderer ut fra informasjonen som har blitt presentert at risikoen for at feil 
inntreffer er høy for dette området. Området kan også sies å ha høy vesentlighet, både med 
bakgrunn i de konsekvenser det kan ha for barns liv og helse dersom tjenesten ikke fungerer 
som forutsatt, og med bakgrunn i den økonomiske risikoen kommunen utsettes for på kort 
og lang sikt, for eksempel med tanke på eventuelle erstatningssøksmål som følge av feil 
kommunen har begått.» Dette var bakgrunn for at prosjektet ble valgt igangsettes. 
 
Prosjektets problemstillinger: 
Da kontrollutvalget behandlet prosjektplanen ble følgende problemstillinger vedtatt: 
 
Problemstilling 1: Blir barneverntjenestens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem i 
tilstrekkelig grad planlagt, kontrollert og ved behov korrigert? 
 
Problemstilling 2: Sørger kommunen for at barn som bor i fosterhjem får den 
oppfølgningen de har krav på? 
 
Revisjonskriterier: 
For å kontrollere og besvare problemstilling 1 har revisjonen utledet følgende 
revisjonskriterier (kontrollkriterier): 
 Kommunen må sørge for at barneverntjenesten har en klar organisering, hvor fordeling 

av ansvar, oppgaver og myndighet fremkommer tydelig. Hovedoppgaver og mål, 
herunder mål for forbedringsarbeidet bør være beskrevet. 

 Kommunen må sørge for at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse innenfor fagområdet 
og barneverntjenestens internkontroll. 

 Kommunen må sørge for at de ansatte og de eksterne oppdragstakerne får medvirke i 
barneverntjenesten slik at samlet kunnskap og erfaring blir nyttiggjort. 

 Kommunen bør gjøre bruk av erfaringer fra barn og foreldre i sitt forbedringsarbeid i 
barneverntjenesten. 
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 Kommunen må skaffe seg oversikt over områder i barneverntjenesten hvor det er fare 
for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav. 

 Kommunen må utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige 
prosedyrer mv., for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av 
barnevernlovgivningen. 

 Kommunen skal foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å 
sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i 
barneverntjenesten.  

 
For å kontrollere og besvare problemstilling 2 har revisjonen utledet følgende revisjonskriterier 
(kontrollkriterier):  
 Barneverntjenesten skal alltid vurdere om barnets nære familie eller nettverk kan velges 

som fosterhjem. Både barnet og foreldrene skal få uttale seg. Barneverntjenesten skal 
legge til rette for at foreldrene kan få omsorgen tilbake dersom ikke hensynet til barnet 
taler mot det. 

 Barneverntjenesten skal utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan for barn som er frivillig 
plassert i fosterhjem og evaluere planen jevnlig. Ved frivillig plassering i fosterhjem må 
kommunen følge nøye med på hvordan det går med barnet og foreldrene, og vurdere 
om hjelpen er tjenlig, eventuelt om det er nødvendig med nye tiltak, eller om det er 
grunnlag for omsorgsovertakelse. 

 Ved omsorgsovertakelse skal barneverntjenesten utarbeide en omsorgsplan. 
Barneverntjenesten må følge opp utviklingen til barnet gjennom blant annet besøk i 
fosterhjemmet, etablering av samarbeid med andre aktuelle tjenester, oppfølging av 
samvær med foreldre/søsken, råd og veiledning til fosterforeldrene og tilsynsbesøk. 
Barneverntjenesten skal følge opp utviklingen til foreldrene, herunder kontakte 
foreldrene kort tid etter omsorgsplassering med tilbud om veiledning og oppfølging, 
eventuelt også formidle kontakt med andre hjelpeinstanser. 

 Dersom barnet bor i en annen kommune må kommunen som omsorgskommune følge 
opp rapporter fra tilsynsbesøk. Fosterhjemskommunen skal kontrollere at rapporten fra 
tilsyn gir tilstrekkelig informasjon til at formålet med tilsynet må anses som ivaretatt. 

 Barnevernet må sørge for at barnet får medvirke i alle forhold som vedrører barnet. 
  
 
Revisjonens konklusjon: 
 
Revisjonen konkluderer følgende på problemstilling 1: 
«Det er revisjonens konklusjon at barneverntjenestens arbeid med oppfølging av barn til en 
viss grad blir planlagt, kontrollert og ved behov korrigert. Samtidig er det visse svakheter i 
virksomhetens internkontroll vi vil påpeke. 
 
Det fremkommer at det er flere handlinger/arbeidsoppgaver i virksomheten som mangler 
skriftlige prosedyrer. Samtidig er det vår konklusjon at barneverntjenestens arbeid med å 
utvikle, iverksette, kontrollere og evaluere nødvendige prosedyrer samlet sett er for 
fragmentert. Et ensartet og hensiktsmessig system for skriftlige rutiner vil i stor grad kunne 
sikre en ensartet og god praksis på feltet.  
 
Barneverntjenesten har utarbeidet en opplæringsprosedyre som skal sikre nødvendig 
opplæring og kompetanse for alle som er involvert i barnevernets arbeid, den er derimot ikke 
fullt ut implementert. Samtidig er virksomheten i oppstartsfasen med et 
kompetansehevingsprogram som skal øke kvaliteten i arbeidet. God opplæring ansees som 
spesielt viktig da det er mange nyutdannede, med et stort opplæringsbehov, som blir ansatt i 
virksomheten.    
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Barneverntjenesten har satt ansattes medvirkning i system. Samtidig fremstår det som om 
barneverntjenesten bør forbedre sitt system og sin praksis for å involvere barn, foreldre og 
eksterne virksomheter i sitt forbedrings- og utviklingsarbeid.    
 
Virksomheten har ikke arbeidet med systematiske risikovurderinger med den hensikt å få 
oversikt over områder i tjenesten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av 
myndighetskrav. Systematiske analyser av risikoen for avvik bør benyttes som grunnlag for 
planlegging av internkontrollarbeidet, spesielt knyttet til arbeidet med å etablere 
hensiktsmessige kontrolltiltak.  
 
Virksomheten har et system og en praksis for å melde og behandle avvik. Samtidig anser vi 
at virksomheten fortsatt har en vei å gå for å skape en god avvikskultur. En god kultur for å 
melde og behandle avvik vil være et viktig premiss for å kunne oppnå en systematisk 
overvåkning og gjennomgang av internkontrollen. Virksomheten har også flere systematiske 
tiltak som fremstår som gode tiltak for en systematisk overvåkning og kontroll av 
virksomhetens tjenesteproduksjon. Samtidig må det bemerkes at når virksomhetens 
internkontroll inneholder andre mangler, gjennom svakheter i gjennomføringen av 
systematiske risikovurderinger og svakheter når det gjelder utarbeidelsen av kontrolltiltak 
(gjennom skriftlige rutiner og prosedyrer), så vil også overvåkningen og oppfølgingen av 
internkontrollen inneholde visse svakheter. En god oppfølging av internkontrollen vil i stor 
grad kunne sikre at internkontrollen til enhver tid er oppdatert og hensiktsmessig.» 
 
Revisjonen konkluderer følgende på problemstilling 2: 
«Det er revisjonens konklusjon at barneverntjenestens arbeid med å sørge for at barn i 
fosterhjem får den oppfølging de har krav på oppfyller minimumskravene i lov om 
barneverntjenester. Det gjøres mye arbeid tett på barna, men det er mangler med hensyn til 
mer sammensatte oppgaver blant annet knyttet til oppfølging av biologiske foreldre og til 
manglende rutiner. 
 
Barneverntjenesten gjør rutinemessige vurderinger av om familie eller nært nettverk kan 
benyttes som fosterhjem. Det er derimot ikke dokumentert rutiner for kartlegging av disse 
omsorgsressursene. 
 
Det er slik revisjonen ser det et forbedringspotensial med hensyn til å samarbeide med 
biologiske foreldre. Selv om det er dokumentert at biologiske foreldre følges opp gjennom 
tilpassede samværsplaner (der det er aktuelt) er det ikke dokumentert andre rutiner for å 
etablere systematiske tiltak for å legge til rette for at biologiske foreldre kan få tilbake 
omsorgen når hensynet til barnets beste ikke taler imot det. 
 
Dokumentasjon og oppfølging av tiltaksplaner framstår som systematisk. Revisjonen støtter 
barneverntjenestens ambisjon om å involvere fosterhjemmene mer i arbeidet med 
tiltaksplaner. 
 
Med hensyn til oppfølging av tilsynsrapporter fra barn som bor i fosterhjem i en annen 
kommune er barneverntjenestens arbeid tilfredsstillende.   
 
Barnets rett til medvirkning er ivaretatt på en systematisk måte. Det er likevel enkelte 
forbedringspunkter. I prosessen som leder opp til valg av fosterhjem er ikke barnets mening 
dokumentert av barneverntjenesten. Da vi gjorde våre undersøkelser manglet en rutine som 
sikrer barnas rett til tillitsperson.» 
 
Revisjonens anbefalinger: 
 
Med bakgrunn i sine vurderinger og konklusjoner fremmer revisjonen 11 anbefalinger om at 
kommunen bør: 
 fortsette arbeidet med å skriftliggjøre nødvendige prosedyrer 
 iverksette prosedyre for opplæring, slik at nyansatte sikres lik opplæring av god kvalitet 
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 prioritere virksomhetens kompetansehevingsprogram slik at det sikres en felles faglig 
plattform 

 forbedre virksomhetens system og praksis for å involvere barn, foreldre og eksterne 
virksomheter i sitt forbedrings- og utviklingsarbeid 

 systematisere arbeidet med risikovurderinger 
 fortsette arbeidet med å etablere et ensartet system for avviksmelding og 

avviksbehandling 
 sette evalueringen av virksomhetens internkontroll i system 
 videreutvikle arbeidet med å kartlegge omsorgsressurser i barnets nære familie eller 

nettverk, på en rutinemessig og dokumenterbar måte 
 systematisere arbeidet med å legge til rette for at foreldre kan få tilbake omsorgen der 

hensynet til barnet ikke taler imot det 
 etablere en rutine for oppnevnelse av tillitsperson for barn under omsorg 
 sørge for at barnets medvirkning i valg av fosterhjem dokumenteres 
 
Kommunedirektørens høringsuttalelse: 
Kommunedirektøren har gitt uttalelse til rapporten, denne ligger på side 51 i rapporten. 
Kommunedirektørens skriver at han kjenner seg igjen i rapportens og mener den i all 
hovedsak gir et riktig bilde av situasjonen.  
 
Kommunedirektøren påpeker imidlertid forhold rundt anbefalingen om å «fortsette arbeidet 
med å etablere et ensartet system for avviksmelding og avviksbehandling». 
Kommunedirektør skriver at kommunen har et godt system, Compilo, for internkontroll med 
tilhørende rutiner knyttet til hva avvik er og hvordan avvikssystemet skal brukes. 
Kommunedirektøren mener derfor at kommunen allerede har et ensartet system. 
Kommunedirektør skriver: «Det man kan si gjenstår er å skape en god kultur hvor ansatte 
tar seg tid til å skrive avvikene, og hvor ledere alltid husker på å minne medarbeidere om 
dette. Det skrives avvik i dag og alle avdelingene sender avvik. Til informasjon fikk alle 
ansatte opplæring i compilo nå i oktober. Til og med opplæring i bruk av programmet er godt 
organisert og lett tilgjengelig i vår kommune. Systemmessig er det lite å jobbe videre med 
her.» 
 

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 mappegjennomgang, samt 
spørreundersøkelser. Gjennom bruk av ulike metoder sikrer revisjonen rapportens validitet 
(gyldighet) og reliabilitet (pålitelighet). Samlet sett anser også sekretariatet at dataene som 
er benyttet er tilstrekkelig som grunnlag for rapportens vurderinger, konklusjoner og 
anbefalinger. Revisors vurderinger er basert på innsamlet materiale, revisjonskriterier og de 
metodiske avgrensingene.  
 
Sekretariatet vurderer at kommunedirektøren i hovedsak slutter seg til revisjonens 
anbefalinger. Når det gjelder anbefaling nummer 6, «fortsette arbeidet med å etablere et 
ensartet system for avviksmelding og avviksbehandling», skriver kommunedirektør at et slikt 
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system er på plass. Han legger til at det er kulturen for å melde avvik som må endres. 
Sekretariatet har med bakgrunn i dette endret ordlyden til: «fortsette arbeidet med å skape 
en kultur for skrive avviksmelding hver gang avvik oppstår» 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og kommunedirektørens uttalelse til 
rapporten til etterretning. 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget legger revisjonens vurderinger og 
anbefalinger til grunn i sitt forslag til vedtak i kommunestyretstyret, og videre at 
kontrollutvalget innstiller til kommunestyret at rapportens anbefalinger skal tas til følge og 
gjennomføres. 
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1 SAMMENDRAG 

I denne forvaltningsrevisjonen har Østre Viken kommunerevisjon undersøkt om barneverntjenestens in-
ternkontroll tilfredsstiller kravene til god internkontroll, og om barneverntjenesten sikrer at barn i fosterhjem 
får den oppfølgingen de har krav på. Revisjonskriteriene i rapporten er bygget opp rundt bestemmelsene i 
barnevernloven. Barnevernloven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres 
helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt at barn og unge skal sikres trygge opp-
vekstsvilkår. En organisasjonsmessig og innholdsmessig god barneverntjeneste er viktig for at kommunen 
skal kunne oppfylle sine plikter etter barnevernloven.  
 

Revisjonens gjennomføring 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i perioden mars 2021 til november 2021. Kriteriene er utarbeidet 
med utgangspunkt i kommuneloven, barnevernloven, forskrift om fosterhjem og Helsetilsynets veileder for 
tilsyn med kommunale barneverntjenester. Fakta er innhentet ved bruk av dokumentanalyse, intervjuer, 
mappegjennomgang og spørreundersøkelse. 
 

Revisjonens funn og konklusjoner 

Det er revisjonens konklusjon at barneverntjenestens arbeid med oppfølging av barn til en viss grad blir 
planlagt, kontrollert og ved behov korrigert. Samtidig er det visse svakheter i virksomhetens internkon-
troll vi vil påpeke. 
 
Det fremkommer at det er flere handlinger/arbeidsoppgaver i virksomheten som mangler skriftlige pro-
sedyrer. Det er vår vurdering at barneverntjenestens arbeid med å utvikle, iverksette, kontrollere og 
evaluere nødvendige prosedyrer samlet sett er for fragmentert. 
  
Barneverntjenesten har utarbeidet en opplæringsprosedyre som skal sikre nødvendig opplæring og 
kompetanse for alle som er involvert i barnevernets arbeid, den er derimot ikke fullt ut implementert. 
Samtidig er virksomheten i oppstartsfasen med et kompetansehevingsprogram som skal øke kvaliteten 
i arbeidet. God opplæring anses som spesielt viktig da det er mange nyutdannede, med et stort opplæ-
ringsbehov, som blir ansatt i virksomheten.    
 
Barneverntjenesten har satt ansattes medvirkning i system. Samtidig fremstår det som om barnevern-
tjenesten bør forbedre sitt system og sin praksis for å involvere barn, foreldre og eksterne virksomheter 
i sitt forbedrings- og utviklingsarbeid.    
 
Virksomheten har ikke arbeidet med systematiske risikovurderinger med den hensikt å få oversikt over 
områder i tjenesten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav. Systema-
tiske analyser av risikoen for avvik bør benyttes som grunnlag for planlegging av internkontrollarbeidet, 
spesielt knyttet til arbeidet med å etablere hensiktsmessige kontrolltiltak.  
 
Virksomheten har et system og en praksis for å melde og behandle avvik. Samtidig anser vi at virksom-
heten fortsatt har en vei å gå for å skape en god avvikskultur. En god kultur for å melde og behandle 
avvik vil være et viktig premiss for å kunne oppnå en systematisk evaluering av internkontrollen. Virk-
somheten har også flere systematiske tiltak som fremstår som gode tiltak for en systematisk overvåkning 
og kontroll av virksomhetens tjenesteproduksjon. Samtidig må det bemerkes at når virksomhetens in-
ternkontroll inneholder andre mangler, gjennom svakheter i gjennomføringen av systematiske risikovur-
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deringer og svakheter når det gjelder utarbeidelsen av kontrolltiltak (gjennom skriftlige rutiner og prose-
dyrer), så vil også overvåkningen og evalueringen av internkontrollen inneholde visse svakheter. En god 
oppfølging av internkontrollen vil i stor grad kunne sikre at internkontrollen til enhver tid er oppdatert og 
hensiktsmessig. 
 
Det er revisjonens konklusjon at barneverntjenestens arbeid med å sørge for at barn i fosterhjem får 
den oppfølging de har krav på oppfyller minimumskravene i lov om barneverntjenester. Det gjøres mye 
arbeid tett på barna, men det forekommer mangler med hensyn til mer sammensatte oppgaver blant 
annet knyttet til oppfølging av biologiske foreldre og til manglende rutiner. 
 
Barneverntjenesten gjør rutinemessige vurderinger av om familie eller nært nettverk kan benyttes som 
fosterhjem. Det er derimot ikke dokumentert rutiner for kartlegging av disse omsorgsressursene. 
 
Det er slik revisjonen ser det et forbedringspotensial med hensyn til å samarbeide med biologiske for-
eldre. Selv om det er dokumentert at biologiske foreldre følges opp gjennom tilpassede samværsplaner 
(der det er aktuelt) er det ikke dokumentert andre rutiner for å etablere systematiske tiltak for å legge til 
rette for at biologiske foreldre kan få tilbake omsorgen når hensynet til barnets beste ikke taler imot det. 
 
Dokumentasjon og oppfølging av tiltaksplaner framstår som systematisk. Revisjonen støtter barnevern-
tjenestens ambisjon om å involvere fosterhjemmene mer i arbeidet med tiltaksplaner. 
 
Med hensyn til oppfølging av tilsynsrapporter fra barn som bor i fosterhjem i en annen kommune er 
barneverntjenestens arbeid tilfredsstillende.   
 
Barnets rett til medvirkning er ivaretatt på en systematisk måte. Det er likevel enkelte forbedringspunk-
ter. I prosessen som leder opp til valg av fosterhjem er ikke barnets mening dokumentert av barnevern-
tjenesten. Da vi gjorde våre undersøkelser manglet en rutine som sikrer barnas rett til tillitsperson, noe 
som ledelsen var klar over og i ferd med å utbedre.  
 

Revisjonens anbefalinger 

Kommunen bør: 
• fortsette arbeidet med å skriftliggjøre nødvendige prosedyrer 
• iverksette prosedyre for opplæring, slik at nyansatte sikres lik opplæring av god kvalitet 
• prioritere virksomhetens kompetansehevingsprogram slik at det sikres en felles faglig plattform 
• forbedre virksomhetens system og praksis for å involvere barn, foreldre og eksterne virksomheter i 

sitt forbedrings- og utviklingsarbeid 
• systematisere arbeidet med risikovurderinger 
• fortsette arbeidet med å etablere et ensartet system for avviksmelding og avviksbehandling 
• sette evalueringen av virksomhetens internkontroll i system 
• videreutvikle arbeidet med å kartlegge omsorgsressurser i barnets nære familie eller nettverk, på 

en rutinemessig og dokumenterbar måte 
• systematisere arbeidet med å legge til rette for at foreldre kan få tilbake omsorgen der hensynet til 

barnet ikke taler imot det 
• etablere en rutine for oppnevnelse av tillitsperson for barn under omsorg 
• sørge for at barnets medvirkning i valg av fosterhjem dokumenteres 
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2 PROSJEKTMANDAT 

Revisjonen skal i henhold til kommuneloven § 24-2 (1) utføre forvaltningsrevisjon. Etter loven innebærer 
forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterle-
velse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Østre Viken kom-
munerevisjon IKS gjennomfører forvaltningsrevisjon i tråd med god kommunal revisjonsskikk. God kom-
munal revisjonsskikk er å følge RSK 001; Standard for forvaltningsrevisjon, utarbeidet av Norges kom-
munerevisorforbund (NKRF). Dette innebærer blant annet at rapporten skal skille klart mellom hva som 
er innsamlet data og hva som er revisjonens vurderinger. Det skal være en tydelig sammenheng mellom 
problemstillinger, faktaopplysninger1, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger. Etter kom-
muneloven skal revisor rapportere resultatene av sin revisjon til kontrollutvalget. 
 
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført på bakgrunn av plan for forvaltningsrevisjon vedtatt i kommune-
styret i Indre Østfold kommune i sak 049/20 20. mai 2021. 
 
Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonen ble vedtatt i kontrollutvalget 1. februar 2021. Planen 
ble vedtatt i tråd med revisjonens forslag. Av behandlingen av saken fremkommer det også: «I tillegg 
stilte kontrollutvalget spørsmål om ulike metodevalg i prosjektet, som å involvere fosterforeldre og fos-
terbarna direkte, samt samarbeidspartnere som PPT og eventuelt NAV kan være viktige elementer.»  
 
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført etter vedtatt prosjektplan i tidsrommet mars - november 2021. Vi 
har gjennomført oppstartsmøte med kommuneadministrasjonen slik at også administrasjonens innspill 
er tatt hensyn til. 
 
Vi har kvalitetssikret faktagrunnlaget underveis, både gjennom verifisering av intervjuer og intern kvali-
tetssikring. I tillegg er rapportens faktaopplysninger i sin helhet verifisert av kommunen, slik at eventuelle 
feil eller misforståelser er rettet opp. Revisjonen avholdt avsluttende møte med administrasjonen 3. 
november hvor revisjonens vurderinger, konklusjoner og anbefalinger ble gjennomgått. I etterkant av 
møtet er rapporten sendt på høring til kommunedirektøren. Kommunedirektørens uttalelse fremgår av 
vedlegg. 
 
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført av forvaltningsrevisor Kjetil Ramsdal og Bjørnar Bakker Eriksen. 
Revisorenes habilitet og uavhengighet er vurdert opp mot kommunen og den undersøkte virksomheten, 
og revisjonen finner de habile til å utføre forvaltningsrevisjonen. 
 
Revisor vil takke kontaktperson og andre som har deltatt i forvaltningsrevisjonen, for godt samarbeid i 
forbindelse med arbeidet. 
 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 
Rolvsøy, 12. november 2021 

 
 
 
 
 

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

Casper Støten (sign.) 
oppdragsansvarlig revisor 

Bjørnar B. Eriksen (sign.) 
utførende revisor 

Kjetil Ramsdal (sign.) 
utførende revisor 
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3 FREMGANGSMÅTE 

3.1 Problemstillinger og avgrensninger 
Rapporten besvarer følgende problemstillinger:  
 
Problemstilling 1: Blir barneverntjenestens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem i tilstrekkelig 
grad planlagt, kontrollert og ved behov korrigert? 
 
Problemstilling 2: Sørger kommunen for at barn som bor i fosterhjem får den oppfølgningen de har 
krav på? 
 
Under problemstilling 1 har revisjonen tatt utgangspunkt i forskrift om internkontroll for barneverntjenes-
ten og undersøkt om tjenesten har etablert en internkontroll for sin virksomhet. Under problemstilling 2 
har revisjonen undersøkt barneverntjenestens arbeid med omsorgsplaner, gjennomføring av foster-
hjemsbesøk og tilsynsbesøk og journalføring av samtaler med barn. I tillegg har revisjonen undersøkt 
om det er lagt til rette for at barn som bor i fosterhjem får medvirke i egen sak, om fosterforeldre får 
nødvendig råd og veiledning, samt barneverntjenestens oppfølging av biologiske foreldre. 
 
Problemstilling 1 omhandler hele barneverntjenesten, altså Enhet for Barnevern i Indre Østfold kom-
mune. Problemstilling 2 er begrenset til utvalgte tjenester lagt under Avdeling for borteboende barn.  
 
På bakgrunn av kontrollutvalgets innspill (PS 21/6) har revisjonen gjennomført en spørreundersøkelse 
til samtlige fosterhjem i Indre Østfold kommune. Spørreundersøkelsen går noe på utsiden av hvordan 
vi har avgrenset rapporten gjennom revisjonskriteriene. Dataene fra denne spørreundersøkelsen er 
fremstilt i rapporten uten at vi gjør vurderinger av disse opp mot revisjonskriteriene. Spørreundersøkel-
sens resultater fremstilles under kapittel 5.3.6 (side 27). På bakgrunn av revisjonens ressursomfang og 
avgrensninger har vi ikke sett det som hensiktsmessig å gjennomføre intervjuer med ansatte i for ek-
sempel PPT og NAV.  
  

3.2 Om revisjonskriterier 
I henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 15 skal revisor fastsette revisjonskriterier for den 
enkelte forvaltningsrevisjon. Revisjonskriteriene er den objektive målestokk som setter revisor i stand til 
å gjøre vurderinger på de fleste områder uten å ha formell fagspesifikk kompetanse. Revisjonskriteriene 
og revisors kunnskap og erfaring innen forvaltningsrevisjonsmetodikk, gjør at revisor kan gjøre objektive 
og holdbare vurderinger.  
 
Revisjonskriteriene etablerer den norm som de innsamlede dataene skal vurderes opp mot. I tillegg til 
dette skal revisjonskriteriene også gjøre det tydelig for den reviderte enhet hva de måles opp mot. Re-
visjonskriteriene klargjør også overfor folkevalgte, media og andre lesere av forvaltningsrevisjonen, hva 
revisors vurderinger bygger på. Dette vil gjøre det enklere å etterprøve revisors vurderinger. Revisjons-
kriteriene skal være relevante, konkrete og i samsvar med de kravene som gjelder for revidert enhet. 
 
Revisjonskriterier fastsettes vanligvis med basis i en eller flere følgende kilder: lovverk, politiske vedtak 
og føringer, kommunens egne retningslinjer, anerkjent teori på området, eller andre sammenlignbare 
virksomheters løsninger og resultater. 
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3.3 Revisjonsmetoder  
I henhold til god revisjonsskikk skal praksis eller tilstand innen det reviderte området beskrives i et om-
fang som i tilstrekkelig grad underbygger revisors vurderinger og konklusjoner. I denne forvaltningsre-
visjonen 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 denne forvaltningsrevisjonen er informasjonen hentet inn gjennom bruk av følgende metoder: 
• Dokumentanalyse  
• Intervjuer 
• Spørreundersøkelse 
• Mappegjennomgang 
 

Dokumentanalyse 

Vi har gjennomgått sentrale dokumenter på området. Blant annet er delegasjonsreglementet og ulike 
prosedyrer knyttet til ansvarsfordeling og saksbehandling sentrale for revisjonens undersøkelse. Doku-
mentene er oversendt fra kommunen. En fullstendig oversikt over tilsendte dokumenter finnes i kilde-
henvisningene i kapittel 6. 
 

Intervjuer 

Det er totalt gjennomført tre intervjuer: 
• Enhetsleder barnevern Linda Kristin Lorentsen, 
• Avdelingsleder Tiltak borteboende barn Hilde Moberget, 
• Rådgiver Janne Carlsen (fungerte som enhetsleder i 2020, og er nåværende enhetsleders stedfor-

treder). 
 

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

Spørreundersøkelse 

Det er gjennomført to spørreundersøkelser i forbindelse med revisjonen. En spørreundersøkelse til 
samtlige ansatte i kommunens barneverntjeneste og en spørreundersøkelse til fosterhjemsforeldre i 
kommunen. 
 
Spørreundersøkelsen til de ansatte i barneverntjenesten ble sendt ut til 71 respondenter og ble besvart 
av 36. Dette utgjør en svarprosent på 51. Det fremkommer av spørreundersøkelsen at 29 av 36 har 
vært ansatt i barnevernet over 12 måneder, 3 av 36 har vært ansatt i mellom 6 og 12 måneder, 3 av 36 
har vært ansatt i mellom 3 og 6 måneder, mens 1 av 36 har vært ansatt under 3 måneder. 
 
Respondentene som har besvart spørreundersøkelsen er fordelt på samtlige av barnevernets avde-
linger. 4 av 36 respondenter arbeider på avdeling mottak og barnevakt, 5 av 36 respondenter arbeider 
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på avdeling sped og små, 4 av 36 respondenter arbeider på avdeling barn, 6 av 36 respondenter arbei-
der på avdeling ungdom, 5 av 36 respondenter arbeider på borteboende 1, 7 av 36 respondenter arbei-
der på avdeling borteboende 2 og 5 av 36 respondenter arbeider på andre avdelinger.    
 
Spørreundersøkelsen til kommunens fosterhjemsforeldre ble sendt ut til 143 respondenter og ble be-
svart av 62. Dette utgjør en svarprosent på 43. 60 av 62 opplyser om at de har fungert som fosterhjem 
i 2020. De to som oppgir å ikke ha fungert som fosterhjem i 2020 er tatt ut av undersøkelsen. Det 
fremkommer av spørreundersøkelsen at 45 av 60 har fungert som fosterhjem i over 2 år, 7 av 60 i 
mellom 1 og 2 år, 6 av 60 mellom 6 og 12 måneder, mens 2 av 60 har fungert som fosterhjem i under 6 
måneder.  
 
Spørreundersøkelsens spørsmål/påstander er blitt besvart på en 5-punktsskala hvor 1= «helt uenig», 
2= «uenig», 3= «verken uenig eller enig», 4= «enig» og 5= «helt enig». Noen spørsmål/påstander inne-
holder også kategorien «vet ikke». Resultatene presenteres i all hovedsak gjennom stolpediagram og/el-
ler tabeller som viser prosentvis fordeling av resultatene og gjennomsnittskår. Vi har også lagt til rette 
for at respondentene kan gi utfyllende kommentarer på noen av spørsmålene2. Et representativt utvalg 
av kommentarene vi har fått inn er gjengitt i datagrunnlaget. Dette vil si at antallet positive/negative 
kommentarer vi har fått inn totalt stemmer overens med antallet positive/negative kommentarer vi har 
gjengitt i rapportens datagrunnlag. Samtidig må vi ta forbehold om at det ved innsamling av slike kom-
mentarer kan oppstå skjevheter i datagrunnlaget, for eksempel kan det tenkes at de som i utgangspunk-
tet er mest negative/mest positive til temaet i større grad velger å legge igjen kommentarer enn andre 
respondenter. Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av det nettbaserte spørreundersøkelsesverkt-
øyet Questback. 
 

Mappegjennomgang 

Revisjonen har fått ekstern tilgang til barnevernets elektroniske mappesystem IOK DIPS Barnevern Sik-
ker, og har gått gjennom et utvalg av mapper for barn som barneverntjenesten har fattet vedtak for 
knyttet til plassering i fosterhjem i løpet av 2020. Nærmere bestemt vedtak knyttet til plassering i foster-
hjem, tilbakeføring til biologiske foreldre fra fosterhjem eller vedtak om å avslutte plassering på grunn 
av alder. Sakene gjelder både plasseringer i beredskapshjem, plasseringer i fosterhjem som hjelpetiltak 
(det vil si frivillig plassering), og tvungne plasseringer i fosterhjem (etter vedtak i Fylkesnemnda), samt 
tilbakeføringer etter vedtak i Fylkesnemnda. Revisjonen har totalt gjennomgått 13 saker hvor det er 
fattet vedtak knyttet til fosterhjem som tiltak. Tabell 1 gir en totaloversikt over gjennomgåtte saker.  
 

Tabell 1: Oversikt over gjennomgåtte mapper.  

Vedtak om etablering av fosterhjem som tiltak 
§4-6 Midlertidig plassering i akuttsituasjon 3 
§4-4 Frivillig plassering 2 
§4-12 Tvungen plassering etter vedtak fra fylkesnemnda 2 
 
Vedtak om endring av status fra eller til plassering i fosterhjem 
§4-12 Tilbakeføring fra tvungen plassering  3 
§4-24 Fra tvungen plassering til institusjon 1 
§1-3 Avslutning av fosterhjemsplassering på grunn av alder 2 
   

                                                      
2 Dette gjelder kun spørreundersøkelsen som gikk ut til fosterhjemmene i kommunen.  
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Totalt  13 
 
Det fremkommer av tabellen at syv saker omhandler vedtak om etablering av plassering som tiltak, 
mens seks saker omhandler vedtak om endring av tiltak, enten til å endre eller til å avvikle plassering. 
Alderen på barna varierte mellom 4 og 21 år. 
 
Revisjonen har undersøkt vedtak, tiltaksplan/omsorgsplan/evaluering, samt rapport fra oppfølgingsbe-
søk og tilsynsbesøk. I tillegg har vi sett gjennom journalposter og journalnotater og vurdert ut ifra tittelen 
om dokumentet/notatet kan inneholde relevant informasjon. I sakene hvor barnet er plassert etter vedtak 
i Fylkesnemnda har vi også undersøkt om barnets mening fremkommer i kommunens saksfremlegg til 
nemnda.  
 
Utvalget er relativt lite, men gir etter revisjonens vurdering, et bilde av saksbehandlingsrutinene der 
variasjonen i de ulike saksforløpene kommer frem. Statistisk sett er det en skjevhet i utvalget i og med 
at det i større grad fanger opp saker hvor det er mer enn ett vedtak knyttet til fosterhjemsstatus, noe 
som for eksempel vil kunne gi et inntrykk av at tilbakeføring til biologiske foreldre fra en tvungen plas-
sering er vanligere enn det faktisk er.  
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4 PROBLEMSTILLING 1 

4.1 Blir barneverntjenestens arbeid med oppfølging av barn i 
fosterhjem i tilstrekkelig grad planlagt, kontrollert, og ved 
behov, korrigert? 

 

4.2 Revisjonskriterier 
Komplett utledning av revisjonskriteriene fremkommer av kapittel 7. Punktvise kriterier fremkommer un-
der.  
• Kommunen må sørge for at barneverntjenesten har en klar organisering, hvor fordeling av ansvar, 

oppgaver og myndighet fremkommer tydelig. Hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedrings-
arbeidet bør være beskrevet. 

• Kommunen må sørge for at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse innenfor fagområdet og barne-
verntjenestens internkontroll. 

• Kommunen må sørge for at de ansatte og de eksterne oppdragstakerne får medvirke i barnevern-
tjenesten slik at samlet kunnskap og erfaring blir nyttiggjort. 

• Kommunen bør gjøre bruk av erfaringer fra barn og foreldre i sitt forbedringsarbeid i barneverntje-
nesten. 

• Kommunen må skaffe seg oversikt over områder i barneverntjenesten hvor det er fare for svikt eller 
mangel på oppfyllelse av myndighetskrav. 

• Kommunen må utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer mv., for 
å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av barnevernlovgivningen. 

• Kommunen skal foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at 
den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i barneverntjenesten.    

 

4.3 Datagrunnlag  

4.3.1 Organisering, ansvarsfordeling og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet 

Organisering 

Virksomhetsplanen for Barnevernet i Indre Østfold kommune for 2021 gir en beskrivelse av virksomhe-
tens organisering. I planen fremkommer det at barneverntjenesten er organisert som egen enhet i sek-
sjon Livsmestring og består av seks avdelinger: 
• Mottak, barnevernvakt og psykososialt kriseteam. 
• Tre avdelinger for undersøkelse; Undersøkelse og tiltak spe- og småbarn, undersøkelse og tiltak 

barn (barneskolealder), og undersøkelse og tiltak ungdom (fra ungdomsskolealder og ettervern 18-
25 år). 

• To avdelinger for barn som bor utenfor hjemmet; Avdeling borteboende barn 1 og Avdeling borte-
boende barn 2. 

 
 
Av figuren på neste side fremkommer organiseringen i Enhet for Barnevern. 
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Figur 1: Organisasjonskart Enhet for barnevern 

 
Ifølge enhetsleder har mottaksavdelingen ansvar for å motta og behandle bekymringsmeldinger og for 
å gi veiledning til innbyggere og samarbeidspartnere. Avdelingen har døgnbemannet barnevernvakt og 
leverer tjenester innen akuttberedskap til kommunene Marker, Rakkestad, Skiptvet og Aremark innenfor 
et vertskapskommunesamarbeid. De tre undersøkelses- og tiltaksavdelingene foretar undersøkelser in-
nenfor hvert sitt alderssegment, og har prosedyrer for å fatte vedtak og iverksette eventuelle tiltak i de 
enkelte sakene i tråd med en tiltaksplan. Barnevernet har to avdelinger for borteboende barn. Avde-
lingen for borteboende barn 1 har ansvar for barn som bor utenfor hjemmet, i fosterhjem eller i institu-
sjon. De har ansvar for løpende oppfølging av fosterhjemmene, barna, og veiledning for foreldre. De 
har også ansvar for å godkjenne og veilede fosterhjem. Avdelingen borteboende barn 2 ble etablert i 
mars 2021, og er ifølge avdelingsleder for borteboende barn 1 under utvikling og foreløpig i stor grad 
beskjeftiget med forberedelser til at barnevernet skal implementere barnevernsreformen som trer i kraft 
i 2022. 
 
Ifølge avdelingsleder for tiltak borteboende barn 1 er det også opprettet stillinger som fagutviklingskon-
sulenter (FUK) i hver avdeling bortsett fra i mottaksavdelingen. Fagutviklingskonsulentenes oppgaver 
og ansvarsområde har endret seg over tid, men de er ifølge enhetsleder tiltenkt å ha en aktiv rolle i å 
styrke faget på både avdelings- og enhetsnivå. I månedsrapporten for mars 2021 fremkommer det at 
fagutviklingskonsulentene da hadde fått tilbake sitt opprinnelige mandat til å systematisere den økono-
miske internkontrollen, etter en periode hvor de var mer bundet opp med saksbehandlingsoppgaver. 
Enhetsleder uttrykker en forventning om at fagutviklingskonsulentene vil spille en viktig rolle for intern-
kontrollen i fremtiden. 
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Avdelingsleder borteboende barn 1 informerer om at hele enheten har spesialistorganisering. En modell 
med spesialistorganisering innebærer at man er organisert i team med en ansvarsfordeling som tar 
utgangspunkt i barnas alder eller hvilke typer tiltak de mottar.  
 
Rådgiver forteller at avdeling borteboende barn 2 er opprettet som en forberedelse til å møte nye krav 
som følge av barnevernreformen som trer i kraft i 2022. Det er ansatt en prosjektleder som også er 
avdelingsleder for avdeling borteboende barn 2. 
 
Rådgiver er enhetsleder sin stedfortreder, noe som innebærer at rådgiver har delegert myndighet knyttet 
til omsorgsovertagelse og akuttvedtak i enhetsleder sitt sted ved fravær. Hun forteller at innholdet i 
stillingen ellers er under utarbeidelse på bakgrunn av at det er en prosjektstilling. 
 
Totalt er det ca. 66 årsverk tilknyttet barneverntjenesten i Indre Østfold kommune.  
 

4.3.2 Ansvarsfordeling 
Det er tre sentrale dokumenter som beskriver hvordan myndighet og ansvar er fordelt i enheten. Det 
ene er kommunens delegasjonsreglement, som gir en kort beskrivelse av alle ansattes ansvar, samt en 
mer detaljert beskrivelse av ansvaret knyttet til lederstillingene i kommunen. Det andre er «Instrukser 
for ansvarsfordelingen mellom saksbehandlere», som tar for seg ansvarsfordelingen mellom Saksbe-
handler 1 og Saksbehandler 2 i enhet for barnevern. Det tredje er «Fagutviklingskonsulenten», som er 
en stillingsbeskrivelse fra en utlysningstekst. 
 
Ifølge delegasjonsreglementet består ledergruppen i enheten av åtte medlemmer; enhetsleder, seks 
avdelingsledere og en rådgiver som vikarierte for enhetsleder i 2020. Enhetsleder inngår i seksjonens 
ledergruppe, og har ansvar for den daglige driften av sin enhet, for personalledelse og for økonomisty-
ring og budsjett. Videre tillegges enhetsleder ifølge delegasjonsreglementet en rekke oppgaver knyttet 
til blant annet beredskapsplaner, oppfølging av reglement og rutiner, å sørge for at de ansatte har riktig 
kompetanse og at enheten bruker kommunens internkontrollverktøy i det daglige arbeidet.3 Ifølge en-
hetsleder fremkommer fordelingen av myndighet og ansvar tydelig i delegasjonsreglementet, og man er 
i ferd med å utarbeide et myndighetskart for enheten.  
 
Avdelingsledere i kommunen har ansvar for den daglige driften i sin avdeling, innenfor de økonomiske 
rammer som er gitt og i henhold til fastsatte mål4. Avdelingsleder borteboende barn 1 informerer om at 
hun sammen med de øvrige oppgavene som er definert i delegasjonsreglementet har personal- og øko-
nomiansvaret.  
 
I «Instrukser for ansvarsfordelingen mellom saksbehandlere» beskrives ansvarsfordelingen mellom 
saksbehandlerne. Den beskriver to roller for saksbehandlere i hver sak, saksbehandler 1 og saksbe-
handler 2. Saksbehandler 1 har totalansvaret, noe som vil si at vedkommende har ansvar for undersø-
kelsesprosessen, utarbeide undesøkelsesplan, vedtak og tiltaksplan, evaluere tiltaksplan, og eventuelt 
skrive barnefaglig vurdering. I tillegg kommer planlegging og gjennomføring av samtaler med barn, for-
eldre og samarbeidsinstanser, praktisk tilrettelegging og å ta initiativ til faglige drøftinger i kollegiet.  
Saksbehandler 2 er sekundær saksbehandler, og skal til enhver tid «(v)ære godt nok kjent med saken 
til å kunne tre inn øyeblikkelig med totalansvar i enerens fravær»5. I tillegg skal vedkommende kunne 

                                                      
3 Delegasjonsreglement vedtatt 26.03.20, s. 9. 
4 Ibid, s. 10 
5 «Instrukser for ansvarsfordelingen mellom saksbehandlere», s. 1. 
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bistå i planleggingen av de mest komplekse sakene, bistå i akuttsituasjoner og gi praktisk bistand til 
Saksbehandler 1. 
 
For fagutviklingskonsulentene gjelder instruksen «Fagutviklingskonsulenten»6. Den pålegger fagutvik-
lingskonsulentene et ansvar for å gi faglig oppfølging til saksbehandlere med totalansvar, blant annet 
ved å kvalitetssikre og godkjenne dokumentasjon som undersøkelsesplaner, rapporter, tiltaksplaner og 
vedtak, og å sikre fremdrift. I tillegg er det beskrevet ulike ansvarsområder knyttet til bistand for kolleger, 
generell faglig utvikling i avdelingen og å bidra til å utvikle selvstendige medarbeidere. Dette dokumentet 
var opprinnelig en utlysningstekst. Avdelingsleder for Tiltak borteboende barn 1 informerer om at enhe-
ten generelt ikke har utarbeidet skriftlige stillingsbeskrivelser. De venter på at dette skal utarbeides i 
kommunen sentralt. Det nærmeste man kommer skriftlige stillingsbeskrivelser er, ifølge avdelingsleder, 
slike utlysningstekster. Med hensyn til lederavtaler skjedde det etter hennes erfaring endringer fra 1. 
februar 2021, men avdelingen hadde ikke mottatt dette skriftlig da intervjuet ble gjennomført7. Hun for-
teller også at barnevernet har en tiltaks- og fosterhjemskonsulent og et kontorfaglig team. Det er også 
en system- og internkontrollforvalter som i 2020 arbeidet med å samkjøre dokumentstyringssystemene 
fra de fem sammenslåtte kommunene, og som i løpet av 2021 skal sette internkontrollen i barnevernet 
i et større system.  
 
Spørreundersøkelsens resultater (ansatte i barnevernet) på påstanden «Jeg opplever at mine arbeids-
oppgaver og ansvarsområder er klart definert» fremkommer av figuren under. Påstanden er blitt besvart 
på en 5-punktsskala hvor «1 - helt uenig», «2 - uenig», «3 - verken uenig eller enig», «4 - enig» og «5 - 
helt enig». 
 
 

 
Av figuren fremkommer det at 69,4 prosent (25 av 36) har besvart spørsmålet med «4 - enig» eller «5 - 
helt enig», mens 11,1 prosent (4 av 36) har besvart med «2 - uenig». Hovedvekten av respondentene 
opplever altså sine arbeidsoppgaver og ansvarsområder som klart definerte. Gjennomsnittskår på 
spørsmålet er 3,78. 
 

                                                      
6 «Fagutviklingskonsulent – ansvarsområder», s.1-2. Opprinnelig en utlysningstekst som nå vurderes 
som en form for stillingsinstruks. 
7 Ifølge Årsbudsjett - Økonomiplan 2020-23 brukes lederavtaler for medlemmer av administrasjonssje-
fens stab (s. 51). 
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Figur 2: Jeg opplever at mine arbeidsoppgaver og ansvarsområder er klart definerte? N=36. 
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4.3.3 Mål for virksomheten, herunder mål for forbedringsarbeidet 
Målet for virksomheten er ifølge barnevernets virksomhetsplan 2021 formulert slik: «Barnevernet skal 
sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får hjelp og 
omsorg til rett tid. Tjenesten skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår»8. Her beskrives også 
syv områder som skal prioriteres i 20219: 

• Utvikle og implementere internkontroll, 
• Kompetanseutvikling, 
• God personal- og familiepolitikk, 
• Utvikle og sikre god fosterhjemsomsorg, 
• Utvikle nye arbeidsformer og etablere nye forebyggende og lokale hjelpetiltak, 
• Lage plan for å snu tiltaks- og ressursbruken, 
• Bygge opp kompetanse og arbeidsmetoder – utvikle tjenesten. 

 
Disse målene bygger ifølge enhetsleder på en tilstandsrapport som ble utarbeidet i 202010.  
 
I kvartalsrapporten for første kvartal 2021 beskrives en rekke overordnede oppgaver og mål, med frister 
for gjennomføring: 
 

Oppgaver og mål Frist 
Harmonisering av tjenesten og tjenesteutvikling for å (gi) likeverdige tjenester til alle inn-
byggere i målgruppen for tjenesten i faglig 

31.12.21 

Utarbeide plan for (å) snu tiltaks- og ressursbruken i tjenesten 31.12.21 
Utvikle og implementere internkontroll 31.12.21 
Kompetanseutvikling  31.12.21 
Utvikle og sikre arbeidet innenfor fosterhjemsområdet jfr. barnevernreformen  31.12.21 
Utvikle en god personal-  og familiepolitikk 31.12.21 
Vi skal gjennomføre kompetansehevende tiltak for ansatte om vold i nære relasjoner 31.12.21 
Utrede behovet for nye tiltak knyttet mot barnevernsreform 01.06.21 
Styrke samarbeid og tidlig innsats jfr. barnevernreformen 31.12.21 
Gi tjenester som er faglig forsvarlige og kostnadseffektive 31.12.21 
Etablere samarbeid og tydelig ansvarfordeling som sikrer helsetjenester til sårbare barn 
og deres familier 

16.06.21 

Etablere felles rutiner som sikrer sammenheng mellom inntak i barnevern og familiesentral 08.07.21 
Vi skal etablere differensierte barnevernstiltak i egen regi 31.12.21 

Tabell 2: Tekst i parentes er lagt inn av revisjonen. 

 
Det foreligger, etter hva revisjonen erfarer, ikke kvartalsrapport for andre kvartal. 
 

4.3.4 Kommunen skal utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige pro-
sedyrer mv., for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av barnevernlovgiv-
ningen 

 
Revisjonen har fått oversendt følgende prosedyrer og rutiner: 

                                                      
8 Virksomhetsplan 2021, s.2. 
9 Virksomhetsplan 2021, s. 3. 
10 Tilstandsrapport 2020 Barnevernet Indre Østfold. 
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• IOK prosedyre for undersøkelser 
• IOK prosedyre for vedtak 
• IOK prosedyre for oppstart, gjennomføring, avslutning av tiltak 
• Kopi av Rutiner for advokatvirksomhet – ferdig utkast 
• Rutine for behandling av akuttsaker i Indre Østfold kommune 
• Rutiner for ansvarsfordelingen mellom saksbehandlerne 

 
Ifølge enhetsleder er lovpålagte rutiner og forvaltningsmessige rutiner tilgjengelige i Visma-programmet, 
men hun er usikker på hvordan og i hvor stor grad dette benyttes av saksbehandlerne. I kvalitetssyste-
met Compilo skal alle faglige verktøy og rutiner ligge, men enhetsleder mener at det er et behov for 
rutineutvikling knyttet til intern praksis sett opp mot forståelse av lov- og regelverk, og for å sikre sam-
arbeid internt. Ifølge enhetsleder er det mangler med hensyn til prosedyrer og retningslinjer. Det er 
mange rutiner fra de gamle kommunene som kan brukes, men dette oppfatter hun som krevende å 
forholde seg til for saksbehandlerne. 
 
Det er opprettet en stilling knyttet til system og internkontroll i enheten. Enhetsleder forteller at i 2020 
var systemutvikling prioritert foran utviklingen av internkontrollen. Det ble likevel gjennomført et arbeid 
med å innhente praksis fra andre kommuner om hvordan stillingen skal utformes. Hun forteller at det 
står i virksomhetsplanen at internkontrolldelen av stillingen skal utvikles i 2021. Enhetsleder utrykker at 
det kan være vanskelig å prioritere utvikling av kvalitetssystemet når man møter mer akutte behov i 
hverdagen.  
 
Avdelingsleder for tiltak borteboende barn 1 informerer om at det er store mangler knyttet til rutiner, 
prosedyrer og retningslinjer. Hun forklarer at utarbeidelse av forslag til prosedyrer har vært blant opp-
gavene til fagutviklingskonsulentene (FUK). Med hensyn til FUK-ene har det fra starten av vært betyde-
lige utfordringer med bemanning, og spesielt hennes avdeling har manglet en fagutviklingskonsulent 
lenge. Avdelingsleder oppfatter det som om at alle medarbeiderne opplever rutinene som mangelfulle, 
og at hun opplever at det mangler rutiner på nesten alt. Eksempler på rutiner som etterspørres av de 
ansatte er blant annet rutiner for avslutning på fosterhjemsavtale, rutiner for etablering av forsterknings-
avtale og rutiner for oppfølgingsbesøk.  
 
Ifølge avdelingsleder for tiltak borteboende barn 1 har enhetsleder tatt initiativ til å lage en oversikt over 
hvilke rutiner som mangler, som ansatte kan føre inn, og som skal følges opp av fagutviklingskonsulen-
tene. Figur 4 er en skjematisk oversikt over overordnet status for sjekklister per mars 2021. Den viser 
at prosedyrer og rutiner for kontroll i stor grad var etablert, beregnet til 95 prosent av målet. Med hensyn 
til prosedyrer knyttet til medvirkning mangler 20 prosent, hvorav 10 prosent er under arbeid. Med hensyn 
til styring regnes 100 prosent som under arbeid, og med hensyn til prosedyrer knyttet til økonomisk 
kontroll er arbeidet ikke startet. 
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Spørreundersøkelsens resultater (ansatte i barnevernet) på påstandene omhandlende rutiner og pro-
sedyrer fremkommer av tabellen under. Påstandene besvares på en 5-punktsskala hvor «1 - helt uenig», 
«2 - uenig», «3 - verken uenig eller enig», «4 - enig» og «5 - helt enig». 
 

 1 2 3 4 5 Gjen-
nomsnitt 

Rutiner og retningslinjer for å utføre 
mitt arbeid er lett tilgjengelig (n=36) 

2 6 13 13 2 3,19 

Jeg er godt kjent med rutiner og ret-
ningslinjer for å utføre mitt arbeid 
(n=36) 

2 4 13 13 4 3,36 

Jeg opplever at det finnes tilstrekkelig 
med rutiner og retningslinjer for å utføre 
mitt arbeid på en god måte (n=36) 

3 9 13 9 2 2,94 

Tabell 3: Påstander omhandlende rutiner og prosedyrer. Tabellen gjengir antall respondenter 
per svaralternativ. 

 
Det fremkommer av tabell 3 at flertallet av respondentene svarer svaralternativ «3 – verken uenig eller 
enig» eller «4 - enig» på samtlige påstander. Gjennomsnittskår på de tre påstandene varierer fra 2,94 
til 3,36.  
 

4.3.5 Kunnskap om aktuelle lover og forskrifter 
De ansattes tilgang til aktuelle lover og forskrifter i Indre Østfold kommune baserer seg i første rekke på 
digitale verktøy på kommunens intranett. Compilo beskrives på Indre Østfold kommunes intranettsider 
som det sentrale verktøyet for kvalitetsarbeid i kommunen som helhet. Her er prosedyrer og dokumenter 

Kontroll

Medvirkning

Styring

Økonomisk kontroll

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nei Ikke besvart I arbeid Ja

Figur 3: Status sjekklistekategorier (Kvartalsrapport barnevern 1. kvartal 2021, s. 8) 
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samlet i et dokumentbibliotek, og ledere kan formidle dokumenter som de ønsker at de ansatte skal 
lese. 
 
Et annet verktøy som er tatt i bruk i kommunen er Teams, som er valgt som kanal for internkommuni-
kasjon, hvor ansatte kan dele informasjon, dele dokumenter og eventuelt jobbe sammen i dokumenter. 
Teams inneholder også et kvalitetssystem som beskriver prosedyrer og styringsdokumenter, men det 
er uklart for revisjonen om dette er i bruk, i og med at Compilo vises til som det sentrale verktøyet for 
kvalitetsarbeid ellers i kommunen. 
 
Barnevernet bruker Visma-veilederen som er et økonomi-, lønns- og personalsystem med veiledning og 
informasjon først og fremst knyttet til IKT og HR, men som også kan brukes for å formidle fagkunnskap. 
Ifølge avdelingsleder for borteboende barn 1 inneholder Visma-veilederen alt av sentralt lovverk og 
sentrale rutiner og prosedyrer for barnevernet.  
 
Enhetsleder for barnevernet informerer om at det har vært tidkrevende å etablere en felles faglig platt-
form etter kommunesammenslåingen, og at de i mellomtiden har brukt Visma-veilederen for å sikre den 
nødvendige fagkunnskapen hos ansatte. I veilederen får man meldinger om nødvendig opplæring, og 
alt er lett tilgjengelig. Enhetsleder beskriver Visma-veilederen som det beste verktøyet man har på en-
heten fram til det etableres nye rutiner. I tillegg påpeker hun at de ansatte har rutinene fra de fem tidligere 
kommunenes barneverntjenester å lene seg på. Enhetsleder opplever at det er krevende for de ansatte 
å forholde seg til de nye rutinene etter kommunesammenslåingen, og anslår at en fullstendig innarbei-
ding av rutiner er et arbeid som vil gå over flere år. I tillegg til at nye rutiner skal innarbeides i praksis 
viser hun til at det stadig kommer nye faglige anbefalinger og at fagfeltet står midt i en reform som 
enheten også forbereder seg til. Alt i alt har det vært svært mye å ta inn av ny informasjon for de ansatte. 
Men hun påpeker at det er prioritert godt med ressurser til tett faglig oppfølging av ansatte, noe som 
legger til rette for at ansatte får overført kunnskap fra avdelingsledere og fagutviklingskonsulenter. 
Denne oppfølgingen er ifølge enhetsleder systematisk og med fast intervall. 
 

4.3.6 Kommunen må sørge for at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse innenfor fagområ-
det og barneverntjenestens internkontroll 

I opplæringsplanen «Prosedyre for opplæring i barnevern» beskrives gangen og innholdet i den opplæ-
ringen som nye ansatte skal få i barnevernet, og dokumentet er ment som et redskap for å sørge for 
nødvendig opplæring og kompetanse for alle som er involvert i barnevernets arbeid. Den beskriver 
hvilke kunnskaper hver enkelt ansatt skal ha, og inneholder en sjekkliste for opplæring av nyansatte.  
Fagutviklingskonsulentene har ifølge enhetsleder mye av ansvaret for opplæring av nyansatte, men det 
er, per april 2021, ikke etablert en systematisk praksis rundt dette. Det er ifølge enhetsleder per april 
2021 ikke felles opplæring for alle nyansatte. Alle nyansatte har fått opplæring i fagsystemet og det er 
igangsatt en nyansattgruppe som først og fremst er rettet mot det psykososiale arbeidsmiljøet og som 
gir støtte til nyansatte.  
 
Ifølge enhetsleder har kommunen startet med å utarbeide en kompetanseplan. I første omgang er dette 
en felles plan som er gjeldende for kommunalområde oppvekst. Enheten har en midlertidig retningslinje 
for å prioritere kompetanseområder. Enhetsleder forteller at det på høsten 2021 skal startes opp et mer 
omfattende kompetansehevingsprogram i enheten. Hensikten vil være å øke kvaliteten i arbeidet, bidra 
til å skape en felles faglig plattform og sikre systematikk i arbeidet. Fagstoff og informasjon som styrker 
ansattes kunnskap innenfor fagområdet deles også digitalt i Teams. 
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Fagutviklingskonsulentene er ifølge enhetsleder tenkt å ha en aktiv rolle i å styrke faget både på avde-
lings- og enhetsnivå. På grunn av at de i 2020 ble prioritert brukt til klientrettet arbeid har dette arbeidet 
ikke kommet så langt som man hadde ønsket. Enheten har ifølge enhetsleder god tilgang på juridisk 
kompetanse ved at de har en egen advokat som sitter på huset som gir jevnlig informasjon til alle, og 
som kobles tidlig på i prosesser og gir opplæring innenfor sitt felt til ansatte. 
 
Spørreundersøkelsens resultater på påstandene omhandlende opplæring og kompetanse fremkommer 
av tabellen under. Påstandene besvares på en 5-punktsskala hvor «1 - helt uenig», «2 - uenig», «3 - 
verken uenig eller enig», «4 - enig» og «5 - helt enig». 
 

 1 2 3 4 5 Gjen-
nomsnitt 

Jeg har fått tilstrekkelig opplæring for å 
utføre mine arbeidsoppgaver (n=36) 

4 6 7 14 5 3,28 

Jeg blir i tilstrekkelig grad gjort kjent 
med endringer i regelverket på området 
(n=36) 

2 5 6 16 7 3,58 

Jeg blir i tilstrekkelig grad gjort kjent 
med endringer i rutiner eller nye rutiner 
på området (n=36) 

2 6 7 16 5 3,44 

Barneverntjenesten legger i tilstrekkelig 
grad til rette for at jeg skal utvikle min 
kompetanse (n=36) 

5 5 6 17 3 3,22 

Tabell 4: Påstander omhandlende opplæring og kompetanse. Tabellen gjengir antall respon-
denter per svaralternativ.    

 
Det fremkommer av tabell 4 at flertallet av respondentene svarer svaralternativ «3 – verken uenig eller 
enig» eller «4 - enig» på samtlige påstander. Gjennomsnittskår på de fire påstandene varierer fra 3,22 
til 3,58.  
 
Med hensyn til personalressurser er det ifølge enhetsleder en kritisk situasjon. Da intervjuet ble gjen-
nomført (april 2021) var det nylig lyst ut tre faste stillinger og kun to ble besatt. Totalt var det syv faste 
stillinger som skulle besettes i tillegg til diverse vikariater. Enheten hadde ikke fått bemannet de ledige 
vikariatene, og det var totalt sett mange vakante stillinger i enheten. Det ble ifølge enhetsleder fremmet 
en sak for rådmannen i forbindelse med dette, og det ble innledet et samarbeid med HR-avdelingen for 
å vurdere tiltak knyttet til lønningsnivå for å fremme rekrutteringen til enheten. Det er ifølge enhetsleder 
en utfordring at enheten hovedsakelig får ansatt nyutdannede som har et stort opplæringsbehov og at 
man derfor må benytte eksterne konsulenter til blant annet myndighetsutøvelse, noe som er et lovbrudd, 
da myndighetsutøvelse krever et kommunalt ansettelsesforhold. Alternativet ville ha vært at familiene 
ikke fikk den hjelpen de har krav på. Barneverntjenesten har hatt en dialog med statsforvalteren om 
denne praksisen. Dette utgjør også en stor økonomisk post for tjenesten.   
 

4.3.7  Kommunen må sørge for at de ansatte og de eksterne oppdragstakerne får medvirke 
til at barneverntjenesten kan nyttiggjøre seg deres kunnskap og erfaring. 

Revisjonen har ikke fått tilsendt rutiner eller prosedyrer direkte knyttet til medvirkning. 
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Ansattes medvirkning 

Ifølge enhetsleder er det mye fokus på medvirkning. Dette skjer på mange ulike nivåer; i avdelingsmøter, 
i arbeidsgrupper med ledere og ansatte, gjennom dialog med tillitsvalgte og på medbestemmelsesmø-
ter. Et eksempel, ifølge enhetsleder, er at ledergruppen arbeider med en avklaring av hvordan fagutvik-
lerstillingen skal utvikles, og at forslag har blitt sendt ut på høring til ansatte. Enheten har hatt arbeids-
grupper, hvor det var to avdelingsledere som har arbeidet med fagutvikling. Deres forslag rulleres til 
medarbeiderne og det settes en høringsfrist for tilbakemeldinger fra de andre ansatte. Ansvar for for-
bedringsarbeid kan ifølge enhetsleder delegeres til ansatte. Det er for eksempel etablert en gruppe som 
nå arbeider med forslag til hvordan enheten kan forbedre det fysiske arbeidsmiljøet. 
 
Enhetsleder uttrykker generelt en opplevelse av at medvirkningsprosesser og utviklingsprosesser skjer 
i litt ulikt tempo, og at det er en avveiing mellom de to perspektivene. Hun forteller at de ansatte har 
ønsket at utviklingsarbeidet skal gå raskt, fordi det er krevende å jobbe når en del rammer mangler, og 
at dette innebærer at man ikke kan ha så omfattende høringsrunder i utviklingsarbeidet. De ansatte har 
signalisert at de heller vil ha en grunnmur for arbeidet sitt. 
 
Avdelingsleder for borteboende barn 1 viser til enhetens medbestemmelsesarena (MBA). Der deltar 
tillitsvalgte, verneombud, seksjonsleder, enhetsleder og avdelingsledere. Det avholdes månedlige mø-
ter. MBA-møter ble igangsatt høsten 2020. Hun påpeker også at avvikssystemet er utformet med hen-
blikk på forbedringsarbeid, og at ansatte blir oppfordret til å registrere avvik. Hun viser også til den 
nyansatte avdelingslederen for borteboende barn 2 som arbeider med å utvikle ny praksis som følge av 
nye oppgaver i barnevernsreformen. Ansatte har ifølge avdelingsleder fått anledning til å være med i en 
arbeidsgruppe knyttet til dette arbeidet. I de ukentlige avdelingsmøtene har også ansatte mulighet til å 
melde opp saker til sakslisten. Det er gjennomført to medarbeiderundersøkelser på hvordan de ansatte 
har det. I tillegg har bedriftshelsetjenesten deltatt på møter i hver avdeling om rutiner og HMS-arbeid.  
 
Rådgiver informerer om at det er ønskelig at samtlige nye rutiner som utarbeides i enheten skal sendes 
på høring til samtlige ansatte før de trer i kraft, enten skriftlig eller gjennom et møte. Intensjonen er også 
at samtlige rutiner/prosedyrer skal gjennomgås på fellesmøtene og/ eller avdelingsmøtene. Det er derfor 
hennes oppfatning at det er lagt til rette for en god medvirkning fra barnevernets ansatte når dette følges. 
I utformingen av den nye avdelingen (Borteboende barn 2) har det vært planlagt at medarbeidere også 
skal være en del av prosjektet «barnevernsreform» og dermed vil de ansatte som skal arbeide der være 
med på å påvirke hvordan kommunen gjør seg klar for barnevernsreformen som trer i kraft fra januar 
2022. Samtlige avdelingsledere gjennomfører ukentlige avdelingsmøter hvor blant annet utfordrende 
barnevernssaker drøftes og hvor det er mulig å få råd og veiledning fra leder og medarbeidere. I avdeling 
borteboende barn 1 har veiledningen på grunn av stor sakspågang vært redusert til annenhver uke 
mellom leder og to ansatte av gangen. Ifølge avdelingsleder ble det arbeidet mye med arbeidsmiljøet i 
2020 på grunn av et dårlig arbeidsmiljø. Det ble da utarbeidet tiltaksplaner opp mot hver avdeling som 
omhandlet det psykososiale arbeidsmiljøet.  
 
Spørreundersøkelsens resultater på påstandene omhandlende medvirkning fremkommer av tabellen 
under. Påstandene besvares på en 5-punktsskala hvor «1 - helt uenig», «2- uenig», «3 - verken uenig 
eller enig», «4 - enig» og «5 - helt enig». 
 

 1 2 3 4 5 Gjen-
nomsnitt 

Barneverntjenesten er opptatt av å in-
volvere de ansatte i sitt forbedrings- og 
utviklingsarbeid (n=34) 

2 7 8 12 5 3,32 
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Barneverntjenesten er opptatt av å in-
volvere barn i sitt forbedrings- og utvik-
lingsarbeid (n=34) 

3 12 12 7 0 2,68 

Barneverntjenesten er opptatt av å in-
volvere foreldre i sitt forbedrings- og ut-
viklingsarbeid (n=34) 

2 12 15 4 1 2,71 

Tabell 5: Påstander omhandlende medvirkning. Tabellen gjengir antall respondenter per svaral-
ternativ.      

 
Det fremkommer av tabell 5 at flertallet av respondentene svarer svaralternativ «2 – uenig» eller «3 – 
verken uenig eller enig» på de to påstandene med laves gjennomsnittskår. På påstanden «Barnevern-
tjenesten er opptatt av å involvere de ansatte i sitt forbedrings- og utviklingsarbeid», som oppnår best 
gjennomsnittskår, besvarer flertallet med «3 – verken uenig eller enig» eller «4 - enig». Gjennomsnitts-
kår på de tre påstandene varierer fra 2,68 til 3,32.  
 

Eksterne samarbeidspartnere 

Ifølge enhetsleder har ikke enheten et system for å gjennomføre brukerundersøkelser. I forarbeidene til 
den kommende barnevernsreformen er det vektlagt at det skal etableres referansegrupper. Ifølge en-
hetsleder er en prosjektplan for etablering av referansegrupper under utarbeidelse. Avdelingsleder for 
borteboende barn 1 forteller at hun ikke opplever at det er noe systematisk arbeid på dette feltet. Men 
når eksterne samarbeidsinstanser har sendt ut undersøkelser, har hun opplevd at disse har fremmet 
bevisstgjøring av viktige områder, og har tydeliggjort behovet for rutiner på de områdene. Et eksempel 
på dette er praksis knyttet til bruken av barnets tillitsperson. 
 
På påstanden «Barneverntjenesten er opptatt av å involvere eksterne virksomheter i sitt forbedrings- og 
utviklingsarbeid» i spørreundersøkelsen har 9 av 34 (26,4 prosent) svart «1 – helt uenig» eller «2 - 
uenig», 19 av 34 (55,9 prosent) har svart «3 – verken uenig eller enig», 6 av 34 (17,6 prosent) har svart 
«4 - enig», mens ingen har svart «5- helt enig». Påstanden oppnår et gjennomsnittskår på 2,88.  
 

4.3.8 Risikovurderinger 
Enhetsleder informerer om de eneste systematiske risikovurderingene som er gjennomført i enheten er 
knyttet til smittevern. Det har vært prioritert å drive tjenestene og å prøve å få ansatt nye medarbeidere 
og fylle de stillingene tjenesten har. I tillegg har pandemien vært utfordrende for driften. 
 
Rådgiver viser til at det ble gjennomført SWOT-analyser da ettervernet skulle omorganiseres. Ifølge 
avdelingsleder bør det gjennomføres risikovurderinger rundt det enkelte barn i hver enkelt sak. Dette 
blir ikke gjennomført per dags dato. Det arbeides med å få inn noen som kan gi opplæring i denne type 
risikovurderinger til de ansatte 
 
På påstanden «Barneverntjenesten gjennomfører systematiske risikovurderinger for å avdekke områder 
hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav» har 8 av 36 (22,2 prosent) svart 
«1 - helt uenig» eller «2 - uenig», 15 av 36 (41,7 prosent) har svart «3 - verken uenig eller enig» eller 
«4 - enig», ingen har svart «5 - helt enig», mens 13 av 36 (36,1 prosent) har svart «vet ikke». Påstanden 
oppnår et gjennomsnittskår på 2,96. 
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4.3.9 Overvåkning og avviksregistrering 
Kommunen bruker Compilo som portal for å melde avvik. Her er avvik definert i tre kategorier: arbeids-
miljø, organisatoriske utfordringer / samhandlingsutfordringer, og hendelser og situasjoner som angår 
tjenestemottakere. Når et avvik meldes elektronisk sendes det til nærmeste leder, som har 21 dagers 
frist for å gi tilbakemelding til melder, og å lukke avviket. Avviket kan da eventuelt sendes videre til noen 
andre i organisasjonen. Ifølge enhetsleder er de ansatte kjent med kvalitetssystemet og bruker det i 
forbindelse med avviksmelding, men det er behov for ytterligere opplæring og fokus på bruk av pro-
grammet. Enhetsleder informerer om at det gradvis meldes flere avvik i enheten. Samtidig påpeker hun 
at arbeidet med avviksregistrering og avviksbehandling har vært for dårlig fulgt opp av ledelsen tidligere. 
Meldte avvik sendes til enhetsleder når fristen for behandling har gått ut for avdelingslederne. Det er 
ifølge enhetsleder gradvis færre avvik som går over fristen på 21 dager og dermed blir videreformidlet 
til henne. Hun forteller også at det ofte er forhold som ligger utenfor enhetens kontroll som fører til avvik, 
for eksempel forsinkelser knyttet til IKT-forhold. Enhetsleder følger med på om de ansatte gjør jobben 
sin gjennom dialog med avdelingslederne, ansatte (særlig advokat, kontorfaglige ansatte og systemfor-
valter), statistikk, rapportering, tilbakemelding fra brukere, gjennom deltakelse i faglig arbeid/beslut-
ningsmøter, akuttavklaringer og oppslag i fagsystem. Hun forteller også at enheten skal utarbeide le-
deravtaler hvor det stilles krav til avvikshåndtering. 
  
Rådgiver påpeker at det er viktig å ha en god avvikskultur, og at man nå er i ferd med å få dette på 
plass. Kurs/ opplæring fra kommunen til de ansatte på hvordan avvik skal meldes kom sent og opplæ-
ringen om hvordan avvik skal behandles til ledere kom enda senere (våren 2021), så enhetens ledere 
visste lenge ikke hvordan avvik skulle behandles i fagsystemet. Avvik ble lest og håndtert/ behandlet 
uten at det ble gjort riktig i systemet (Compilo). Avdelingsleder forteller at barnevernet nå har et godt 
system for å melde og behandle avvik som det er gitt opplæring i både til ansatte og ledere. Det er 
kommunisert til de ansatte ved flere anledninger at lederne er positive til at det meldes avvik og at 
avviksmelding/-behandling skal benyttes i organisasjonens forbedringsarbeid. Hun mener at det har 
vært en god prosess rundt dette, men at organisasjonen fortsatt ikke er i mål med arbeidet. 
 
Ledergruppen har ifølge enhetsleder hatt oppfølgingsmøter annenhver uke, riktignok med en del avlys-
ninger i 2020. Dette skal reduseres til en gang i måneden, hvor avdelingslederne skal rapportere til 
enhetsleder på faste punkter, i tillegg til å behandle mer akutte saker.  
 
Avdelingsleder for tiltak borteboende barn 1 informerer om at det gjennomføres individuelle oppfølgings-
møter med alle ansatte, disse ledes av fagutviklingskonsulenter og avdelingsledere.  
 
På påstanden «Jeg opplever å få tilstrekkelig oppfølging av min nærmeste leder» har 9 av 26 (25 pro-
sent) svart «1 – helt uenig», «2 - uenig» eller «3 – verken uenig eller enig», 27 av 36 (75 prosent) har 
svart «4 - enig» eller «5 – helt enig». Gjennomsnittskår på påstanden er 3,83. 
 
I fagsystemet er det ifølge avdelingsleder for tiltak borteboende barn 1 halvårsrapportering og helårs-
rapportering til statsforvalteren og til SSB. Her fremkommer eventuelle mangler i saksbehandlingen. Her 
fremkommer det hvordan hver saksbehandler bruker fagsystemet, samt hva de skal rapportere på. Hun 
forteller også at enheten har en 60 prosent stilling som system- og internkontrollforvalter, men at denne 
har vært bundet opp i flere andre oppgaver, og dermed ikke hatt kapasitet til å følge opp det som var 
intensjonen 
 
Ifølge rådgiver har det blitt arbeidet med hvordan internkontrollen skal utformes. Enheten benytter 
ACOS-barnevern som fagprogram og bruker aktivt statusrapporteringfunksjonen, og ledelsen følger 
med på nøkkeltall, samt rapporterer i henhold til gjeldende regelverk. Videre forteller hun at det i 2020 
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ble rapportert til politisk ledelse om status fra barneverntjenesten ved to anledninger, økonomi 
rapporteres kvartalsvis. Det er enkelt for avdelingslederne, forteller hun, å gå inn å kontrollere 
statusrapport for sin avdeling og sine medarbeidere. Samtidig mener hun at dette i større grad burde 
vært satt i system på enhetsnivå. I den mest intense tiden under koronapandemien så leverte 
avdelingslederne status til barnevernsleder ukentlig, legger hun til. Under koronapandemien ble det 
utarbeidet et risikovurderingsskjema i ACOS-systemet, som all saksbehandling/ oppfølging av barn, 
unge og familier som ikke ble gjennomført grunnet koronasituasjonen skulle vurderes opp mot, med en 
beskrivelse av konsekvenser for barnet. 
 
Spørreundersøkelsens resultater på påstandene omhandlende avviksmelding og avvikshåndtering 
fremkommer av tabellen under. Påstandene besvares på en 5-punktsskala hvor 1= «helt uenig», 2= 
«uenig», 3= «verken uenig eller enig», 4= «enig» og 5= «helt enig». 
 

 1 2 3 4 5 Vet 
ikke 

Gjen-
nom-
snitt 

Det er klart definert hva som er et 
avvik (n=36) 

3 7 9 13 3 1 3,17 

Jeg er godt kjent med hvordan av-
vik skal meldes (n=36) 

2 2 9 13 10 0 3,75 

Barneverntjenesten har en god 
kultur for å melde avvik (n=35) 

4 5 15 7 2 2 2,94 

Jeg melder selv avvik når det fore-
kommer (n=36) 

4 2 8 14 8 0 3,56 

Meldte avvik følges opp på en god 
måte (n=36) 

3 5 10 9 3 6 3,13 

Tabell 6: Påstander omhandlende avviksmelding og avvikshåndtering. Tabellen gjengir antall 
respondenter per svaralternativ.       

 
Det fremkommer av tabell 6 at flertallet av respondentene svarer svaralternativ «3 – verken uenig eller 
enig» eller «4 – enig» på samtlige påstander. På de to påstandene med best gjennomsnittskår, «Jeg er 
godt kjent med hvordan avvik skal meldes» og «Jeg melder selv avvik når det forekommer», er svaral-
ternativ «5 – helt enig» i stor grad benyttet.  de to påstandene med laves gjennomsnittskår. Gjennom-
snittskår på de fem påstandene varierer fra 2,94 til 3,35.  
 

4.4 Vurderinger 

4.4.1 Organisering, ansvarsfordeling og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet 
Det er revisjonens vurdering at barneverntjenesten i all vesentlighet har en klar organisering, hvor for-
deling av ansvar, oppgaver og myndighet kommer tydelig frem. Vi legger her til grunn beskrivelsene i 
barnevernets virksomhetsplan for 2021 hvor det fremkommer at barnevernet er organisert i seks avde-
linger som har klart definerte ansvars- og arbeidsoppgaver. Barnevernet har en spesialistorganisering. 
Dette innebærer at barnevernet har en ansvarsfordeling som tar utgangspunkt i barnas alder eller hvilke 
type tiltak barnet mottar.  
 
Ansvarsfordelingen fremkommer videre av kommunens delegasjonsreglement, rutinen «Instrukser for 
ansvarsfordelingen mellom saksbehandlere» og utlysningsteksten «Fagutviklingskonsulenten», noe re-
visjonen finner tilfredsstillende. Basert på resultatene fra spørreundersøkelsen til ansatte er det også 
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revisjonens vurdering at de aller fleste opplever sine arbeidsoppgaver og ansvarsområder som klart 
definerte. Vi legger her til grunn at ca. 70 prosent besvarer påstanden «Jeg opplever at mine arbeids-
oppgaver og ansvarsområder er klart definerte» med «4 - enig» eller «5 – helt enig».  
 
Hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet er, ifølge revisjonen, beskrevet på en god 
måte i barnevernets virksomhetsplan og i kvartalsrapport for første kvartal 2021. I tillegg til barnevernets 
hovedoppgaver og mål fremkommer også virksomhetens prioriteringer i forbedringsarbeidet.  
 

4.4.2 Kommunen skal utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige pro-
sedyrer for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av barnevernlovgivningen 

Det fremkommer av fakta at barneverntjenesten, i tillegg til egenutviklede rutiner og prosedyrer, har 
tilgang til alt av lovpålagte rutiner gjennom Vismaveilederen. Dette er i stor grad tilfredsstillende. Samti-
dig fremkommer det at det er usikkerhet rundt hvordan og i hvilken grad rutinene benyttes, samt at flere 
av de gamle kommunenes (før sammenslåingen til Indre Østfold kommune) prosedyrer og rutiner er 
tilgjengelig for de ansatte. Basert på ovennevnte er det revisjonens vurdering at barneverntjenestens 
arbeid med å utvikle, iverksette, kontrollere og evaluere nødvendige prosedyrer samlet sett er for frag-
mentert. Dette kan føre til usikkerhet blant de ansatte, samt en ulik bruk av prosedyrer. Både enhetsleder 
og avdelingsleder for tiltak borteboende barn 1 uttrykker at virksomheten/avdelingen har store mangler 
på feltet, blant annet at det er flere viktige handlinger/arbeidsoppgaver som det mangler skriftlige pro-
sedyrer på. Spørreundersøkelsens resultater, er etter revisjonens vurdering, med på å underbygge at 
virksomhetens prosedyrer og rutiner innehar mangler. På påstanden «Jeg opplever at det finnes tilstrek-
kelig med rutiner og retningslinjer for å utføre mitt arbeid på en god måte» besvarer 12 av 36 med «1 – 
helt uenig» eller «2 – delvis uenig», mens 13 av 36 besvarer med «3 – verken uenige eller enig». Det 
er revisjonens anbefaling at arbeidet med utviklingen og iverksettingen av et ensartet og hensiktsmessig 
system for prosedyrer bør prioriteres.  
 

4.4.3 Kompetanse innenfor fagområdet og barneverntjenestens interkontroll 
Det er revisjonens vurdering at virksomheten har mange tiltak omhandlende opplæring og kompetanse 
av sine ansatte som fremstår som gode. Av intervjudata fremkommer det at barneverntjenesten har 
benyttet Vismaveilederen for å sikre den nødvendige fagkunnskapen hos ansatte etter kommunesam-
menslåingen. I veilederen får man meldinger om nødvendig opplæring, og alt er lett tilgjengelig. Det er 
prioritert godt med ressurser til tett faglig oppfølging av ansatte, noe som legger til rette for at ansatte 
får overført kunnskap fra avdelingslederne og fagutviklingskonsulentene. På grunn av ressurssituasjo-
nen i 2020 er derimot ovennevnte arbeid ikke kommet like langt som ønsket. Virksomheten har utarbei-
det en prosedyre for opplæring av nyansatte som skal sikre nødvendig opplæring og kompetanse for 
alle som er involvert i barnevernets arbeid, denne er derimot ikke fullstendig implementert på revisjonens 
tidspunkt, og det forekommer slik sett ikke en felles opplæring av nyansatte. Virksomheten skal høsten 
2021 starte opp med et kompetansehevingsprogram som skal øke kvaliteten i arbeidet, bidra til å skape 
en felles faglig plattform for å sikre systematikk i arbeidet. Det er revisjonens vurdering at spørreunder-
søkelsens resultater underbygger ovennevnte funn. På påstandene omhandlende opplæring og kom-
petanse besvarer et flertall av respondenter med svaralternativ «4 - enig», samtidig er det et betydelig 
antall respondenter som besvarer med svaralternativ «1 – helt uenig» og «2 - uenig». Det er dermed 
stor variasjon i hvordan de ansatte opplever opplæringen som blir gitt, samt om virksomheten legger til 
rette for kompetanseutviklingen hos den enkelte. Det er revisjonens vurdering at virksomheten er i opp-
startfasen på flere områder omhandlende opplæring og kompetanse. Dette arbeidet bør intensiveres 
slik at ovennevnte tiltak blir implementert og systematisert. Dette er spesielt viktig siden det i all vesent-
lighet rekrutteres nyutdannede som har et stort opplæringsbehov. På bakgrunn av dette vil revisjonen 
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anbefale at prosedyre for opplæring iverksettes slik at lik og god opplæring sikres alle nyansatte, videre 
bør arbeidet med virksomhetens kompetansehevingsprogram prioriteres slik at det sikres en felles faglig 
plattform.  
 
På grunn av ressurssituasjonen har barneverntjenesten i 2020 benyttet eksterne konsulenter til saks-
behandling/myndighetsutøvelse, noe som er et lovbrudd, da myndighetsutøvelse krever et kommunalt 
ansettelsesforhold. Dette utgjør også en stor økonomisk post for tjenesten. Det er vår vurdering at oven-
nevnte praksis er svært uheldig. På bakgrunn av at barneverntjenesten har dialog med statsforvalteren 
om denne praksisen fremmer vi ikke en anbefaling omhandlende dette.    
 

4.4.4 Kommunen må sørge for at de ansatte, eksterne oppdragstakere, barn og foreldre får 
medvirke til at barneverntjenesten kan nyttiggjøre seg deres kunnskap og erfaring.  

Det fremkommer av intervjudata at barnevernets ledere opplever at det i stor grad legges til rette for 
medvirkning blant de ansatte. Medvirkning i virksomheten skjer på flere ulike områder; i avdelingsmøter, 
i arbeidsgrupper med ledere og ansatte, gjennom dialog med tillitsvalgte og på medbestemmelsesmøter 
(MBA) som gjennomføres månedlige der tillitsvalgte, verneombud, seksjonsleder, enhetsleder og avde-
lingsledere deltar. Det er revisjonens vurdering at virksomheten, basert på ovennevnte, har satt ansattes 
medvirkning i system. Samtidig fremstår det, baserte på spørreundersøkelsens resultater, at ansattes 
opplevde medvirkning kunne vært bedre. Selv om de aller fleste (20 av 34) besvarer påstanden «Bar-
neverntjenesten er opptatt av å involvere de ansatte i sitt forbedrings- og utviklingsarbeid» med «3 – 
verken uenig eller enig» eller «4 - enig», så er det hele 9 av 34 som besvarer påstanden med «1 – helt 
uenig» eller «2 - uenig», 5 av 34 besvarer med «5 – helt enig». Det er altså en stor variasjon i hvordan 
de ansatte opplever at barneverntjenesten involverer de ansatte i sitt forbedrings- og utviklingsarbeid.  
 
Basert på spørreundersøkelsens resultater er det revisjonens vurdering at barnevernet i for liten grad 
er opptatt av å involvere både barn, foreldre og eksterne virksomheter i sitt forbedrings- og utviklingsar-
beid. Vi legger her til grunn at det store flertallet har besvart med enten «2 - uenig» eller «3 – verken 
uenige eller enig» på de tre påstandene. Dette gjelder 24 av 34 (71 prosent) for barn, og 27 av 34 (79 
prosent) for foreldre og eksterne virksomheter. Basert på ovennevnte vurderer revisjonen at barnevern-
tjenesten bør forbedre sitt system og sin praksis for å involvere barn, foreldre og eksterne virksomheter 
i sitt forbedrings- og utviklingsarbeid.  
 

4.4.5 Risikovurderinger 
Det fremkommer av fakta at det er gjennomført risikovurderinger i forbindelse med smittevern (under 
koronapandemien) og i forbindelse med organisering av ny avdeling. Barnevernet har derimot, slik re-
visjonen forstår det, ikke arbeidet med systematiske risikovurderinger med den hensikt å få oversikt over 
områder i tjenesten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav. For at 
internkontrollen skal være systematisk er det en av forutsetningene at den kan tilpasses aktuelle risiko-
forhold. Det bør benyttes systematiske analyser av risikoen for avvik som grunnlag for planleggingen av 
internkontrollarbeidet, spesielt knyttet til arbeidet med å etablere hensiktsmessige kontrollprosedyrer. 
Dette vil i større grad kunne sikre en mest mulig hensiktsmessig og spisset internkontroll.  
 

4.4.6 Systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen 
En god kultur for å melde og behandle avvik vil være viktig for å kunne ha en systematisk overvåking 
og gjennomgang av internkontrollen. Det fremkommer av fakta at barneverntjenesten benytter Compilo 
som portal for å melde avvik. Det fremkommer videre av intervjudata at ansatte er kjent med og benytter 
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kvalitetssystemet i forbindelse med avviksmelding, men at det fortsatt er behov for ytterligere opplæring 
og fokus på bruk av programmet. Det er vår vurdering at spørreundersøkelsens resultater underbygger 
dette funnet. Påstanden «Jeg er godt kjent med hvordan avvik meldes» oppnår en god gjennomsnittskår 
(3,75) og hele 23 av 36 respondenter besvarer med «4 - enig» eller «5 - helt enig», mens påstanden 
«Barneverntjenesten har en god kultur for å melde avvik» oppnår en noe dårligere gjennomsnittskår 
(2,94) og det er 9 av 34 som besvarer med «1 – helt uenig» eller «2 - uenig». Basert på ovennevnte er 
det revisjonens vurdering at virksomheten i stor grad har arbeidet med og er på vei til å utvikle en god 
kultur for å melde og behandle avvik. Samtidig fremstår det som om det fortsatt er rom for forbedring. 
Dette knytter seg spesielt til å skape en god kultur for avviksmelding, samt å følge avvikene opp på en 
god måte. Revisjonen vil også understreke viktigheten av å behandle og analysere meldte avvik på et 
aggregert/samlet nivå. Dette vil være viktig for å kunne bruke avvik som kilde til læring og forbedring i 
virksomheten. 
 
Det fremkommer videre av rapportens datagrunnlag at enhetsleder følger opp virksomhetens arbeid og 
internkontroll gjennom dialog med avdelingslederne (oppfølgingsmøter), dialog med ansatte (særlig ad-
vokat, kontorfaglige ansatte og systemforvalter), statistikk, rapportering, tilbakemelding fra brukere og 
gjennom deltakelse i faglig arbeid/beslutningsmøter. Barnevernets avdelingsledere rapporterer på faste 
punkter til enhetsleder månedlig. Det gjennomføres også halvårs- og helårsrapportering til statsforval-
teren og SSB. Eventuelle mangler i saksbehandlingen fremkommer av denne rapporteringen. Det er 
revisjonens vurdering at samtlige tiltak over fremstår som gode tiltak for en systematisk overvåkning og 
kontroll av virksomhetens tjenesteproduksjon. Samtidig må det bemerkes at når virksomhetens intern-
kontroll inneholder andre mangler, gjennom svakheter i gjennomføringen av systematiske risikovurde-
ringer og svakheter når det gjelder utarbeidelsen av kontrolltiltak (gjennom rutiner og prosedyrer), så vil 
også overvåkningen og oppfølgingen av internkontrollen inneha svakheter. Revisjonen vil dermed an-
befale at etter at virksomheten har gjennomført systematiske risikovurderinger og systematiske kontroll-
mekanismer også oppretter en systematisk oppfølging av internkontrollen gjennom for eksempel et års-
hjul for evaluering og revidering av rutiner og prosedyrer. Her blir det viktig å se sammenhengen av 
eventuelle mangler i tjenesteproduksjonen og måloppnåelse med eventuelle svakheter i selve interkon-
trollen i virksomheten. Dette vil igjen føre til en oppdatert, hensiktsmessig og forbedret internkontroll. 
 

4.5 Konklusjon og anbefalinger 
Det er revisjonens konklusjon at barneverntjenestens arbeid med oppfølging av barn til en viss grad blir 
planlagt, kontrollert og ved behov korrigert. Samtidig er det visse svakheter i virksomhetens internkon-
troll vi vil påpeke. 
 
Det fremkommer at det er flere handlinger/arbeidsoppgaver i virksomheten som mangler skriftlige pro-
sedyrer. Samtidig er det vår konklusjon at barneverntjenestens arbeid med å utvikle, iverksette, kontrol-
lere og evaluere nødvendige prosedyrer samlet sett er for fragmentert. Et ensartet og hensiktsmessig 
system for skriftlige rutiner vil i stor grad kunne sikre en ensartet og god praksis på feltet.  
 
Barneverntjenesten har utarbeidet en opplæringsprosedyre som skal sikre nødvendig opplæring og 
kompetanse for alle som er involvert i barnevernets arbeid, den er derimot ikke fullt ut implementert. 
Samtidig er virksomheten i oppstartsfasen med et kompetansehevingsprogram som skal øke kvaliteten 
i arbeidet. God opplæring ansees som spesielt viktig da det er mange nyutdannede, med et stort opp-
læringsbehov, som blir ansatt i virksomheten.    
 
Barneverntjenesten har satt ansattes medvirkning i system. Samtidig fremstår det som om barnevern-
tjenesten bør forbedre sitt system og sin praksis for å involvere barn, foreldre og eksterne virksomheter 
i sitt forbedrings- og utviklingsarbeid.    
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Virksomheten har ikke arbeidet med systematiske risikovurderinger med den hensikt å få oversikt over 
områder i tjenesten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav. Systema-
tiske analyser av risikoen for avvik bør benyttes som grunnlag for planlegging av internkontrollarbeidet, 
spesielt knyttet til arbeidet med å etablere hensiktsmessige kontrolltiltak.  
 
Virksomheten har et system og en praksis for å melde og behandle avvik. Samtidig anser vi at virksom-
heten fortsatt har en vei å gå for å skape en god avvikskultur. En god kultur for å melde og behandle 
avvik vil være et viktig premiss for å kunne oppnå en systematisk overvåkning og gjennomgang av 
internkontrollen. Virksomheten har også flere systematiske tiltak som fremstår som gode tiltak for en 
systematisk overvåkning og kontroll av virksomhetens tjenesteproduksjon. Samtidig må det bemerkes 
at når virksomhetens internkontroll inneholder andre mangler, gjennom svakheter i gjennomføringen av 
systematiske risikovurderinger og svakheter når det gjelder utarbeidelsen av kontrolltiltak (gjennom 
skriftlige rutiner og prosedyrer), så vil også overvåkningen og oppfølgingen av internkontrollen inneholde 
visse svakheter. En god oppfølging av internkontrollen vil i stor grad kunne sikre at internkontrollen til 
enhver tid er oppdatert og hensiktsmessig. 
 
Basert på våre vurderinger og konklusjon anbefaler vi at kommunen bør: 
• fortsette arbeidet med å skriftliggjøre nødvendige prosedyrer 
• iverksette prosedyre for opplæring, slik at nyansatte sikres lik opplæring av god kvalitet 
• prioritere virksomhetens kompetansehevingsprogram slik at det sikres en felles faglig plattform 
• forbedre virksomhetens system og praksis for å involvere barn, foreldre og eksterne virksomheter i 

sitt forbedrings- og utviklingsarbeid 
• systematisere arbeidet med risikovurderinger 
• fortsette arbeidet med å etablere et ensartet system for avviksmelding og avviksbehandling 
• sette evalueringen av virksomhetens internkontroll i system 
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5 PROBLEMSTILLING 2 

5.1 Sørger kommunen for at barn som bor i fosterhjem får den 
oppfølgingen de har krav på? 

 

5.2 Revisjonskriterier 
Komplett utledning av revisjonskriterier fremkommer av kapittel 7. Punktvise kriterier fremkommer un-
der.  
• Barneverntjenesten skal alltid vurdere om barnets nære familie eller nettverk kan velges som fos-

terhjem. Både barnet og foreldrene skal få uttale seg. Barneverntjenesten skal legge til rette for at 
foreldrene kan få omsorgen tilbake dersom ikke hensynet til barnet taler mot det. 

• Barneverntjenesten skal utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan for barn som er frivillig plassert i fos-
terhjem og evaluere planen jevnlig. Ved frivillig plassering i fosterhjem må kommunen følge nøye 
med på hvordan det går med barnet og foreldrene, og vurdere om hjelpen er tjenlig, eventuelt om 
det er nødvendig med nye tiltak, eller om det er grunnlag for omsorgsovertakelse. 

• Ved omsorgsovertakelse skal barneverntjenesten utarbeide en omsorgsplan. Barneverntjenesten 
må følge opp utviklingen til barnet gjennom blant annet besøk i fosterhjemmet, etablering av sam-
arbeid med andre aktuelle tjenester, oppfølging av samvær med foreldre/søsken, råd og veiledning 
til fosterforeldrene og tilsynsbesøk. Barneverntjenesten skal følge opp utviklingen til foreldrene, her-
under kontakte foreldrene kort tid etter omsorgsplassering med tilbud om veiledning og oppfølging, 
eventuelt også formidle kontakt med andre hjelpeinstanser. 

• Dersom barnet bor i en annen kommune må kommunen som omsorgskommune følge opp rapporter 
fra tilsynsbesøk. Fosterhjemskommunen skal kontrollere at rapporten fra tilsyn gir tilstrekkelig infor-
masjon til at formålet med tilsynet må anses som ivaretatt. 

• Barnevernet må sørge for at barnet får medvirke i alle forhold som vedrører barnet. 
 

5.3 Datagrunnlag 

5.3.1 Vurdering av om barnets nære familie kan velges som fosterhjem 
Ingen av dokumentene revisjonen har fått oversendt beskriver prosedyrer eller rutiner som direkte retter 
seg mot vurderinger av om barnets nære familie kan velges som fosterhjem. Men i «Prosedyre for opp-
start, oppfølging og avslutning av tiltakssaker i Indre Østfold Barneverntjeneste» er ett av punktene en 
vurdering av om familiens nettverk kan brukes som støttefamilie, fritidskontakt o.l. 
 
Avdelingsleder for tiltak borteboende barn informerer om at barneverntjenesten etter loven har ansvar 
for å følge opp de biologiske foreldrene, og at dette kravet er skjerpet etter nylige rettsavgjørelser. Sam-
tidig påpeker hun at det ikke er noe minimumskrav for samvær, og at det er store individuelle forskjeller 
i hvor mye kontakt biologiske foreldre ønsker. Rådgiver forteller at foreldrene på nåværende tidspunkt 
ikke følges godt nok opp, og at det kan være vilkårlig hvilke biologiske familier det jobbes godt nok med 
mens barnet er plassert utenfor hjemmet og at det kan være vanskelig med tilbakeføring hvis man ikke 
er tett nok på de biologiske foreldre.  
 
Mappegjennomgangen viser at man fra saksbehandlers side i samtlige saker har gjort løpende vurde-
ringer av om foreldrene kan få omsorgen tilbake. I fire av sakene ble det i løpet av 2020-21 gjort beslut-
ninger om tilbakeføring.  
 
Spørreundersøkelsens resultater på påstandene omhandlende valg av fosterhjem fremkommer av ta-
bellen under. Påstandene er kun gått til ansatte i barnevernet som arbeider med barn i fosterhjem. 
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Påstandene besvares på en 5-punktsskala hvor 1= «helt uenig», 2= «uenig», 3= «verken uenig eller 
enig», 4= «enig», 5= «helt enig» og «vet ikke». 
 
 

 1 2 3 4 5 Vet 
ikke 

Gjen-
nom-
snitt 

Barnets nære familie og nettverk 
blir alltid vurdert som fosterhjem 
(n=18) 

0 1 2 5 7 3 4,20 

Biologiske foreldre får alltid uttale 
seg om valg av fosterhjem (n=18) 

1 2 2 2 2 9 3,22 

Vi vurderer alltid om foreldrene 
kan få omsorgen tilbake dersom det 
er til barnets beste (n=18) 

0 1 3 5 8 1 4,18 

Tabell 7: Påstander omhandlende valg av fosterhjem. Tabellen gjengir antall respondenter per 
svaralternativ.        

 
Det fremkommer av tabell 7 at på de to påstandene som oppnår best gjennomsnittskår, «Barnets nære 
familie og nettverk blir alltid vurdert som fosterhjem» og «Vi vurderer alltid om foreldrene kan få omsor-
gen tilbake dersom det er til barnets beste», så er det svaralternativ «4 – enig» eller «5 – helt enig» som 
i størst grad er blitt benyttet. Det er størst usikkerhet rundt påstanden «Biologiske foreldre får alltid uttale 
seg om valg av fosterhjem» hvor 9 respondenter har besvart med «vet ikke». Gjennomsnittskår på de 
tre påstandene varierer fra 3,22 til 4,20.  
 

5.3.2 Etablering og evaluering av tiltaksplan for barn med frivillig plassering 
Ifølge avdelingsleder for tiltak borteboende barn 1 har barn som er frivillig plasserte tiltaksplan. Tiltaks-
planene skal evalueres regelmessig. Det er viktig å evaluere tiltaksplanen en gang i halvåret, og ha 
regelmessig tilsyn, fremhever hun.   
 
I «Prosedyre for oppstart, oppfølgning og avslutning av tiltakssaker i Indre Østfold Barneverntjeneste»11 
beskrives gangen, innholdet og ansvarsfordelingen i saksbehandlingen av tiltakssaker. Som del av det 
første trinnet i saksgangen, som omhandler vurdering av tiltak og videre saksbehandling, skal det etab-
leres en tiltaksplan. Den skal ha tydelige og målbare mål, og skal startes/dateres og registreres i fag-
systemet. Tiltaksplanene skal så gjennomgås av saksbehandler med partene i saken. Planen skal sig-
neres av partene, og mindre endringer kan føyes til eller justeres når det er nødvendig.  Barn og foreldre 
skal gjøres kjent med innholdet i tiltaksplanen og saksbehandler skal sikre at de får anledning til å med-
virke til innholdet. Seks uker etter oppstart, eller tidligere ved behov, skal veileder/tiltaksarbeider levere 
en muntlig rapport om hvordan arbeidet med tiltaksplanen fungerer. Ifølge prosedyren skal saken som 
helhet evalueres på et evalueringsmøte minimum hver tredje måned, og tiltaksplanen skal tilpasses 
endringer i de aktuelle problemstillingene i saken. Skriftlig evalueringsrapport skal utarbeides av veile-
der/tiltaksarbeider og være tilgjengelig for saksbehandler en uke før evalueringsmøtet. Denne skal ut-
arbeides på grunnlag av tilpassede samtaler og eventuelt observasjon, og innholdet i rapporten skal 
evalueres opp mot de mål og delmål som er satt opp i tiltaksplanen. 
 

                                                      
11 Godkjent 15.10.2020. 
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I mappegjennomgangens utvalg er det syv barn som har, eller i perioden har hatt, frivillig plassering i 
fosterhjem med hjemmel knyttet til § 4-4 i barnevernloven, med krav på løpende tiltaksplaner. De hadde, 
med ett unntak, alle aktive planer da gjennomgangen ble gjort. Intervallet mellom evalueringene av 
planene har for alle syv vært rundt seks måneder. 
 
Av barna i utvalget som i hele eller deler av perioden 2020-2021 etter loven skal ha hatt aktive/oppda-
terte tiltaksplaner er det: 

• tre barn som er i midlertidig akuttplassering,  
• to som har vært i frivillig plassering i hele perioden,  
• en som er tilbakeført fra frivillig plassering i løpet av perioden,  
• en som har avsluttet frivillig plassering i løpet av perioden på grunn av alder. 

 
Det er etter hva revisjonen kan se ett avvik knyttet til et av barna som er tilbakeført fra frivillig plassering. 
Saken hvor det har vært avvik er flagget i systemet som «Fosterbarn med mangelfullt tilsyn». Barnet 
har i skrivende stund (september 2021) vært uten oppdatert tiltaksplan siden 01.04.21. Vedkommende 
har siden da flyttet på hybel og har hatt frivillig oppfølging fra barnevernet, og har blitt fulgt tett opp i 
forbindelse med etablering i hybel, men har i alle tilfeller et formelt krav på at tiltaksplanen oppdateres. 
 
Spørreundersøkelsens resultater på påstandene omhandlende oppfølging av barn med fosterhjem som 
hjelpetiltak fremkommer av tabellen under. Påstandene er kun gått til ansatte i barnevernet som arbeider 
med barn i fosterhjem. Påstandene besvares på en 5-punktsskala hvor 1= «helt uenig», 2= «uenig», 3= 
«verken uenig eller enig», 4= «enig», 5= «helt enig» og «vet ikke». 
 

 1 2 3 4 5 Vet 
ikke 

Gjen-
nom-
snitt 

Alle fosterbarn i min portefølje har 
tiltaksplan (n=13) 

0 0 2 2 9 0 4,54 

Tiltaksplanen blir brukt aktivt i 
oppfølgingen av barnet (n=13) 

1 1 2 5 4 0 3,77 

Tiltaksplanen evalueres jevnlig 
(n=13) 

0 1 3 4 5 0 4,00 

Jeg følger nøye med på barnets ut-
vikling i fosterhjemmet (n=13) 

0 0 0 5 8 0 4,62 

Barnevernfaglige vurderinger blir 
dokumentert fortløpende (n=13) 

0 2 0 6 5 0 4,08 

Tabell 8: Påstander omhandlende oppfølging av barn med fosterhjem som hjelpetiltak. Tabel-
len gjengir antall respondenter per svaralternativ.          

 
Påstanden «Tiltaksplanen blir brukt aktivt i oppfølgingen av barnet» oppnår dårligst gjennomsnittskår, 
mens påstanden «Jeg følger nøye med på barnets utvikling i fosterhjemmet» oppnår best gjennomsnitt-
skår. Gjennomsnittskår på de fem påstandene varierer fra 3,77 til 4,62. Svaralternativ «4 - enig» og «5 
– helt enig» er i størst grad benyttet på samtlige påstander.   
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5.3.3 Utarbeidelse av omsorgsplan, samarbeid med aktuelle tjenester og oppfølging av sam-
vær 

Ingen av dokumentene revisjonen har fått oversendt beskriver prosedyrer eller rutiner som direkte retter 
seg mot utarbeidelse av omsorgsplan, samarbeid med aktuelle tjenester og oppfølging av samvær. 
 
Ifølge avdelingsleder for tiltak borteboende barn 1 skal barn i fosterhjem ha en omsorgsplan som for-
midler barneverntjenestens plan for barnets fremtid, blant annet om hvor barnet skal bo. Omsorgsplanen 
kan gjelde i mange år. Det settes i første omgang opp en midlertidig omsorgsplan. Etter dette utarbeides 
en langvarig omsorgsplan fram til fylte 18 år. Ifølge avdelingsleder for tiltak borteboende barn 1 er det 
viktig å si noe om hvordan man legger til rette for samvær med søsken/foreldre/andre i omsorgsplanen. 
Som sagt tidligere (5.3.1) opplever rådgiver at biologiske foreldre ikke følges godt nok opp, noe som 
gjør arbeidet med tilbakeføring av barn og unge som bor utenfor hjemmet vanskeligere. 
 
Spørreundersøkelsens resultater på påstandene omhandlende oppfølging av biologiske foreldre frem-
kommer av tabellen under. Påstandene er kun gått til ansatte i barnevernet som arbeider med barn i 
fosterhjem. Påstandene besvares på en 5-punktsskala hvor 1= «helt uenig», 2= «uenig», 3= «verken 
uenig eller enig», 4= «enig», 5= «helt enig» og «vet ikke». 
 

 1 2 3 4 5 Vet 
ikke 

Gjen-
nom-
snitt 

Biologiske foreldre får tilbud om 
råd og veiledning (n=18) 

0 1 3 7 6 1 4,06 

Utviklingen til de biologiske foreld-
rene følges tett opp (n=18) 

2 1 6 2 3 4 3,21 

Tabell 9: Påstander omhandlende oppfølging av biologiske foreldre. Tabellen gjengir antall re-
spondenter per svaralternativ.          

 
Det fremkommer av tabell 9 at svaralternativ «4 - enig» og «5 – helt enig» i størst grad er blitt benyttet 
på påstanden «Biologiske foreldre får tilbud om råd og veiledning». På påstanden «Utviklingen til de 
biologiske foreldrene følges tett opp» er det svaralternativene «3 – verken uenig eller enig» og «vet 
ikke» i størst grad benyttet. Gjennomsnittskår på de to påstandene varierer fra 3,21 til 4,06. 
 
Blant de 13 mappene som revisjonen har gått gjennom er det stor variasjon i graden av kontakt mellom 
barn og biologiske foreldre. I en del av sakene er det bare en av de biologiske foreldrene som har 
kontakt med barnet. I åtte av sakene i utvalget vårt er det opprettet samværsplaner som det rapporteres 
på regelmessig. Omfanget i samværet varierer fra en og 1 ½ time tre ganger i året til to dagers opphold 
med overnatting annenhver uke. Både barnets og foreldrenes mening om hvor mye samvær det skal 
være er beskrevet. I to av sakene har det vært arrangert samvær, men sakene har vært i oppstartsfasen, 
og det er ikke satt opp planer for samværet. I en av sakene er personen over 18 år. I en av sakene er 
tilbakeføringen fullført og det settes ikke lenger opp planer for samværet. I en av sakene var det fra 
foreldrenes side ikke noe ønske om samvær. 
 

5.3.4 Kontroll av tilsynsrapporter 
Ingen av dokumentene revisjonen har fått oversendt beskriver prosedyrer eller rutiner som direkte retter 
seg mot kontroll av tilsynsrapporter. 
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Avdelingsleder tiltak borteboende barn 1 informerer om at ansvaret for å føre tilsyn ligger i enhet for 
Tilsyn og forvaltning (TOF), som har ansvar for utøvelsen av tilsyn av barn plassert i kommunen. Det 
overordnede ansvaret ligger hos enhet for barnevern, nærmere bestemt avdeling borteboende barn 1. 
Tilsyn og forvaltning er, blant annet sammen med enhet barnevern, en enhet under seksjon Livsmest-
ring. Hvis det er et barn i beredskapshjem eller fosterhjem, så mottar barneverntjenesten beskjed om 
dette fra omsorgskommunen, og kontakter ifølge avdelingslederen TOF, som tildeler en tilsynsperson. 
Det er ifølge avdelingslederen utarbeidet en rutine for dette samarbeidet og det avholdes årlig et sam-
arbeidsmøte mellom TOF og aktuelle aktører i barneverntjenesten. Der deltar intern- og systemforval-
teren, enhetsleder for TOF, avdelingsleder for borteboende barn 1 og ansvarlig koordinator/tilsynsper-
son. Ifølge avdelingsleder borteboende barn 1 rapporterer TOF om sine tilsyn i forbindelse med at bar-
nevernet utarbeider halvårs- og årsrapporter. Hun forteller videre at når kommunen er omsorgskom-
mune for barn bosatt i andre kommuner, så har omsorgskommunen ansvar for å kontakte bostedskom-
munen slik at de oppnevner tilsynsperson for barnet, i henhold til lov og forskrift. Omsorgskommunen 
har ansvar for å etterspørre tilsyn fra bostedskommunen dersom tilsynsrapport ikke er mottatt. 
 
Ifølge avdelingsleder borteboende barn 1 har det vært utfordrende å få oversikt over avtaler gjort mellom 
barneverntjenestene i de ulike kommunene før sammenslåingen og oppdragstakere som fosterhjem og 
avlastningshjem. For eksempel har kommunene hatt ulik praksis på arkivering og oppføringer av slike 
oppdrag. 
 
Barn i fosterhjem har rett til fire tilsyn i året, eventuelt minimum to hvis det foreligger en avtale om dette 
med barneverntjenesten. Det er etter hva revisjonen kan se ingen saker i vårt utvalg hvor det er doku-
mentert vedtak om redusert antall tilsyn. Fosterhjemskommunen skal kontrollere at rapporten fra tilsyn 
gir tilstrekkelig informasjon til at formålet med tilsynet må anses som ivaretatt, og sørge for at de som 
utfører tilsynet har nødvendig kompetanse.  
 
Det er få avvik med hensyn til antall gjennomførte tilsyn i perioden 2020-2021. I syv av de 13 sakene 
har det vært regelmessige tilsyn hvert kvartal i den perioden som har vært aktuell for hver enkelt sak. I 
fire av de 13 sakene har tilsynet falt bort i det første kvartalet etter at plasseringsvedtak ble fattet og 
anmodning om tilsynsfører sendt. En sak var av kort varighet, i praksis rundt tre måneder, og det ble 
ikke gjennomført tilsyn i denne perioden. Den siste saken omhandler en person over 18 år. 
 
Tilsynskommunene kan i teorien ha ulik praksis, men det er etter hva revisjonen erfarer små forskjeller 
i hvordan tilsynene gjennomføres. Samtalene er gjennomført i tråd med skjemaer som i stor grad følger 
samme mal som bare i liten grad varierer fra kommune til kommune. Skjemaene har nesten uten unntak 
obligatoriske punkter for samtaler alene med barna og for datoene for tilsyn. Enkelte tilsyn har vært 
gjennomført via telefon, men dette er helt unntaksvis og begrunnet med regler etablert i forbindelse med 
Corona-pandemien.  
 
I en av sakene hvor fosterfamilie var uenige om en forestående tilbakeføring til biologisk forelder har 
tilsynsfører gjennomført et ekstra tilsyn for, slik revisjonen oppfatter det, å dokumentere sin støtte til 
fosterfamiliens innsigelser i saken.  
 

5.3.5 Barnets medvirkning 
I «Prosedyre for oppstart, oppfølging og avslutning av tiltakssaker i Indre Østfold Barneverntjeneste» 
står det at: «Barn/unges mening om hvor de skal bo skal tillegges stor vekt, og de bør få uttale seg 
dersom det finnes flere alternativer» (s. 3-4). 
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Ifølge avdelingsleder for tiltak borteboende barn 1 utføres samtaler alene med barnet, hvor barnet gis 
rett til å si sin mening. Hun forteller at når det fattes beslutninger og vedtak, så skal barnets mening 
komme tydelig frem. Hun påpeker at det i malen for vedtak i fagprogrammet er en egen fane omhand-
lende «barnets mening». Avdelingsleder forteller at dette ligger i det elektroniske systemet, slik at det 
ved en administrativ beslutning er en egen fane for barnets mening. Hun forteller at det har vært en 
dreining og satsning på å oftere bruke administrative beslutninger blant annet for at barnets mening kan 
komme tydelig frem. Det vil si at når barnevernet tar større beslutninger som er nødvendige for å iverk-
sette eller følge opp vedtak, for eksempel reduksjon av tiltak eller valg av fosterhjem, skal barnets me-
ning høres. 
 
Hun vektlegger at det er viktig at man legger muligheten til rette for å kunne snakke med barnet alene, 
uten påvirkning. Barn som er under omsorg har rett til å ha en egen tillitsperson, i henhold til lov. Dette 
mangler det ifølge avdelingsleder en rutine på. Brukermedvirkning er et nasjonalt fokusområde, og stats-
forvalteren har fokus på dette i sin kommunikasjon med kommunen, så dette er ifølge avdelingsleder 
noe avdelingen må utarbeide en rutine på.  
 
Enhet for Tilsyn og forvaltning har ifølge avdelingsleder i sin rapportmal et eget sjekkpunkt for samtale 
med barnet alene og eventuelt hvorfor ikke samtale med barnet er gjennomført. Hun forklarer at mulig-
heten for å snakke med barnet alene også er viktig for de som utfører tilsyn for de som bor i kommunen, 
slik at det fremgår i tilsynsrapporten og i barnesamtaler. Videre opplyser hun om at saksbehandlere i 
barneverntjenesten har plikt til å spørre om barna vil ha egen juridisk talsperson når deres sak behand-
les i fylkesnemnd. 
 
Rådgiver forteller også at flere av malene som brukes inneholder et punkt knyttet til barnets medvirkning 
som må fylles inn i fagprogrammet. I undersøkelser så er det utarbeidet en rutine som inneholder et 
minimumskrav på hvor mange ganger saksbehandler skal snakke med barnet (2 ganger). Ifølge avde-
lingsleder er dette noe av det barneverntjenesten ønsker å arbeide mer med. Hun forteller at praksis på 
dette varierer, og er prisgitt at den ansatte har fokus på dette området.   
 
Enhetsleder informerer om at det ikke er etablert et system for brukerundersøkelser, men at dette er 
vektlagt i barnevernreformen, hvor det skal etableres referansegrupper som skal tas med. Prosjektpla-
nen for dette er underveis. 
 
I mappegjennomgangen fremkommer det at samtlige 13 barn har hatt samtaler med barneverntjenesten 
i en eller annen form. Alle barna har slik revisjonen kan se fått anledning til å uttale seg om hvordan de 
har det i fosterhjemmet. Først og fremst gjennom barnesamtaler og tilsynsbesøk. I en av sakene har 
barnet uttrykt at hun ønsker å ha en tilsynsfører til stede ved samvær med biologiske foreldre, noe som 
er tatt ordrett inn i vedtak om samværsplan. Dette kan tolkes som et eksempel på hvordan administrative 
beslutninger kan brukes som verktøy for å fremme barnets medvirkning.   
 
Samtidig har det i en tidligere sak i Indre Østfold kommune vært reist bekymring fra statsforvalterens 
side om at barnets mening har vært tilsidesatt i et vedtak om tilbakeføring. I den gjeldende saken konk-
luderte statsforvalteren 19.03.21 etter et tilsyn av saken at det var begått lovbrudd blant annet med 
hensyn til barnevernlovens § 6-3 som omhandler barns rettigheter i saksbehandlingen i en sak som 
angår dem.  
 
Spørreundersøkelsens resultater på påstandene omhandlende barnets medvirkning fremkommer av 
tabellen under. Påstandene er kun gått til ansatte i barnevernet som arbeider med barn i fosterhjem.  
Påstandene besvares på en 5-punktsskala hvor 1= «helt uenig», 2= «uenig», 3= «verken uenig eller 
enig», 4= «enig», 5= «helt enig» og «vet ikke». 
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 1 2 3 4 5 Vet 

ikke 
Gjen-
nom-
snitt 

Barn (gitt alder og forutsetninger) 
får uttale seg i spørsmålet om valg 
av fosterhjem (n=18) 

1 0 1 5 4 7 4,00 

Barn (gitt alder og forutsetninger) 
får uttale seg i alle forhold som be-
rører barnet (n=18) 

0 0 2 9 6 1 4,24 

Barnets meninger blir dokumentert 
(n=18) 

0 0 3 4 11 0 4,44 

Barnevernet snakker med barnet 
ved besøk (n=18) 

0 0 0 6 12 0 4,67 

Tabell 10: Påstander omhandlende valg av fosterhjem. Tabellen gjengir antall respondenter per 
svaralternativ.          

 
Det fremkommer av tabell 10 at flertallet av respondentene svarer svaralternativ «4 – enig» eller «5 – 
helt enig» på samtlige påstander. Det er størst usikkerhet rundt påstanden «Barn (gitt alder og forutset-
ninger) får uttale seg i spørsmålet om valg av fosterhjem» hvor 7 har besvart med «vet ikke». Gjennom-
snittskår på de fire påstandene varierer fra 4,00 til 4,67. Påstanden «Barnevernet snakker med barnet 
ved besøk» oppnår best gjennomsnittskår. 
 
Spørreundersøkelsens resultater på påstandene omhandlende oppfølging av omplasserte barn (vedtak 
i Fylkesnemnda) fremkommer av tabellen under.  Påstandene er kun gått til ansatte i barnevernet som 
arbeider med omplasserte barn. Påstandene besvares på en 5-punktsskala hvor 1= «helt uenig», 2= 
«uenig», 3= «verken uenig eller enig», 4= «enig», 5= «helt enig» og «vet ikke». 
 

Tabell 11: Påstander omhandlende oppfølging av omplasserte barn (vedtak i Fylkesnemnda). 
Tabellen gjengir antall respondenter per svaralternativ.         

 1 2 3 4 5 Vet 
ikke 

Gjen-
nom-
snitt 

Alle fosterbarn i min portefølje har 
omsorgsplan (n=12) 

0 0 3 1 7 1 4,36 

Omsorgsplanen blir brukt aktivt i 
oppfølgingen av barnet (n=12) 

1 1 5 2 2 1 3,27 

Barneverntjenesten gjennomfører 
planlagte besøk i fosterhjemmene 
(n=12) 

0 0 0 4 7 1 4,64 

Barnevernfaglige vurderinger blir 
dokumentert (n=12) 

0 0 2 4 6 0 4,33 

Fosterhjemmene får planlagte til-
synsbesøk (n=12) 

0 0 2 5 4 1 4,18 

Barneverntjenesten etablerer sam-
arbeid med andre tjenester ved be-
hov (n=12) 

0 1 1 4 6 0 4,25 
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Samvær med foreldre/søsken blir 
fulgt opp av barnverntjenesten 
(n=12) 

0 1 0 5 5 1 4,27 

 
Gjennomsnittskår på de syv påstandene varierer fra 3,27 til 4,64. Påstanden «Omsorgsplanen blir brukt 
aktivt i oppfølgingen av barnet» oppnår dårligst gjennomsnittskår, mens «Barneverntjenesten gjennom-
fører planlagte besøk i fosterhjemmene» oppnår best gjennomsnittskår.  
 

5.3.6 Spørreunderundersøkelse til fosterhjemsforeldre  

Råd og veiledning 

Resultatene av spørreundersøkelsens påstand «Jeg/vi opplever å ha fått tilstrekkelig med råd og vei-
ledning fra barneverntjenesten» fremkommer av figuren under. Spørsmålet er besvart på en 5-punkts-
skala hvor 1= «Helt uenig», 2= «Uenig», 3= «Verken uenig eller enig», 4= «Enig» og 5= «Helt enig» og 
«Vet ikke».  

 
Av figur 4 fremkommer det at 31,6 prosent (19 av 60) har besvart påstanden med «1 - helt uenig» eller 
«2 - uenig», mens 38,3 prosent (23 av 60) med «4 - enig» eller «5 - helt enig». Det er altså ganske likt 
fordelt mellom antall respondenter som opplever å få tilstrekkelig med råd og veiledning og antall re-
spondenter som opplever å ikke få tilstrekkelig med råd og veiledning. Gjennomsnittskår på spørsmålet 
er 3,07.   
 
I spørreundersøkelsen var det også mulig å komme med utfyllende kommentarer omhandlende råd og 
veiledning. Det var 27 respondenter som valgte å komme med kommentarer. Nedenfor gjengis et re-
presentativt utvalg av kommentarene.  
• Vi fikk ikke den oppfølgingen som vi var lovet. Ingen spesiell veiledning i det hele tatt. 
• Vi var lenge uten saksbehandler. 
• Lite oppfølging, hyppige bytter av saksbehandler. Ingen informasjon gitt i god tid. Ingen som «hol-

der» i saken. 
• Har manglet saksbehandler i 13 måneder. 
• Manglet saksbehandler i nærmere ett år etter sammenslåingen. I forhold til årene før har vi vel hatt 

10-12 saksbehandlere. 
• Fikk mye god oppfølging i perioden vi ble fosterhjem/under innflyttingen til oss, men har følt oss litt 

«alene» i tiden etterpå. Det tok også lang tid før barneverntjenesten i Indre Østfold fungerte godt 
nok, og vi hadde en lang periode uten saksbehandler. 
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Figur 4: Jeg/vi opplever å ha fått tilstrekkelig med råd og veiledning fra barneverntjenesten. 
N=60.  
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• Vi har ikke fått den veiledningen vi har trengt, men funnet ut på veien hvordan vi selv løser disse 
utfordringene. 

• Bytte av saksbehandler/sykemelding gjør at oppfølging og veiledning blir mindre tilgjengelig. 
• Har vært bra etter at vi skiftet saksbehandler. Før det hadde vi store problemer med å få tak i saks-

behandler og få hjelp og svar på spørsmål.  
• Fikk ny saksbehandler i fjord. Fungerer bra. 

 
53 av 60 opplyser om at barneverntjenesten har vært på fysiske besøk i løpet av 2020. 16 av 53 opplyser 
om at barnevernet har vært på ett besøk, 22 av 53 opplyser om at barnevernet har vært på to besøk, 5 
av 53 opplyser om at barnevernet har vært på tre besøk, 8 av 53 opplyser om at barnevernet har vært 
på fire besøk, mens 2 av 53 opplyser om at barnevernet har vært på fem eller flere besøk. 
 
17 av 60 opplyser om at barneverntjenesten har tilbudt å komme på digitale besøk i 2020, 15 av de 17 
opplyser om at barneverntjenesten har gjennomført digitale besøk i 2020. 7 av 15 opplyser om at bar-
nevernet har gjennomført ett digitalt besøk, 5 av 15 opplyser om at barnevernet har vært på to digitale 
besøk, mens 3 av 15 opplyser om at barnevernet har vært på fire digitale besøk.  
 
Resultatene av spørreundersøkelsens spørsmål «Jeg/vi opplever at barneverntjenesten har vært på 
tilstrekkelig antall besøk i 2020» fremkommer av figuren under. 
 

 
Av figur 5 fremkommer det at 18,4 prosent (11 av 60) har besvart påstanden med «1 - helt uenig» eller 
«2 - uenig», mens 63,4 prosent (38 av 60) med «4 - enig» eller «5 - helt enig». Det kan dermed sies at 
de aller fleste respondentene opplever å ha mottatt tilstrekkelig med besøk av barneverntjenesten i 
2020. Gjennomsnittskår på spørsmålet er 3,79. 
 
I spørreundersøkelsen var det også mulig å komme med utfyllende kommentarer omhandlende besøk. 
Det var 16 respondenter som valgte å komme med kommentarer. Nedenfor gjengis et representativt 
utvalg av kommentarene.  
• Siden vi ikke hadde saksbehandler før november, er det jo for lite oppfølging i 2020. 
• Vi har tatt kontakt når det har vært etterspurt (e-post/telefon). 
• Har hatt telefonsamtaler. 
• Vi har per dags dato ingen problemer å ta opp, derfor har vi heller ikke behov for mer kontakt. 
• Vi har avtale om at jeg tar kontakt om det er noe jeg ønsker eller trenger å snakke om. 
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Figur 5: Jeg/vi opplever at barneverntjenesten har vært på et tilstrekkelig antall besøk i 2020? 
N=60. 

50



34 
 

• For lite besøk i forhold til ungdommens behov og vårt behov for veiledning. Møter har blitt avlyst 
grunnet covid-19. Noen er erstattet med digitale møter, men digitale møter erstatter ikke fullgodt 
fysiske møter i disse sakene. 

• Antall besøk har vært ok. Det er kontakten mellom besøkene vi kunne ønsket oss litt mer av.  

 

Samarbeid med barneverntjenesten 

Resultatene av spørreundersøkelsens påstand «Jeg/vi opplever at samarbeid med barneverntjenesten 
har vært god» fremkommer av figuren under. 

 
Av figur 6 fremkommer det at 25,5 prosent (15 av 59) har besvart påstanden med «1 - helt uenig» eller 
«2 - uenig», mens 61,0 prosent (36 av 59) med «4 - enig» eller «5 - helt enig». Selv om noen respon-
denter opplever at samarbeidet med barneverntjenesten ikke er godt, så opplever et flertall samarbeidet 
som godt. Gjennomsnittskår på spørsmålet er 3,53. 
 
I spørreundersøkelsen var det også mulig å komme med utfyllende kommentarer omhandlende samar-
beid. Det var 23 respondenter som valgte å komme med kommentarer. Nedenfor gjengis et represen-
tativt utvalg av kommentarene.  
• Kan vel ikke påstå at vi har noe samarbeid. Har vært en del feil behandlinger, så tilliten er ikke stor 

dessverre. 
• De var fraværende. 
• Sammenslåingen av tjenester til Indre Østfold har vært en lite positiv opplevelse for oss som foster-

foreldre. Veldig lite info om organisering, kontaktpersoner, å kunne henvende seg for spørsmål og 
eventuelt hjelp. Dette har vært ikke eksisterende før i våres.  

• Har hatt og nå fått en erfaren saksbehandler som gir gode svar. 
• Vi har hatt et meget godt samarbeid. 
• Den siste saksbehandleren vi hadde, var veldig tilgjengelig. Hun kunne jeg ringe sent og tidlig. Tok 

hun ikke telefonen da jeg ringte, så ringte hun meg opp samme dag eller dagen etter. 
• I mangel på saksbehandler har alle oppgaver vedrørende oppfølging i liten grad blitt gjennomført.  
• Den første tiden fungerte bra, men i senere tid er jeg overhodet ikke fornøyd. 
• Det har vært både og. Fokuset er å ta vare på biologisk familie på alle kanter, lite om hva de kan 

gjøre for at vår hverdag skal bli bedre. De gjør noen vurderinger underveis som jeg er veldig uenig 
i. 
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Figur 6: Jeg/vi opplever at samarbeid med barneverntjenesten har vært god. N=59. 
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• Fungerer greit på noen områder, men dårlig på andre. 
• Har vært veldig bra etter vi fikk ny saksbehandler.  
 

Totalvurdering av barneverntjenesten 

Resultatene av spørreundersøkelsens spørsmål «Total sett synes jeg/vi barneverntjenesten har gjort 
en god jobb med meg/oss som fosterforeldre» fremkommer av figuren under. 
 

 
Av figur 7 fremkommer det at 26,7 prosent (16 av 60) har besvart påstanden med «1 - helt uenig» eller 
«2 - uenig», mens 53,4 prosent (32 av 60) med «4 - enig» eller «5 - helt enig». Selv om noen respon-
denter opplever at barneverntjenesten ikke har gjort en god jobb, så opplever et flertall barneverntje-
nesten har gjort en god jobb. Gjennomsnittskår på spørsmålet er 3,38. 
 

5.4 Vurderinger 

5.4.1 Vurdering av om barnets nære familie eller nettverk kan velges som fosterhjem 
Barneverntjenesten skal alltid vurdere om barnets nære familie eller nettverk kan velges som fosterhjem. 
Både barnet og foreldrene skal få uttale seg. Barneverntjenesten skal legge til rette for at foreldrene kan 
få omsorgen tilbake dersom ikke hensynet til barnet taler mot det. 
 
Det er revisjonens vurdering at barneverntjenesten i Indre Østfold rutinemessig gjør vurderinger av om 
barnets nære familie eller nettverk kan velges som fosterhjem. Etter barnevernloven § 4-22 tredje ledd 
skal barneverntjenesten alltid vurdere om noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges som 
fosterhjem. Videre heter det at «Barneverntjenesten skal ved slike vurderinger legge til rette for bruk 
av verktøy og metoder for nettverksinvolvering, dersom det er hensiktsmessig».  
Det fremgår av undersøkelsene at barneverntjenesten som hovedregel vurderer barnets nettverk ved 
plassering i fosterhjem. Spørreundersøkelsen viser at respondentene i stor grad kan sies å være enige 
om at barnets nære familie og nettverk alltid blir vurdert som fosterhjem (gjennomsnittsskår 4,2). Det er 
likevel et betydelig mindretall som svarer at de ikke vet eller at de verken er enige eller uenige i at dette 
gjøres (Tabell 7). Mappegjennomgangen har vist at dette gjøres i saker hvor det er aktuelt.  
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Figur 7: Total sett synes jeg/vi barneverntjenesten har gjort en god jobb med meg/oss som fos-
terforeldre? N=60.  
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Det er barneverntjenesten som har ansvaret for å godkjenne fosterhjem, men dette gjøres i samarbeid 
med Fosterhjemtjenesten i Bufdir. Slik revisjonen oppfatter det kan det være risiko for at ansvaret for å 
dokumentere barn og foreldres meninger i prosessen med å velge fosterhjem ikke er tydelig plassert. 
Det er likevel barneverntjenesten som har det overordnede ansvaret, etter vår oppfatning også for denne 
typen dokumentasjon. Det er ikke dokumentert skriftlige rutiner knyttet til dette, og det fremkommer i 
spørreundersøkelsen (Tabell 7) at bare 4 av de 18 spurte svarer at foreldre i stor eller svært stor grad 
alltid får uttale seg om valg av fosterhjem.  
Det er derfor revisjonens vurdering at det er uklarhet knyttet til om barn og foreldre i tilstrekkelig grad får 
uttale seg om valg av fosterhjem. 
 
Med hensyn til å tilrettelegge for at foreldrene kan få tilbake omsorgen for barnet finner vi at det mangler 
rutiner knyttet til dette. Bare 5 av 18 respondenter i spørreundersøkelsen svarer at biologiske foreldres 
utvikling blir fulgt nøye opp (Tabell 9). Vi legger også til grunn en av de intervjuede ansattes vurdering 
at biologiske foreldre blir fulgt for dårlig opp. Samtidig viser mappegjennomgangen at man fra saksbe-
handlers side i samtlige saker har gjort løpende vurderinger av om foreldrene kan få omsorgen tilbake.  
 
Det er vår vurdering at det mangler rutiner for å etablere tiltak rettet mot biologiske foreldre og at det i 
liten grad er dokumentert systematiske tiltak knyttet til tilrettelegging for at biologiske foreldre kan få 
omsorgen tilbake dersom hensynet til barnets beste ikke taler imot dette. 
 

5.4.2 Tiltaksplan 
Barnevernet skal utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan for barn som er frivillig plassert i fosterhjem og 
evaluere planen jevnlig. Kommunen skal følge nøye med på hvordan det går med barnet og foreldrene, 
og vurdere om hjelpen er tjenlig, eventuelt om det er nødvendig med nye tiltak, eller om det er grunnlag 
for omsorgsovertagelse. 
  
Mappegjennomgangen og spørreundersøkelsen viser at tiltaksplanene fungerer godt som kontrollverk-
tøy for å sikre minimumskrav i tiltaksarbeidet og for å dokumentere aktivitet, men at de i noe mindre 
grad fungerer som et verktøy for å evaluere effekten av tiltak og eventuelt justere disse. Det er revisjo-
nens inntrykk ut fra vårt utvalg av mapper at tiltaksplanene også brukes for å dokumentere vurderinger 
av om det er grunnlag for omsorgsovertagelse.  
Det er revisjonens vurdering at kravene til etablering og evaluering av tiltaksplan er fulgt opp med få 
unntak av barneverntjenesten i Indre Østfold kommune, og at man følger opp lovkravet knyttet til tiltaks-
planer.  
 

5.4.3 Omsorgsplan 
Ved omsorgsovertakelse skal barneverntjenesten utarbeide en omsorgsplan.  Barneverntjenesten må 
følge opp utviklingen til barnet gjennom blant annet besøk i fosterhjemmet, etablering av samarbeid 
med andre aktuelle tjenester, oppfølging av samvær med foreldre/søsken, råd og veiledning til foster-
foreldrene og tilsynsbesøk. Barneverntjenesten skal følge opp utviklingen til foreldrene, herunder kon-
takte foreldrene kort tid etter omsorgsplassering med tilbud om veiledning og oppfølging, eventuelt også 
formidle kontakt med andre hjelpeinstanser. 
 
Revisjonens gjennomgang av barnevernmapper viser at omsorgsplan er dokumentert for de barn som 
skal ha dette. 
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Det er stor variasjon i barnas omsorgssituasjon, og dette gjenspeiles i omsorgsplanene. 63,3% av fos-
terhjemmene rapporterer i spørreundersøkelsen at de opplever at det har vært et tilstrekkelig antall 
planlagte besøk i fosterhjemmene (Figur 5), mens 17,3% mener det har vært for få besøk. Saksbehand-
lerne svarer i spørreundersøkelsen at barneverntjenesten i relativt høy grad etablerer samarbeid med 
andre tjenester ved behov (Tabell 11).  
 
Med hensyn til råd og veiledning gir svarene fra spørreundersøkelsen til fosterhjemmene et blandet 
inntrykk, svarene er spredt langs hele skalaen (Figur 4), og 30% svarer at de verken er enige eller 
uenige i spørsmålet om de har fått tilstrekkelig med råd og veiledning. Av de direkte tilbakemeldingene 
fra fosterhjemmene er det tydelig at for enkelte har oppfølgingen vært mangelfull, og at dette i stor grad 
kan knyttes til manglende personalressurser. 
 
Bildet er mer uklart når det gjelder oppfølgningen av biologiske foreldre. Over halvparten av saksbe-
handlerne i spørreundersøkelsen føler ikke at de kan svare i noen retning på om utviklingen til de bio-
logiske foreldrene følges tett opp («verken enig eller uenig» eller «vet ikke» i Tabell 9). Ellers er det 
også stor spredning i svarene, med en gjennomsnittskår på 3,21.  
 
Samtidig kommer det fram av mappegjennomgangen at det i vårt utvalg er tett oppfølging av samværs-
planer i de sakene hvor det vurderes som aktuelt med samvær. Fra spørreundersøkelsen kan man 
konkludere at saksbehandlerne i høy grad er enige i påstanden om at samvær med foreldre/søsken blir 
fulgt opp av barneverntjenesten.  
 
Det er revisjonens vurdering at lovkravet om omsorgsplaner følges opp av barneverntjenesten. Det 
samme gjelder oppfølgningen av barnet gjennom oppfølgningsbesøk, tilsynsbesøk, samværsplaner og 
etablering av samarbeid med aktuelle tjenester.  
 
Det er revisjonens vurdering at bruken av de ovenfor beskrevne tiltakene i barneverntjenesten fungerer 
best der de er lovpålagte eller der hvor det er etablert rutiner for samarbeidet mellom barnevernet og 
barn, fosterforeldre, biologiske foreldre eller eksterne aktører. Det er generelt etablert flere rutiner knyttet 
til lovpålagte oppgaver vedrørende oppfølging av barnet enn til oppfølging av biologiske foreldre og 
fosterhjemmene. 
 

5.4.4 Oppfølging av tilsynsrapporter 
Dersom barnet bor i en annen kommune må kommunen som omsorgskommune følge opp rapporter fra 
tilsynsbesøk. Fosterhjemskommunen skal kontrollere at rapporten fra tilsyn gir tilstrekkelig informasjon 
til at formålet med tilsynet må anses som ivaretatt. 
 
Gjennomføringen av tilsynene skjer i regi av enhet for Tilsyn og Forvaltning, og barnevernet har ansvaret 
for å kontrollere at tilsynene gjøres riktig. Dette gjøres ved at Tilsyn og forvaltning redegjør for sine tilsyn 
en gang i året i møte med barneverntjenesten, at det er en egen rutine utarbeidet for dette samarbeidet, 
og gjennom regelmessige møter mellom barnevernet og Tilsyn og Forvaltning. 
 
Det er i intervju med ansatte gitt uttrykk for at det i forbindelse med kommunesammenslåingen har vært 
en utfordring å samle dokumentasjonen på avtaler mellom barneverntjenestene fra de gamle kommu-
nene og deres oppdragstakere. Dette fordi de fem kommunene hadde ulik praksis på arkivering og 
oppføring av slike avtaler. I den reviderte perioden fremstår praksisen knyttet til tilsyn likevel som like-
artet og regelmessig. 
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Det er få avvik med hensyn til antall gjennomførte tilsyn i perioden 2020-2021. I syv av de 13 sakene vi 
har gått gjennom har det vært regelmessige tilsyn hvert kvartal i den perioden som har vært aktuell for 
hver enkelt sak. I fire av sakene har tilsynet falt bort i det første kvartalet etter at plasseringsvedtak ble 
fattet og anmodning om tilsynsfører sendt. En sak var av kort varighet, i praksis rundt tre måneder, og 
det ble ikke gjennomført tilsyn i denne perioden. Den siste saken omhandler en person over 18 år. Ingen 
av disse kan ses på som reelle avvik. 
 
Det er revisjonens vurdering at barneverntjenesten følger opp kravene om å følge opp rapporter fra 
tilsynsbesøk og at det gjøres kontroll på om tilsynet gir tilstrekkelig informasjon. 
 

5.4.5 Barnets medvirkning 
Barnevernet må sørge for at barnet får medvirke i alle forhold som vedrører barnet. 
 
Barnets rett til medvirkning er fastslått i barnevernets grunnleggende rutiner og prosedyrer, og i struktu-
ren i fagsystemet, hvor barns mening registreres i en egen fane. Det er etter hva revisjonen kan se en 
etablert norm at barns meninger innhentes og dokumenteres. I vår mappegjennomgang hadde alle 
barna i utvalget hatt samtaler med barneverntjenesten i forbindelse med mange ulike tiltak. 
 
Det er som nevnt ikke dokumentert at barn får si sin mening i løpet av prosessen med å velge fosterhjem, 
men det er sannsynlig, slik rutinene på dette er, at barnets interesser i stor grad ivaretas ved at barnets 
saksbehandler er med i prosessen. Men det er dokumentert at barn i fosterhjem får uttale seg regel-
messig om hvordan de har det i fosterhjemmet. I forbindelse med tilsyn er samtale med barnet obliga-
torisk, noe som er gjenstand for barnevernets kontroll.  
 
Ved besøk hos biologiske foreldre bygger vurderingene i stor grad på barnevernets egen observasjon 
av samværet, men i planleggingsfasen før besøk er barnas meninger hensyntatt. Det er revisjonens 
inntrykk at i forbindelse med utarbeidelse av samværsplaner er barnas meninger i stor grad ivaretatt.  
I tiltaksplanene er også barnets mening dokumentert. Men disse planene bygger på langsiktige faglige 
vurderinger hvor også andre hensyn kan veie tungt. Ved å øke bruken av administrative beslutninger 
har man slik revisjonen forstår det hatt som mål å involvere barn i flere beslutninger knyttet til tiltak i 
tiltaksplanen.  
 
Da revisjonen gjorde sine undersøkelser manglet en rutine som kan sikre barns rett til tillitsperson i sin 
kontakt med barneverntjenesten.  
 
Spørreundersøkelsen (Tabell 10) indikerer at barnevernet snakker med barnet ved besøk (med en svært 
høy skår på 4,67), at barnas meninger dokumenteres (4,44) og at de får uttrykke sine meninger om alle 
forhold som vedgår barnet (4,24).  
 

5.5 Konklusjon og anbefalinger 
Det er revisjonens konklusjon at barneverntjenestens arbeid med å sørge for at barn i fosterhjem får 
den oppfølging de har krav på oppfyller minimumskravene i lov om barneverntjenester. Det gjøres mye 
arbeid tett på barna, men det er mangler med hensyn til mer sammensatte oppgaver blant annet knyttet 
til oppfølging av biologiske foreldre og til manglende rutiner. 
 
Barneverntjenesten gjør rutinemessige vurderinger av om familie eller nært nettverk kan benyttes som 
fosterhjem. Det er derimot ikke dokumentert rutiner for kartlegging av disse omsorgsressursene. 
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Det er slik revisjonen ser det et forbedringspotensial med hensyn til å samarbeide med biologiske for-
eldre. Selv om det er dokumentert at biologiske foreldre følges opp gjennom tilpassede samværsplaner 
(der det er aktuelt) er det ikke dokumentert andre rutiner for å etablere systematiske tiltak for å legge til 
rette for at biologiske foreldre kan få tilbake omsorgen når hensynet til barnets beste ikke taler imot det. 
 
Dokumentasjon og oppfølging av tiltaksplaner framstår som systematisk. Revisjonen støtter barnevern-
tjenestens ambisjon om å involvere fosterhjemmene mer i arbeidet med tiltaksplaner. 
 
Med hensyn til oppfølging av tilsynsrapporter fra barn som bor i fosterhjem i en annen kommune er 
barneverntjenestens arbeid tilfredsstillende.   
 
Barnets rett til medvirkning er ivaretatt på en systematisk måte. Det er likevel enkelte forbedringspunk-
ter. I prosessen som leder opp til valg av fosterhjem er ikke barnets mening dokumentert av barnevern-
tjenesten. Da vi gjorde våre undersøkelser manglet en rutine som sikrer barnas rett til tillitsperson.  
 
Basert på våre vurderinger og konklusjon anbefaler vi at kommunen bør: 
• videreutvikle arbeidet med å kartlegge omsorgsressurser i barnets nære familie eller nettverk, på 

en rutinemessig og dokumenterbar måte 
• systematisere arbeidet med å legge til rette for at foreldre kan få tilbake omsorgen der hensynet til 

barnet ikke taler imot det 
• etablere en rutine for oppnevnelse av tillitsperson for barn under omsorg  
• sørge for at barnets medvirkning i valg av fosterhjem dokumenteres 
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6 KILDER 

Revisjonen fikk den 12.3. 2021 tilsendt følgende dokumenter: 
• Delegasjonsreglement vedtatt 26.03.2020 
• Etiske retningslinjer IOK 
• Fagutviklingskonsulent arbeidsområder 
• IOK prosedyre for undersøkelser 
• IOK prosedyre for vedtak 
• IOK prosedyre for oppstart, gjennomføring, avslutning av tiltak 
• Kopi av Rutiner for advokatvirksomhet – ferdig utkast 
• Myndighetskart enhet barnevern – arbeidsversjon 
• Opplæring for kontaktpersoner i barnevernstjenesten i Indre Østfold (1) 
• Organisasjonskart oppvekst 
• Oversikt over fosterhjemsplasserte barn 
• Risikovurdering barnevernstjenesten 
• Rutine for behandling av akuttsaker i Indre Østfold kommune 
• Rutiner for ansvarsfordelingen mellom saksbehandlerne 

 
Senere har vi også fått oversendt: 

• Månedsrapport mars 2021 
• Virksomhetsplan 2021 – Barnevern, utskrift pr. 15. mars 2021 
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7 UTLEDNING AV REVISJONSKRITERIER 

 
Revisjonskriteriene er utledet med bakgrunn i barnevernloven og forskrifter, supplert med rundskriv og 
uttalelser fra departement og direktorat, samt opplysninger på bufdir.no og regjeringen.no. 
 

Problemstilling 1 - Blir barneverntjenestens arbeid i tilstrekkelig grad planlagt, kontrollert, og 
ved behov korrigert? 

Problemstilling 1 tar for seg barneverntjenestens internkontroll. De tilhørende revisjonskriteriene er ut-
ledet fra internkontrollbestemmelsene i den nye kommuneloven, barnevernloven, samt Helsetilsynets 
veileder for tilsyn med kommunale barneverntjenester. I henhold til barnevernloven § 2-1 annet ledd, 
skal kommunen ha internkontroll for å sikre at kommunen utfører sine oppgaver i samsvar med fastsatte 
krav i lov eller i medhold av lov.  
 
Revisjonen vil legge til grunn at internkontrollen skal være systematisk. I dette ligger det at arbeidet med 
internkontroll ikke kan være tilfeldig og spontant, men at det må jobbes med dette på en planmessig og 
metodisk måte. Revisjonen legger til grunn at internkontrollen skal tilpasses kommunens størrelse, 
egenart, aktiviteter og risikoforhold. I denne sammenheng vil vi særlig legge vekt på viktigheten av at 
kommunen har opprettet systemer for å kartlegge risikoen i arbeidet på barnevernfeltet, og at vurde-
ringer av disse forholdene er førende for hva slags internkontroll det er behov for. Vi vil også ha fokus 
på at det er etablert et formålstjenlig avvikssystem som innebærer at uønskede hendelser meldes og 
følges opp, både enkeltvis og samlet. Det er også viktig at kommunen kan dokumentere internkontrollen 
i den grad det er hensiktsmessig, dette innebærer at barnevernet blant annet skal ha beskrivelser av 
sine oppgaver, mål og organisering, samt kunne dokumentere systemer, rutiner, instrukser og lignende. 
Skriftlig dokumentasjon skal evalueres og ved behov forbedres, og det skal gjøres en evaluering av 
hvordan enhet barnevern jobber med internkontroll.  
 

Utledning av revisjonskriterier 

Av forarbeidene12 til loven foreslås det at ny kommunelov skal inneholde et «krav om at det skal utar-
beides en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering». Dette er et krav tilsva-
rende det mange av internkontrollforskriftene under den gamle kommuneloven hadde. Det bør i en over-
ordnet beskrivelse være en omtale av hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt, samt hvor 
dette eventuelt er omtalt nærmere. Hvor detaljert en beskrivelse skal gjøres, bør være opp til den enkelte 
kommune. Men det er sentralt at det finnes en slik overordnet beskrivelse av den kommunale virksom-
heten som ligger innenfor ansvaret til kommunedirektøren. 
 
At kontrollen skal være systematisk, innebærer at det ikke er tilstrekkelig med en tilfeldig og hendelses-
basert kontroll. Det må gjøres et planmessig arbeid. Internkontroll i virksomheten må følges opp jevnlig 
og ved behov. Målet er at feil eller lovbrudd avdekkes og følges opp på en hensiktsmessig måte. Hvor-
dan og hvor omfattende dette arbeidet skal være, vil kommunen måtte vurdere selv ut fra den konkrete 
virksomheten og risikoforholdene. 
 

                                                      
12 Ot.prp. 46 l (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner. https://www.regjeringen.no/conten-
tassets/f0964c05be1d4fefb54267e9255bb921/no/pdfs/prp201720180046000dddpdfs.pdf.   
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Med at internkontrollen skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold me-
nes det at kontrollen skal justeres etter de konkrete forholdene i som gjelder for barnevernet i kommu-
nen. Risikovurderinger er sentralt og må gjøres både samlet for hele kommunen og innenfor de enkelte 
deler av kommunens virksomhet. Det må gjøres en konkret analyse og vurdering av risikoen for at regler 
og vedtak ikke følges, og hvilken betydning dette eventuelt har. En samlet risikovurdering vil til dels bero 
på mer generelle vurderinger, som at noen tjenester og saksfelt generelt har en større risiko, samt vur-
deringer av konkrete forhold. Denne vurderingen vil danne grunnlag for å tilpasse og gjøre internkon-
trollarbeidet mer målrettet mot der risikoen og behovet er størst. Målet er at internkontrollarbeidet blir 
mer målrettet og effektivt og at det reduserer risikoen for manglende etterlevelse av regler og vedtak 
uten at det brukes unødvendig mye ressurser. Det er svært viktig at internkontrollen er omfattende på 
områder i kommunen som er viktig for innbyggerne, der det er høy risiko for at det skal skje noe feil, og 
der konsekvensene av feil er store.  
 
Kommunedirektøren har ansvaret for å følge opp avvik eller risiko for avvik som er oppdaget gjennom 
internkontrollen. Konkrete feil eller svikt i systemet som er oppdaget gjennom internkontrollen, må rettes 
opp. I tillegg er det viktig at avvik og risiko for avvik følges opp i et mer langsiktig perspektiv, slik at 
virksomheten kan lære og korrigere framtidige aktiviteter. Kommunene skal ha stort handlingsrom til 
selv å velge hvordan de vil følge opp avvik eller risiko for avvik, og oppfølging må besluttes lokalt på 
bakgrunn av den konkrete situasjonen i det som er avdekket, og lokale forhold ellers. Det sentrale er at 
både avvik og risiko for avvik faktisk følges opp og at også denne delen av internkontrollarbeidet er 
systematisk. 
 
Det foreslås i forarbeidene til kommuneloven at internkontrollen skal dokumenteres, fordi det: «vil bidra 
til både å øke tilliten til kommunal forvaltning og å bevisstgjøre kommunene med hensyn til hvordan den interne 
kontrollen skal planlegges, gjennomføres og følges opp. Dokumentasjonskravet utformes fleksibelt slik at kommu-
nene får et handlingsrom når det gjelder form og omfang. Utvalget mener at kommunene selv bør kunne vurdere 
hvordan og hvor mye av internkontrollen som skal dokumenteres på de ulike områdene av kommunens virksomhet, 
alt ettersom hva som vurderes som nødvendig og formålstjenlig». Videre fremkommer det at skriftlige prose-
dyrer og andre tiltak for kontroll, skal evalueres og ved behov forbedres. En slik evaluering og forbedring 
er sentralt i arbeidet med internkontroll for å sikre systematisk oppfølging og utvikling som er tilpasset 
kommunens virksomhet. 
 
I den nye kommuneloven beskrives de overordnede krav som stilles til internkontrollen i kommunene: 
Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren 
 
a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 
b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer 
c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 
d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 
e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll. 
 
Disse bestemmelsene erstattet fra 1.1. 2021 blant annet internkontrollforskriften. Dette er minimumskrav 
som kan gjøres til gjenstand for lovlighetstilsyn, men som ikke nødvendigvis er tilstrekkelige for å kunne 
si at internkontrollen er god.  
 
Kommunen må kunne gjøre rede for hvordan kravet til internkontroll blir oppfylt. Internkontrollen skal 
tilpasses kommunens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold og ha det omfang som er nødvendig 
for å etterleve krav fastsatt i eller i medhold av lov om barneverntjenester, jf.  kommunelovens §25.1 
andre punktum. Norske kommuner er ulike i så henseende, men plikten til internkontroll er imidlertid den 
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samme for kommunene. Arbeidet med å oppfylle denne plikten må dermed tilpasses den enkelte kom-
mune.  
 
Internkontrollen må kunne dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av 
barneverntjenestens størrelse, aktiviteter og risikoforhold, jf. kommunelovens §25-1 d).   
 
Det fremgår av forarbeidene til loven at det ikke nødvendigvis er et krav at alt skal dokumenteres skriftlig. 
Hvor mye som skal nedfelles skriftlig av internkontrollen, skal vurderes konkret og avgjøres av virksom-
heten selv i forhold til hva som anses nødvendig og hensiktsmessig. Hovedpoenget er at det skal være 
en kjent og felles bevissthet og forståelse av styring, regelverk og utøvelse av tjenester på områdene. 
Virksomhetens eget behov skal være avgjørende. Størrelsen på kommunens barneverntjeneste vil blant 
annet ha betydning for omfang på internkontrollen. Basert på sine utfordringer og sitt utgangspunkt må 
kommunen beskrive hvordan de tilfredsstiller alle kravene til internkontroll. 
 

Organisering og ansvar 

Organiseringen av virksomheten bør foreligge skriftlig, jf. Prp. 46 L. Ledelsesstruktur og fordelingen av 
ansvar, myndighet og oppgaver skal beskrives. Det fremgår av veileder at også myndighet og oppgaver 
for eventuelle private aktører skal komme klart frem. Hovedoppgaver og mål for barneverntjenesten og 
forbedringsarbeidet som internkontrollen omfatter, skal være avklart. Mål må også være avklart for even-
tuelle oppdragstakere.  
 
I henhold til veilederen kan forbedringsarbeid organiseres i egne forbedringsprosjekter. Hvis for eksem-
pel tjenesten ikke klarer å overholde frister, bør dette gjøres til gjenstand for forbedringsarbeid.  
 

Tilgang og kunnskap om myndighetskrav 

Det var i den nå utgåtte internkontrollforskriften for barnevernet et krav om at kommunen må skaffe seg 
oversikt over hvilke myndighetskrav som gjelder for barneverntjenesten og deretter sørge for at alle 
medarbeidere har tilgang til det aktuelle regelverket, jf. forskriftens § 4 bokstav b. Denne bestemmelsen 
lever videre i Helsedirektoratets veileder for forskriften «Orden i eget hus». Av denne fremkommer at 
det bør foreligge rutiner som sikrer at nye regler og regelendringer fortløpende blir gjort kjent og forstått 
i organisasjonen. En ansatt i organisasjonen bør få ansvar med å følge spesielt med på endringer i lov 
og regelverk. Det bør være klargjort hvem som har ansvar for å følge opp dette med tiltak. 
 

Kompetanse 

Barnevernlovens § 2.1, syvende punktum sier at kommunen har ansvaret for nødvendig opplæring av 
barneverntjenestens personell og at personalet er forpliktet til å delta i opplæring som blir bestemt, og 
som anses nødvendig for å holde deres kvalifikasjoner ved like. For å sikre at barneverntjenestens 
ansatte har den nødvendige kompetansen for å utføre oppgaven, må den eller de ansvarlige med jevne 
mellomrom vurdere virksomhetens nåværende kompetansebehov og ansattes behov frem i tid. Den 
faktiske kompetansen til de ansatte må da kartlegges.  
 
De ansatte plikter å delta på den etterutdanning som ledelsen bestemmer. Ledelsen må formidle til 
ansatte hva internkontroll innebærer og hvilke tiltak som kommunen har iverksatt, samt gjennomgå 
sentrale dokumenter som er utarbeidet i plenum. I henhold til veileder må kommunen kontrollere at 
arbeidet med barn i fosterhjem alltid gjennomføres i henhold til lovverk. Dette vil si at det er klart hvilke 
oppgaver som ligger i å følge opp og kontrollere barns situasjon i fosterhjem generelt, ved felles rutiner, 
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retningslinjer, sjekklister eller lignende, og videre at det blir sørget for at det er klart for de ansatte hvor-
dan de skal vurdere og følge opp barnets individuelle behov. 
 

Medvirkning 

Arbeidsmiljølovens § 4.2, første punktum sier at: «Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal holdes lø-
pende informert om systemer som nyttes ved planlegging og gjennomføring av arbeidet. De skal gis 
nødvendig opplæring for å sette seg inn i systemene, og de skal medvirke ved utformingen av dem.» 
Av veileder fremgår det at kommunen bør arbeide for å motivere ansatte til å delta i ulike prosesser i 
alle fasene av internkontrollarbeidet; startfasen, kartlegging, planlegging og prioritering av tiltak og opp-
følging. Kommunen bør sikre at erfaringer fra ansatte (medarbeidersamtaler, personalmøter, rapporte-
ringer) systematisk innhentes og brukes i eget forbedringsarbeid. 
 
I henhold til veileder må også kommunen innhente opplysninger fra bl.a. tilsynsførere i fosterhjem, til-
synsfører/veileder i hjemmet, støttekontakter og andre som kommunen måtte benytte til utføring av opp-
gaver på barnevernområdet, herunder også erfaringer fra andre samarbeidspartnere som for eksempel 
PPT, helsestasjon, skole og barnehage. Denne informasjonen skal brukes i internkontrollarbeidet, jf. 
Helsetilsynets veileder. Dette kan gjøres gjennom spørreskjema, møter, rapportering, intervjuer, tele-
fonkontakt, erfaringskonferanser osv. 
 
Av veileder fremkommer det at kommunen ved inngåelse av avtaler med private må sørge for at avtalen 
inneholder et punkt om at oppdragstaker har plikt til å gi ulike typer informasjon til den kommunale 
barneverntjenesten, herunder også rapportere avvik.   
 
Barnevernlovens § 1-6 beskriver barns rett til medvirkning: «Alle barn som er i stand til å danne seg 
egne synspunkter, har rett til å medvirke i alle forhold som vedrører barnet etter denne loven. Barnet 
skal få tilstrekkelig og tilpasset informasjon og har rett til fritt å gi uttrykk for sine synspunkter. Barnet 
skal bli lyttet til, og barnets synspunkter skal vektlegges i samsvar med barnets alder og modenhet. Barn 
som barnevernet har overtatt omsorgen for, kan gis anledning til å ha med seg en person barnet har 
særlig tillit til». 
 
I den gamle forskriften ble kommuner oppfordret til å gjøre bruk av erfaringer fra barn og foreldre til 
forbedring av barneverntjenesten jf. forskriftens § 4 bokstav e. Det ble fremhevet at erfaringer fra barn 
og foreldre som er i kontakt med barneverntjenesten er sentralt i arbeidet med å overvåke og forbedre 
tjenesten, jf. forskriftens § 4 andre ledd bokstav g. Det er revisjonens vurdering at dette fortsatt er et 
viktig perspektiv i arbeidet med internkontrollen 
 
Brukerundersøkelser må oppsummeres og oppbevares som dokumentasjon på at tiltaket er gjennom-
ført. Brukererfaringene bør ses i sammenheng med annen kunnskap virksomheten har om tjenesten, 
herunder erfaringer innhentet fra andre samarbeidspartnere. 
 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

I forarbeidene til ny kommunelov, Prop. 46 L, beskrives risikovurderinger som helt sentralt, og noe som 
må gjøres både samlet for kommunen og innenfor de enkelte deler av kommunens virksomhet. Denne 
vil danne et grunnlag for å tilpasse og gjøre internkontrollarbeidet mer målrettet mot der risikoen og 
behovet er størst. I henhold til veileder kan utgangspunktet for gjennomgangen være å identifisere myn-
dighetskravene på de ulike områdene, tolke kravene til handlingsplikter for kommunen og se dette opp 
mot praksis, altså basert på rapporterte avvik, i barneverntjenesten.   
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Den systematiske gjennomgangen danner utgangspunkt for planlegging og iverksetting av tiltak, for 
eksempel utarbeide eller revidere rutiner og prosedyrer eller mer systematisk overvåkning. 
 

Rapportering og oppfølging 

Barneverntjenesten har plikt til å skaffe seg kunnskap om hvordan tjenestene virker for å kunne drive 
forbedringsarbeid, jf. Helsetilsynets veileder.  
 
Det følger av veileder til forskriften at det må foretas regelmessige vurderinger av om barneverntjenes-
tens virksomhet er i samsvar med kravene i lov og forskrift. Avviksrapportering er dermed viktig. Brudd 
på lov og forskrift skal meldes av de ansatte i barneverntjenesten og av oppdragstakere. Ledelsen må 
følge opp avviksrapporteringen. Det er viktig at den som har meldt avviket får en tilbakemelding om 
oppfølging av meldt avvik. Rutiner for systematisk oppfølging av avviksmeldinger fra oppdragstakere 
må også inngå som en del av kommunens avviksbehandling. Behovet for korrigerende tiltak kan også 
avdekkes på andre måter; gjennom opplæringstiltak, utarbeiding og gjennomgang av prosedyrer osv.  
 
Kommunen bør ha rutiner og/eller etablert praksis for informasjonsflyt fra barnevernleder kommunedi-
rektørnivå, jf. Helsetilsynets veileder. 
 
Kommunen må foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den 
fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i barneverntjenesten, jf. forskriftens § 4 bok-
stav h. Ved brudd på interne instrukser, rutiner og prosedyrer, må praksis korrigeres eller endres. For 
at dette skal være effektivt er det blant annet viktig å ha en velfungerende rapportering og behandling 
av avvik. 
 
I henhold til veileder bør kommunen også ha oversikt over alle typer mottatte klager, og egne resultater 
fra for eksempel halvårsrapporteringen til Fylkesmannen (antall gjennomførte besøk i hjemmet m.m.) 
når det gjelder deres oppfølging av barn i fosterhjem. Denne informasjonen bør brukes ved regelmessig 
gjennomgang og forbedring av tjenesten, jf. Helsetilsynets veileder. Leder har et særskilt ansvar for 
oppfølging og kontroll med egen virksomhet. Det innebærer blant annet at den øverste ledelsen må ha 
tilstrekkelig innsikt i hva som fungerer og hva som bør forbedres, og at ledelsen setter i verk nødvendige 
forbedringstiltak ved behov.   
 

Punktvis oppsummering: 

• Kommunen må sørge for at barneverntjenesten har en klar organisering, hvor fordeling av ansvar, 
oppgaver og myndighet er fremkommer tydelig. Hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbed-
ringsarbeidet bør være beskrevet. 

• Kommunen må sørge for at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse innenfor fagområdet og barne-
verntjenestens internkontroll. 

• Kommunen må sørge for at de ansatte og de eksterne oppdragstakerne får medvirke i barnevern-
tjenesten slik at samlet kunnskap og erfaring blir nyttiggjort. 

• Kommunen bør gjøre bruk av erfaringer fra barn og foreldre i sitt forbedringsarbeid i barneverntje-
nesten. 

• Kommunen må skaffe seg oversikt over områder i barneverntjenesten hvor det er fare for svikt eller 
mangel på oppfyllelse av myndighetskrav. 

• Kommunen må utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer mv., for 
å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av barnevernlovgivningen. 

• Kommunen skal foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at 
den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i barneverntjenesten.    
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Problemstilling 2 - Sørger kommunen for at barn som bor i fosterhjem får den oppfølgingen de 
har krav på? 

Problemstilling 2 tar for seg oppfølgingen av barn i fosterhjem. De tilhørende revisjonskriteriene er utle-
det fra barnevernloven og forskrift om fosterhjem. Barnevernloven skal sikre at barn og unge som lever 
under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett 
tid, jf. barnevernloven § 1-1. Loven skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og 
forståelse og at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstsvilkår. 
 
Et fosterhjem er et privat hjem som tar over omsorgen for et barn på grunnlag av barneverntjenestens 
beslutning om hjelpetiltak (frivillig plassering) eller etter vedtak om omsorgsovertakelse (tvungen plas-
sering), jf. forskrift om fosterhjem § 1 (1a).  
 
Kommunen er ansvarlig for å utføre de oppgavene som etter loven ikke er lagt til et statlig organ, jf. 
barnevernloven § 2-1 (1). Overfor fosterhjem kan kommunen ha ansvar både som omsorgskommune 
og fosterhjemskommune. 
 
Barn kan bo i fosterhjem i andre kommuner enn den kommunen som har fattet vedtak om fosterhjem. 
Kommunen der fosterhjemmet ligger kalles fosterhjemskommunen, mens kommunen som har fattet 
vedtaket er omsorgskommunen. 
 

Fosterhjem som hjelpetiltak  

Barneverntjenesten skal bidra til å gi det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter ved råd, 
veiledning og hjelpetiltak, jf. barnevernloven § 4-4 (1). Av bestemmelsens annet ledd fremgår det at når 
barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har et særlig behov for det, skal barne-
verntjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Av bestemmelsens siste ledd 
fremgår at når de overfor nevnte vilkårene er tilstede, og behovene ikke kan løses ved andre hjelpetiltak, 
kan barneverntjenesten formidle plass i fosterhjem, institusjon eller omsorgssenter for mindreårige.  
 
Av siste ledd, siste setning fremgår at hvis det må forutsettes at foreldrene i lengre tid ikke vil kunne gi 
barnet forsvarlig omsorg, bør det likevel vurderes om det med en gang skal vedtas at barneverntjenes-
ten skal overta omsorgen for barnet etter barnevernloven § 4-12 (1), framfor frivillig plassering etter 
denne paragraf. 
 
Når hjelpetiltak vedtas skal barneverntjenesten utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan, jf. barnevernloven 
§ 4-5. Barneverntjenesten skal også følge nøye med på hvordan det går med barnet og foreldrene, og 
vurdere om hjelpen er tjenlig, eventuelt om det er nødvendig med nye tiltak, eller om det er grunnlag for 
omsorgsovertakelse. Tiltaksplanen skal evalueres jevnlig.  
 

Fosterhjem ved omsorgsovertakelse 

Vedtak om å overta omsorgen for et barn kan treffes ved alvorlig omsorgssvikt, jf. vilkårene i barnevern-
loven § 4-12. Vedtaket skal treffes av fylkesnemnda etter kapittel 7. Vedtaket skal iverksettes så snart 
som mulig, jf. barnevernloven § 4-13. I akuttsituasjoner kan barnevernet fatte midlertidige vedtak om å 
plassere barnet utenfor hjemmet dersom det er fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli 
i hjemmet, jf. barnevernloven § 4-6.  
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Ved omsorgsovertakelse skal barnevernet vedta en plan for barnets omsorgssituasjon, jf. barnevernlo-
ven § 4-15 (3). Etter omsorgsovertakelsen har barneverntjenesten et løpende og helhetlig ansvar for 
oppfølging av barnet, jf. barnevernloven § 4-16. I dette ligger et ansvar for å følge utviklingen til barnet 
og foreldrene. Det følger også av bestemmelsen at barnevernet kort tid etter omsorgsovertakelsen skal 
kontakte foreldrene med tilbud om veiledning og oppfølging, eventuelt også formidle kontakt med øvrige 
hjelpeinstanser dersom foreldrene ønsker det. Der hensynet til barnet ikke taler mot det, skal barne-
verntjenesten legge til rette for at foreldrene kan få tilbake omsorgen for barnet. 
 
Ved omsorgsovertakelse går ansvaret for omsorgen for barna i foreldrenes sted, over på barnevernet, 
jf. barnevernloven § 4-18. Fosterforeldrene skal utøve den daglige omsorgen. 
 

Valg av fosterhjem 

Når det er truffet vedtak om omsorgsovertakelse skal barnet plasseres i fosterhjem, institusjon, i opp-
lærings- eller behandlingsinstitusjon (når dette er nødvendig fordi barnet er funksjonshemmet), eller i 
omsorgssenter for mindreårige, jf. barnevernloven § 4-14.  
 
Etter barnevernloven § 4-22 tredje ledd skal familie og nettverk alltid vurderes som fosterhjem. Kommu-
nens plikt til å søke etter fosterhjem i barnets familie og nettverk ble lovfestet i juli 2018. Ifølge Bufdir 
skal vurderingen dokumenteres. Tidligere var plikten hjemlet i forskriften.  
 
Ved valg av plasseringssted står det følgende i lovens § 4-15, første og annet ledd:  
 
«Innenfor den ramme som er fastsatt i § 4-14 skal stedet for plassering velges ut fra hensynet til barnets 
egenart og behov for omsorg og opplæring i et stabilt miljø. Det skal også tas tilbørlig hensyn til at det 
er ønskelig med kontinuitet i barnets oppdragelse, og til barnets etniske, religiøse, kulturelle og språklige 
bakgrunn. Det skal videre tas hensyn til hvor lenge det er trolig at plasseringen vil vare, og til om det er 
mulig og ønskelig at barnet har samvær og annen kontakt med foreldrene. 
I sitt forslag til fylkesnemnda skal barneverntjenesten redegjøre for de synspunkter som bør legges til 
grunn for valg av plasseringssted i det enkelte tilfelle. I sitt vedtak kan fylkesnemnda stille vilkår når det 
gjelder plasseringen. Kan barnet ikke plasseres slik det ble forutsatt i forslaget eller vedtaket, skal saken 
forelegges fylkesnemnda på nytt.» 
 
Kravene til barneverntjenestens vurdering er nærmere utdypet i forskrift om fosterhjem § 4: 
 
«Ved valg av fosterhjem til et barn skal barneverntjenesten legge avgjørende vekt på hensynet til bar-
nets beste, jf. barnevernloven § 4-1. Barneverntjenesten må vurdere om fosterforeldrene har de nød-
vendige forutsetninger til å ivareta det enkelte barns særlige behov, bl.a. sett i lys av barnets egenart, 
formålet med plasseringen, plasseringens forventede varighet og barnets behov for samvær og annen 
kontakt med familie. Barneverntjenesten skal ta tilbørlig hensyn til barnets etniske, religiøse, kulturelle 
og språklige bakgrunn. 
 
Barneverntjenesten skal alltid vurdere om noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges som 
fosterhjem. 
 
Fosterhjemmet bør bestå av to fosterforeldre. Enslige fosterforeldre kan velges dersom barneverntje-
nesten finner at dette vil være til det aktuelle barnets beste. 
 
Barnets foreldre skal om mulig gis anledning til å uttale seg om valg av fosterhjem. Foreldrenes mening 
skal tas med i barneverntjenestens vurdering etter første, annet og tredje ledd. 
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Barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal informeres 
og gis anledning til å uttale seg før fosterhjem velges. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med 
dets alder og modenhet.» 
 
Barneverntjenesten som omsorgskommune 
Barneverntjenesten skal følge opp og føre kontroll med hvert enkelt barns situasjon i fosterhjemmet, jf. 
forskrift om fosterhjem § 7. Det skal blant annet sees hen til barnets tiltaksplan eller omsorgsplan.  
 
Av bestemmelsens annet ledd fremgår at barneverntjenesten skal gi fosterforeldrene nødvendig råd og 
veiledning i forbindelse med plasseringen av det enkelte barn så lenge plasseringen varer. 
 
I henhold til bestemmelsens tredje ledd skal barneverntjenesten besøke fosterhjemmet så ofte som 
nødvendig for å kunne oppfylle ansvaret etter første og annet ledd, men minimum fire ganger i året. 
Dersom barneverntjenesten vurderer forholdene i fosterhjemmet som gode kan barneverntjenesten 
vedta at antall besøk skal reduseres til minimum to ganger i året for barn som har vært plassert i foster-
hjem i mer enn to år. 
 

Barneverntjenesten som fosterhjemskommune           

Fosterhjemskommunen har plikt til å føre tilsyn med barn i fosterhjem fra plasseringstidspunktet og frem 
til barnet fyller 18 år, jf. forskrift om fosterhjem § 8.  
 
Av bestemmelsens annet til sjette ledd fremgår følgende:  
«Fosterhjemskommunen skal føre tilsyn med at barnet får forsvarlig omsorg i fosterhjemmet og at de 
forutsetninger som ble lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp. Dette omfatter også tilsyn med at 
barnets etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn ivaretas på hensiktsmessig måte, herunder 
samiske barns rett til å ivareta språk og kultur. 
 
Fosterhjemskommunen og omsorgskommunen kan inngå avtale om at omsorgskommunen skal ha an-
svaret for at det blir ført tilsyn. Avtalen skal være skriftlig. Blir det inngått slik avtale plikter omsorgskom-
munen å melde fra til barneverntjenesten i fosterhjemskommunen om eventuelle misforhold i foster-
hjemmet. 
 
Fosterhjemskommunen skal gi tilsynsoppgaver til personer som er egnet til å utføre oppgaven. Foster-
hjemskommunen skal legge vekt på å gi tilsynsoppgaver til personer som kan utføre oppgaven over tid. 
Fosterhjemskommunen skal sikre at den som fører tilsyn har en tilstrekkelig uavhengig funksjon overfor 
barneverntjenesten og fosterforeldrene. Fosterhjemskommunen skal tilstrebe at tilsynspersonen har 
samme kulturelle eller språklige tilhørighet som barnet eller besitter kompetanse i minoritetsbarns eget 
språk eller kultur. 
 
Fosterhjemskommunen skal gi tilsynspersonene nødvendig opplæring og veiledning. Opplæringen skal 
blant annet omfatte rammene for barneverntjenestens ansvar for barnet, tilsynsfunksjonen, samtaler 
med barn, kunnskap om omsorgssvikt, rapportskriving og barnets rettigheter. 
 
Fosterhjemskommunen skal ved barneverntjenestens godkjenning av fosterhjemmet orientere både 
barnet og fosterforeldrene om kommunens ansvar for tilsynet og hvem som skal føre tilsyn med barnet. 
Barnet skal informeres om at det når som helst kan ta opp eventuelle problemer i fosterhjemmet eller i 
forholdet til barneverntjenesten.» 
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Bestemmelser om utføring av tilsyn og rapportering følger av forskriftens § 9:  
 
«Fosterhjemskommunen skal føre tilsyn med barnet så ofte som nødvendig for å kunne oppfylle formålet 
etter § 8 annet ledd, men minimum 4 ganger i året. Dersom fosterhjemskommunen vurderer forholdene 
i fosterhjemmet som gode, og barnet samtykker, kan fosterhjemskommunen vedta at tilsynet skal redu-
seres til minimum 2 ganger i året for barn som er fylt 15 år og som har vært plassert i fosterhjemmet i 
mer enn 2 år. Barneverntjenesten i omsorgskommunen skal samtykke før slikt vedtak fattes. 
 
Den som fører tilsyn skal få adgang til fosterhjemmet så ofte som nødvendig, jf. første ledd første 
punktum. 
 
Fosterhjemskommunen skal føre tilsyn med barnets situasjon i fosterhjemmet, jf. § 8 annet ledd. Den 
som fører tilsyn skal ta kontakt med det enkelte barn. Barn som er i stand til å danne seg egne syns-
punkter skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på forholdene i fosterhjemmet. Den som fører tilsyn 
skal legge til rette for samtale med barnet uten at fosterforeldrene er tilstede. 
 
Den som fører tilsyn skal utarbeide rapport etter hvert tilsyn. Rapporten skal gi en vurdering av barnets 
situasjon i fosterhjemmet, jf. § 8 annet ledd. Det skal gå frem hvilke forhold vurderingene av barnets 
situasjon bygger på. Det skal videre gå frem om det har vært samtaler med barnet, hvordan barnet er 
gitt mulighet til å uttrykke sine synspunkter, hva barnet har formidlet og om det bør innhentes ytterligere 
informasjon fra miljøer som barnet er i. Rapporten skal umiddelbart sendes fosterhjemskommunen. 
 
Fosterhjemskommunen skal kontrollere at rapporten fra tilsynet gir tilstrekkelig informasjon til at formålet 
med tilsynet må anses ivaretatt. Hvis rapporten har mangler, skal den som fører tilsyn skrive tilleggs-
rapport, og om nødvendig foreta supplerende vurderinger. Endelig rapport som er godkjent av foster-
hjemskommunen skal umiddelbart videresendes til barneverntjenesten i omsorgskommunen, og i kopi 
til barneverntjenesten i fosterhjemskommunen. Når rapporten viser alvorlige mangler i barnets omsorgs-
situasjon skal fosterhjemskommunen sende kopi av rapporten til fylkesmannen. 
 
Barneverntjenesten i omsorgskommunen skal følge opp rapporten og umiddelbart sørge for å følge opp 
forhold som gir grunn til bekymring. Fosterhjemskommunen skal ved etterfølgende tilsyn kontrollere at 
forholdene er fulgt opp. 
 

Barns medvirkning 

Alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, har rett til å medvirke i alle forhold som 
vedrører barnet etter barnevernloven, jf. § 1-6. Videre følger det av bestemmelsen at: «Barnet skal få 
tilstrekkelig og tilpasset informasjon og har rett til fritt å gi uttrykk for sine synspunkter. Barnet skal bli 
lyttet til, og barnets synspunkter skal vektlegges i samsvar med barnets alder og modenhet. Barn som 
barnevernet har overtatt omsorgen for, kan gis anledning til å ha med seg en person barnet har særlig 
tillit til.» 
 
Det foreligger en egen forskrift til bestemmelsen om medvirkning. Formålet med forskriften er «å styrke 
barn og unges medvirkning og innflytelse i barnevernet. Medvirkning fra barn og unge skal få frem bar-
nets perspektiv og bidra til at avgjørelser som fattes er til barnets beste. Medvirkning skal styrke barnets 
posisjon og gi bedre rettssikkerhet for barnet.» jf. forskriftens § 1.  
 
Det fremkommer videre av forskriften at barnevernet er ansvarlig for å legge til rette for barnets med-
virkning, jf. § 7. Barnevernet må i sin saksbehandling dokumentere barnets medvirkning. Forskriften 
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presiserer at det skal dokumenteres hvorvidt barnet har fått anledning til å medvirke, hva barnet er blitt 
hørt om og hva som var barnets syn, jf. § 7. 
 

Samarbeid 

Barneverntjenesten bør raskt etablere en oversikt over hvilke tjenester og etater barnet/familien allerede 
har eller har hatt kontakt med, og hvilke de burde ha hatt kontakt med ut fra sine behov, jf. barnevern-
loven § 4-16. Det lar seg imidlertid ikke gjøre å oppstille harde regler her. I lys av forsvarlighetsprinsippet 
må det legges til grunn at for at arbeidet skal være forsvarlig må etableringen påbegynnes uten ugrunnet 
opphold, og arbeidet må ha en fremdrift som etter forholdene er rimelig.  

 

Samvær 

Som en del av oppfølgingen av vedtak om omsorgsovertakelse skal kommunen legge til rette for sam-
vær med søsken. Denne plikten er ikke utløst av rettslige krav eller vedtak i fylkesnemnda, men følger 
direkte av barnevernloven § 4-16.  
 
Foreldre har krav på samvær i tråd med fylkesnemndas vedtak, jf. barnevernloven § 4-19 første og 
annet ledd. Andre som har hatt den daglige omsorgen for barna kan kreve at fylkesnemnda tar stilling 
til samværsrett etter § 4-19 tredje ledd. Andre slektninger har en vilkårsbetinget rett til at fylkesnemnda 
tar stilling til deres samværsrett etter § 4-19 fjerde ledd.  
 

Punktvis oppsummering av revisjonskriteriene: 

• Barneverntjenesten skal alltid vurdere om barnets nære familie eller nettverk kan velges som fos-
terhjem. Både barnet og foreldrene skal få uttale seg. Barneverntjenesten skal legge til rette for at 
foreldrene kan få omsorgen tilbake dersom ikke hensynet til barnet taler mot det. 

• Barneverntjenesten skal utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan for barn som er frivillig plassert i fos-
terhjem og evaluere planen jevnlig. Ved frivillig plassering i fosterhjem må kommunen følge nøye 
med på hvordan det går med barnet og foreldrene, og vurdere om hjelpen er tjenlig, eventuelt om 
det er nødvendig med nye tiltak, eller om det er grunnlag for omsorgsovertakelse. 

• Ved omsorgsovertakelse skal barneverntjenesten utarbeide en omsorgsplan.  Barneverntjenesten 
må følge opp utviklingen til barnet gjennom blant annet besøk i fosterhjemmet, etablering av sam-
arbeid med andre aktuelle tjenester, oppfølging av samvær med foreldre/søsken, råd og veiledning 
til fosterforeldrene og tilsynsbesøk. Barneverntjenesten skal følge opp utviklingen til foreldrene, her-
under kontakte foreldrene kort tid etter omsorgsplassering med tilbud om veiledning og oppfølging, 
eventuelt også formidle kontakt med andre hjelpeinstanser. 

• Dersom barnet bor i en annen kommune må kommunen som omsorgskommune følge opp rapporter 
fra tilsynsbesøk. Fosterhjemskommunen skal kontrollere at rapporten fra tilsyn gir tilstrekkelig infor-
masjon til at formålet med tilsynet må anses som ivaretatt. 

• Barnevernet må sørge for at barnet får medvirke i alle forhold som vedrører barnet. 
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8 KOMMUNEDIREKTØRENS UTTALELSE 

I epost 12.11.2021 gir kommunedirektør sin uttalelse med bemerkninger til anbefalingene i rapporten: 
 
«Kommunedirektøren kjenner seg igjen i rapportens og mener den i all hovedsak gir et riktig bilde av 
situasjonen.  
 
Kommunedirektøren vil derfor bare påpeke forhold rundt anbefalingen om å «fortsette arbeidet med å 
etablere et ensartet system for avviksmelding og avviksbehandling» 
Kommunen har et godt system, Compilo, for internkontroll med tilhørende rutiner knyttet til hva avvik er 
og hvordan avvikssystemet skal brukes. Vi mener derfor at vi allerede har et ensartet system. Dette ble 
også påpekt ved gjennomgang av rapporten. Det man kan si gjenstår er å skape en god kultur hvor 
ansatte tar seg tid til å skrive avvikene, og hvor ledere alltid husker på å minne medarbeidere om dette. 
Det skrives avvik i dag og alle avdelingene sender avvik. Til informasjon fikk alle ansatte opplæring i 
compilo nå i oktober. Til og med opplæring i bruk av programmet er godt organisert og lett tilgjengelig i 
vår kommune. Systemmessig er det lite å jobbe videre med her.» 
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Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 29.11.2021 21/53 

 
 

Forvaltningsrevisjonsprosjekt Indre Østfold brann og redning IKS 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Indre Østfold brann og redning IKS», 

samt styreleders uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens 
anbefalinger.  
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Indre Østfold brann og redning 
IKS» til etterretning. Kommunestyret sender rapporten til representantskapet i Indre 
Østfold brann og redning IKS og ber de vurdere de seks anbefalinger som 
fremkommer av rapporten. Herunder: 
a. IØBRs Selskapsavtale bør i punkt 1.5 omformuleres til at kommunenes myndighet 

etter brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter delegeres til Indre Østfold 
brann og redning IKS (ikke representantskapet). Punkt 1.1 bør dessuten 
oppdateres med liten b og r i selskapsnavnet.  

b. Representantskapet bør velge sin nestleder i henhold til Selskapsavtale (punkt 
3.1). 

c. Selskapet bør vurdere om det er behov for å styrke dagberedskapen varig ved to 
brannstasjoner (Spydeberg og Trøgstad).  

d. Selskapet bør ha oversikt over og rapportere på om selskapets innsatstid ligger 
innenfor dimensjoneringsforskriftens krav. 

e. Selskapet bør sørge for at økonomiplanen inkluderer en fireårig investeringsplan 
med finansiering.   

f. Selskapet bør regelmessig kartlegge arbeidsmiljøet gjennom 
medarbeiderundersøkelser. 

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

 
Fredrikstad, 15.11.2021 
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Vedlegg 
Forvaltningsrevisjonsrapport «Indre Østfold brann og redning IKS», datert 5.11 2021.  
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU-sak 21/16, 01.03 2021 (Prosjektplan) 
Kommunestyresak 49/20, den 20.05 2020, (Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021) 
 

Saksopplysninger 
 
Prosjektets problemstillinger: 
Da prosjektplanen ble behandlet vedtok kontrollutvalget følgende problemstillinger: 
 
1. Leverer Indre Østfold brann og redning IKS brann- og redningstjenester (forebyggende 

og brann-slokking mv.) i samsvar med brann- og eksplosjonsvernloven og forskrifter?  
2. Har selskapet god økonomistyring av driften? 
3. Er helse, miljø og sikkerhet ivaretatt for ansatte i Indre Østfold brann og redning IKS? 

Spesielt sett opp mot bedriftskultur ved sammenslåing. 
 
Revisjonen skriver at punktet som omhandler bedriftskultur ved sammenslåing, kun blir 
levert som kartlegging, og ikke som forvaltningsrevisjon. Det vil si at revisjonen ikke gir 
vurderinger eller konklusjoner for dette området. Bedriftskultur er omtalt i kapittel 6.5 i 
rapporten. 
 
Revisjonskriterier: 
For å kontrollere og besvare problemstilling 1 har revisjonen utledet følgende 
revisjonskriterier (kontrollkriterier): 
 Selskapet skal være organisert i samsvar med dimensjoneringsforskriften med 

deltidspersonell i tettsteder med inntil 8 000 innbyggere, dagkasernert personell og 
deltidspersonell i tettsteder med 8 000–20 000 innbyggere, og døgnkasernert personell i 
tettsteder over 20 000 innbyggere.  

 Selskapets brannstasjoner skal oppfylle krav til garderober, ren sone mv. Biler og utstyr 
skal ha kapasitet og kvalitet på høyde med normal tilstand i norske brannvesener.  

 For å ivareta brannvesenets oppgaver på en forsvarlig måte, skal brannmannskapene 
ha nødvendige kvalifikasjoner, herunder årlig opplæring/øvelser for røykdykkere.  

 Selskapet skal gi gode brann- og redningstjenester til de tre kommunenes innbyggere 
gjennom brannforebygging og brannberedskap. Brannforebyggende arbeid (tilsyn og 
feiing) skal utføres med minst ett årsverk per 10 000 innbyggere i brannvernregionen. I 
brannberedskapen bør innsatstider ikke overstige 10 minutter til konsentrert næringsdrift 
og sykehjem, 20 minutter i tettsteder for øvrig og 30 minutter utenfor tettsteder. 

 
For å kontrollere og besvare problemstilling 2 har revisjonen utledet følgende 
revisjonskriterier (kontrollkriterier): 
 
 Økonomistyring skal skje gjennom budsjett/økonomiplan og regelmessig 

økonomirapportering, f.eks. tertialrapporter. 
 IØBR skal gå med driftsoverskudd (eller null) i årsregnskaper de fleste år, som tegn på 

god økonomistyring. 
 IØBR skal være et kostnadseffektivt redningskorps. 
 
For å kontrollere og besvare problemstilling 2 har revisjonen utledet følgende 
revisjonskriterier (kontrollkriterier): 
 
 Brannsjef/daglig leder skal sørge for vernetjeneste, ansattes medvirkning i driften av 

selskapet og systematiske tiltak for å ivareta et forsvarlig arbeidsmiljø. 
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Revisjonens konklusjon og anbefalinger til problemstilling 1: 
 
«Indre Østfold brann og redning IKS leverer brann- og redningstjenester (forebyggende og 
brannslokking mv.) i samsvar med brann- og eksplosjonsvernloven og forskrifter.» 
 
Med bakgrunn i sine vurderinger og konklusjon på problemstilling 1 gir revisjonen følgende 
anbefalinger: 
 IØBRs Selskapsavtale bør i punkt 1.5 omformuleres til at kommunenes myndighet etter 

brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter delegeres til Indre Østfold brann og 
redning IKS (ikke representantskapet). Punkt 1.1 bør dessuten oppdateres med liten b 
og r i selskapsnavnet. 

 Representantskapet bør velge sin nestleder i henhold til Selskapsavtale (punkt 3.1). 
 Selskapet bør vurdere om det er behov for å styrke dagberedskapen varig ved to 

brannstasjoner (Spydeberg og Trøgstad). 
 Selskapet bør ha oversikt over og rapportere på om selskapets innsatstid ligger innenfor 

dimensjoneringsforskriftens krav. 
 
Revisjonens konklusjon og anbefaling til problemstilling 2: 
 
«Indre Østfold brann og redning IKS har god økonomistyring.» 
 
Med bakgrunn i sine vurderinger og konklusjon på problemstilling 2 gir revisjonen følgende 
anbefalinger: 
 
 Selskapet bør sørge for at økonomiplanen inkluderer en fireårig investeringsplan med 

finansiering.  
 
Revisjonens konklusjon og anbefaling til problemstilling 3: 
 
«Helse, miljø og sikkerhet for ansatte i Indre Østfold brann og redning IKS er godt ivaretatt når det 
gjelder fysisk arbeidsmiljø/HMS. Også psykososialt arbeidsmiljø/HMS er forbedret de siste par årene, 
men her er det fortsatt forbedringspotensial. Styrket vi-følelse i selskapet vil gi økt trivsel.» 
 
Med bakgrunn i sine vurderinger og konklusjon på problemstilling 3 gir revisjonen følgende 
anbefalinger: 
 Selskapet bør regelmessig kartlegge arbeidsmiljøet gjennom medarbeiderundersøkelser.  
 
Styreleders høringsuttalelse: 
Styreleder i Indre Østfold brann og redning IKS har gitt sin uttalelse til rapporten. Dette 
fremgår i sin helhet på side 47 i rapporten. 
Styreleder skriver blant annet: «Revisjonens funn og konklusjoner tar IØBR til etterretning. 
Styreleder vil sørge for at rapporten gjennomgås av styret og legges til grunn for videre 
arbeid med utviklingen av selskapet.» 

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. Siden deler av problemstilling 3 ble valgt å 
gjennomføres som kartlegging, blir det ikke gitt konklusjoner for dette fra revisjonens side. 
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Hvis kontrollutvalget ønsker kan de eventuelt komme med tilleggspunkter som kan legges 
inn i innstillingen til kommunestyret. 
 
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 og intervjuer. 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 styreleder slutter seg til revisjonens anbefalinger og viser til tiltak 
som skal gjennomføres for å følge opp anbefalingene. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og styreleders uttalelse til rapporten til 
etterretning. 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget legger revisjonens vurderinger og 
anbefalinger til grunn i sitt forslag til vedtak i kommunestyret. Sekretariatets vurdering er at 
anbefaling a) og b) ikke er basert på prosjektets problemstillinger eller revisjonskriterier. De 
to nevnte anbefalingene kan derimot sees mer som eierskapskontroll. Sekretariatet har valgt 
å ta anbefalingene inn i sitt forslag til innstilling. Imidlertid kan kontrollutvalget fjerne dem 
hvis de mener disse anbefalingene kan være villedende, fordi de ikke er en del av 
forvaltningsrevisjonen som er bestilt. Sekretariatets vurdering er at anbefalingene generelt er 
vanskelig å kreve skal gjennomføres, de bør derfor kun være anbefalinger fra 
kontrollutvalget. Dette fordi kontrollutvalget ikke kan legge føringer på politiske prosesser, i 
dette tilfellet representantskapet i Indre Østfold brann og redning IKS. En enkeltstående 
kommune i et interkommunalt selskap kan heller ikke si at selskapet skal gjøre noe, det må i 
såfall representantskapet avgjøre. Men en stor eierkommune som Indre Østfold kan gi 
anbefalinger på at det bør gjøres.  
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1 SAMMENDRAG 

Revisjonens fremgangsmåte 

Indre Østfold kommunes kontrollutvalg vedtok 01.03.2021 å bestille forvaltningsrevisjon av Indre Østfold 

brann og redning IKS (IØBR) med tre problemstillinger (jf. nedenfor). Østre Viken kommunerevisjon IKS 

(ØVKR) har undersøkt om IØBR leverer brann- og redningstjenester i samsvar med gjeldende krav, om 

selskapet har god økonomistyring og om helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt for de ansatte. Revidert 

periode er hovedsakelig 2019–2021.  

Revisjonskriterier vil si autoritative anbefalinger/normer som virksomheten vurderes opp mot. I denne 

forvaltningsrevisjonen har vi hentet revisjonskriteriene fra følgende kilder: Lov om kommuner og fylkes-

kommuner (kommuneloven, 2018), Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og 

om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven, 2002), Forskrift om organisering 

og dimensjonering av brannvesen (dimensjoneringsforskriften, 2002), Forskrift om brannforebygging 

(2015), Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven, 1999) og Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stil-

lingsvern mv. (arbeidsmiljøloven, 2005), samt IØBRs Selskapsavtale (2019). 

Revisjonen har innhentet data gjennom dokumentanalyse og intervju. Rapporten er strukturert med ett 

kapittel for hver problemstilling og underkapittel for hvert revisjonskriterium.  

Revisjonens funn og konklusjoner 

Revisjonen har følgende vurderinger og konklusjoner på de tre problemstillingene: 

1. Leverer Indre Østfold brann og redning IKS brann- og redningstjenester (forebyggende og

brannslokking mv.) i samsvar med brann- og eksplosjonsvernloven og forskrifter? 

Indre Østfold brann og redning IKS er etter revisjonens vurdering organisert i samsvar med dimen-

sjoneringsforskriften, med deltidspersonell i tettsteder med inntil 8 000 innbyggere, og dagkasernert 

personell og deltidspersonell i tettsted med 8 000–20 000 innbyggere. Befolkningsvekst i Askim og pro-

fesjonalisering av brannkonstabler aktualiserer spørsmålet om etablering av en hovedbrannstasjon in-

nen 2040. Selskapets brannstasjoner oppfyller i det store og hele krav til garderober, ren sone mv. Biler 

og utstyr har kapasitet og kvalitet på høyde med normal tilstand i norske brannvesener. Brannmannska-

pene har nødvendige kvalifikasjoner, herunder årlig opplæring/øvelser for røykdykkere. 

Selskapet gir gode brann- og redningstjenester til de tre kommunenes innbyggere gjennom brann-

forebygging og brannberedskap. Forebyggende avdeling fikk en ekstra stilling i januar 2021 og er der-

med dimensjonert i overensstemmelse med dimensjoneringsforskriften. I brannberedskapen lå IØBRs 

innsatstid (responstid) på gjennomsnittlig ca. 17 minutter i 2020. Hvorvidt innsatstidene oppfyller dimen-

sjoneringsforskriftens krav, fremgår ikke av brannstatistikken til Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap (Dsb). IØBRs ledelse påpeker at politiet aldri har rettet kritikk mot IØBRs slokkeinnsats, og 

ledelsen mener at selskapet i det store og hele oppfyller dimensjoneringsforskriftens krav. Revisjonen 

savner dokumentasjon i årsberetning av at selskapets innsatstid ligger innenfor dimensjoneringsforskrif-

tens krav (§ 4-8). 

Med bakgrunn i dette konkluderer revisjonen med at Indre Østfold brann og redning IKS leverer brann- 

og redningstjenester i samsvar med brann- og eksplosjonsvernloven og forskrifter. 
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2. Har selskapet god økonomistyring?

Selskapet innførte økonomirapportering i form av tertialrapportering i 2020. Selskapet har ikke hatt en 

investeringsplan siden 2018. Styret går inn for å få på plass en investeringsplan for gradvis modernise-

ring av biler og utstyr i økonomiplan 2022–2025. Stab beredskap og stab administrasjon ble i januar 

2021 samlet i en administrasjonsavdeling, for å redusere dobbeltarbeid og sårbarhet i administrasjon. 

Dette styrker både personaladministrasjon og økonomistyring.   

IØBR har siden etableringen i 2016 avlagt fem årsregnskaper, som alle har vist driftsoverskudd, noe 

som er tegn på god økonomistyring. Statistisk sentralbyrå (SSB) sin statistikk Brann- og ulykkesvern 

viser at driftsutgifter til brannvesen per innbygger 2020 er lavere i Indre Østfold kommune enn i sam-

menlignbare kommuner. Også årsgebyr for feiing og tilsyn ligger lavere i Indre Østfold kommune enn i 

sammenlignbare kommuner. Dette indikerer at IØBR er et kostnadseffektivt redningskorps, men sta-

tistikk over flere år trengs for å trekke sikre slutninger om kostnadseffektivitet. 

Med bakgrunn i dette konkluderer revisjonen med at Indre Østfold brann og redning IKS har god øko-

nomistyring. 

3. Er helse, miljø og sikkerhet ivaretatt for ansatte i Indre Østfold brann og redning IKS? Spesielt

sett opp mot bedriftskultur ved sammenslåing. 

IØBRs vernetjeneste omfatter bedriftshelsetjeneste, arbeidsmiljøutvalg (AMU), verneombud og verne-

runder. Selskapet har seks plassverneombud og ett hovedverneombud. Verneombudene har jevnlige 

møter med stasjonsansvarlige og HR-/administrasjonsleder. 

Selskapet utarbeidet i 2020 en handlingsplan for HR med fem mål: å styrke vi-følelsen, kommunikasjo-

nen mellom ledelse og ansatte, organisatoriske forhold, fagkompetansen og vernetjenestens medvirk-

ning. Dette er etter revisjonens vurdering viktige mål med tilhørende tiltak i integreringen av de seks 

brannstasjonene i ett selskap. HMS-plan 2021/2022 for Indre Østfold brann og redning IKS gir oversikt 

over pågående tiltak i HMS-arbeidet. Kartlegging av farer i arbeidsmiljøet og utarbeiding av risikoredu-

serende tiltak skjer kontinuerlig etter meldte behov, med fokus på kjemikalier i 2021. 

IØBR tok i bruk avvikssystemet Simployer i 2018. Avvik følges opp av avdelingslederne, og avvikssta-

tistikk rapporteres til AMU og styre. En arbeidsgruppe gjennomgår i 2021 alle rutiner og arkiverer dem 

tilgjengelig for ansatte.  

Røykdykkerøvelser baseres nå i stor grad på gassfyrte øvelsescontainere. Fysisk arbeidsmiljø er der-

med stort sett i orden. Sykefraværet er redusert fra 19,7 % i 2019 til 8,5 % i 2020 og 8,0 % i 1. halvår 

2021.  

Vernerunde 2021 ga som resultat gjennomsnittlig 4,4 poeng av 7 poeng oppnåelig. To av sjekklistens 

13 punkter oppnådde full skår (11 Brannslukningsutstyr/rømingsvei og 13 Covid-19/Korona). På tredje-

plass fulgte 1 Psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø, som fikk 6,5 poeng. Dette punktet har et under-

punkt om ytringsklima, der "Stor takhøyde" ble anført for seks arbeidsplasser og "Kan bli bedre" for den 

syvende arbeidsplassen. Resultatet av vernerunden er godt, men ikke meget godt.  

IØBR har hatt utfordringer knyttet til både fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Inntrykket er at ledelse og 

vernetjeneste vurderer at arbeidsmiljøet er tydelig forbedret de siste par årene. 
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Med bakgrunn i dette konkluderer revisjonen med at helse, miljø og sikkerhet for ansatte i Indre Østfold 

brann og redning IKS er godt ivaretatt når det gjelder fysisk arbeidsmiljø/HMS. Også psykososialt ar-

beidsmiljø/HMS er forbedret de siste par årene, men her er det fortsatt forbedringspotensial. Styrket vi-

følelse i selskapet vil gi økt trivsel.   

Revisjonens anbefalinger 

Revisjonen har følgende anbefalinger til Indre Østfold kommune vedrørende Indre Østfold brann og 

redning IKS:   

a. IØBRs Selskapsavtale bør i punkt 1.5 omformuleres til at kommunenes myndighet etter brann- og

eksplosjonsvernloven med forskrifter delegeres til Indre Østfold brann og redning IKS (ikke repre-

sentantskapet). Punkt 1.1 bør dessuten oppdateres med liten b og r i selskapsnavnet.

b. Representantskapet bør velge sin nestleder i henhold til Selskapsavtale (punkt 3.1).

c. Selskapet bør vurdere om det er behov for å styrke dagberedskapen varig ved to brannstasjoner

(Spydeberg og Trøgstad).

d. Selskapet bør ha oversikt over og rapportere på om selskapets innsatstid ligger innenfor dimensjo-

neringsforskriftens krav.

e. Selskapet bør sørge for at økonomiplanen inkluderer en fireårig investeringsplan med finansiering.

f. Selskapet bør regelmessig kartlegge arbeidsmiljøet gjennom medarbeiderundersøkelser.
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2 PROSJEKTMANDAT 

Kontrollutvalget skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet og av selskaper 

kommunen har eierinteresser i, jf. kommuneloven § 23-2. Etter loven innebærer forvaltningsrevisjon å 

gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og 

virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Østre Viken kommunerevisjon IKS gjennom-

fører forvaltningsrevisjon i tråd med god kommunal revisjonsskikk. God kommunal revisjonsskikk 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, 

faktaopplysninger, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger. Etter kommuneloven skal re-

visor rapportere resultatene av sin revisjon til kontrollutvalget. 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført på grunnlag av Indre Østfold kommunes Plan for forvaltningsre-

visjon 2020–2021, som kommunestyret vedtok 20.05.2020 (sak 049/20). Oppstartsmøte med IØBRs 

ledelse ble avholdt 04.02.2021. Indre Østfold kommunes kontrollutvalg vedtok prosjektplan 01.03.2021 

(sak PS 21/16) med tre problemstillinger. Avlsluttende møte med IØBRs ledelse fant sted 27.10.2021. 

Revisjonen har verifisert datagrunnlaget underveis gjennom korrigering og godkjenning av intervjurefe-

rater og administrasjonens gjennomgang av rapportutkast.  

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (2019) sier i § 14 Uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon og eier-

skapskontroll: Revisor skal sende et utkast til forvaltningsrevisjonsrapport til uttalelse til det kommunale 

foretaket, aksjeselskapet eller interkommunale selskapet som er gjenstand for forvaltningsrevisjon. Ut-

talelsen skal i sin helhet fremgå av rapporten.  

IØBRs styreleder har avgitt høringsuttalelse til rapporten, jf. vedlegg. 

Oppdragsansvarlig revisor og utførende revisor erklærer seg uavhengig i forhold til Indre Østfold kom-

mune og IØBR. De vurderes som habile til å utføre forvaltningsrevisjonen.  

Østre Viken kommunerevisjon IKS takker for godt samarbeid med Indre Østfold brann og redning IKS i 

forbindelse med forvaltningsrevisjonen.  

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy, 5. november 2021 

Casper Støten (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor 

Didrik Hjort (sign.) 

utførende forvaltningsrevisor 

78



7 

3 FREMGANGSMÅTE 

3.1 Problemstillinger og avgrensninger 

Indre Østfold kommunes kontrollutvalg bestilte 01.03.2021 gjennomgang av tre problemstillinger: 

1. Leverer Indre Østfold brann og redning IKS brann- og redningstjenester (forebyggende og brann-

slokking mv.) i samsvar med brann- og eksplosjonsvernloven og forskrifter?

2. Har selskapet god økonomistyring av driften?

3. Er helse, miljø og sikkerhet ivaretatt for ansatte i Indre Østfold brann og redning IKS? Spesielt sett

opp mot bedriftskultur ved sammenslåing.

Problemstilling 2 om økonomi fokuserte opprinnelig på driften, men investeringer i brannstasjoner, biler 

og utstyr har betydning for tjenesteproduksjonen og omtales i rapporten. Revisjonen har derfor omfor-

mulert problemstilling 2 til: Har selskapet god økonomistyring?  

Innkjøp sett i forhold til reglene om offentlige anskaffelser berøres ikke i rapporten. Regnskapsmessig 

skille mellom selvkosttjenester (feiing/tilsyn) og øvrige brann- og redningstjenester berøres heller ikke i 

rapporten.  

Under problemstilling 3 ba kontrollutvalget særskilt om at revisjonen ser på bedriftskultur. Denne delen 

av fremstillingen er beskrivende uten revisjonskriterier.  

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) benyttes synonymt med arbeidsmiljø. Det kan inndeles i fysisk arbeids-

miljø/HMS og psykososialt arbeidsmiljø/HMS. Psykososialt arbeidsmiljø overlapper med det noe vage 

begrepet bedriftskultur. 

Revisjonen legger til grunn at kontrollutvalget har bestilt en bred gjennomgang av IKS-et. Tjenestepro-

duksjon, økonomi, arbeidsmiljø og bedriftskultur ønskes belyst.   

Datagrunnlag under problemstilling 1 kan ha relevans også for problemstilling 2 og 3. Eksempelvis har 

opplæring/øvelser betydning både for brann- og redningstjenester og arbeidsmiljø. 

Revidert periode er hovedsakelig 2019–2021. 

3.2 Om revisjonskriterier 

I henhold til Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 15 skal revisor fastsette revisjonskriterier for det 

enkelte revisjonsprosjekt. Revisjonskriteriene er den objektive målestokk som setter revisor i stand til å 

gjøre vurderinger på de fleste områder uten å ha formell fagspesifikk kompetanse. Revisjonskriteriene 

og revisors kunnskap og erfaring innen forvaltningsrevisjonsmetodikk gjør at revisor kan foreta objektive 

og holdbare vurderinger.  

Revisjonskriteriene etablerer den norm som de innsamlede dataene skal vurderes opp mot. I tillegg til 

dette skal revisjonskriteriene gjøre det tydelig for den reviderte enhet hva de måles opp mot. Revisjons-

kriteriene klargjør også overfor folkevalgte, media og andre lesere av forvaltningsrevisjonsrapportene 

hva revisors vurderinger bygger på. Dette vil gjøre det enklere å etterprøve revisors vurderinger. Revi-

sjonskriteriene skal være relevante, konkrete og i samsvar med de kravene som gjelder for revidert 

enhet. 
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Revisjonskriterier fastsettes vanligvis med basis i følgende kilder: lovverk, nasjonale føringer, kommu-

nens egne retningslinjer og vedtak, sammenlignbare virksomheters løsninger og resultater (bransje-

standard) og anerkjent teori på området.  

3.3 Revisjonsmetoder 

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

fang som i tilstrekkelig grad underbygger revisors vurderinger og konklusjoner. I denne forvaltningsre-

visjonen har vi benyttet data (fakta) fra ulike kilder og ulike metoder for innsamling av data, for å sikre 

et datagrunnlag med høyest mulig grad av gyldighet og pålitelighet. Begrensninger i datagrunnlag og 

metode hensyntas i revisjonens vurderinger.  

Både skriftlige og muntlige kilder gir viktig informasjon om Indre Østfold brann og redning IKS sine tje-

nester, økonomi og arbeidsmiljø. I denne forvaltningsrevisjonen er informasjonen innhentet gjennom 

bruk av følgende metoder: 

 dokumentanalyse,

 intervju.

Dokumentanalyse 

Hoveddokumenter fra selskapet er: 

 Selskapsavtale, 2019,

 Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, 2018,

 Budsjett med økonomiplan 2021–2024,

 Årsberetning 2020,

 årsregnskaper for 2019 og 2020,

 tertialrapport 1–2021,

 styreprotokoller,

 referat fra møter i AMU (arbeidsmiljøutvalg),

 hjemmesider (Iobr.no).

Dokumentene er oversendt fra selskapet. Medarbeiderundersøkelse fra 2018 anses ikke aktuell i dag, 

fordi mye har skjedd på tre år og nye medarbeidere har kommet til. Dokumentanalysen omfatter i tillegg: 

 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (Dsb) sin Brannstatistikk1,

 Statistisk sentralbyrå (SSB) sin Befolkningsstatistikk og Brann- og ulykkesvern,

 Smaalenenes Avis og NRK – nettartikler.

Intervjuer 

Totalt 12 personer er intervjuet: 

 brannsjef/daglig leder2,

 HR-/administrasjonsleder (kontaktperson for forvaltningsrevisjonen),

 leder beredskap (beredskapsleder)3,

 seks stasjonsansvarlige4,

1 Direktoratet for brann og eksplosjonsvern ble i 2004 fusjonert inn i Direktoratet for samfunnssikkerhet og bered-
skap (Dsb), Tønsberg. Fagområdet ligger i avdeling forebygging og sikkerhet sin seksjon brann og redning.    
2 Styret vedtok i juni at brannsjefen i 2. halvår 2021 har 100 % stilling som rådgiver for styre og fungerende brannsjef, 
men med studier i endringsledelse og organisasjonspsykologi som hovedoppgave (avsluttes med eksamen i januar 
2022). Med brannsjefen siktes til Bjørn Stolt i denne rapport.    
3 Med beredskapsleder siktes til Geert Olsen i denne rapport, selv om han ble konstituert som brannsjef 01.03.2021. 
4 Stasjonsansvarlige, som tidligere het stasjonsledere, benevnes "stasjonsansvarlig Skiptvet" etc. i rapporten. Med 
stasjonsansvarlig Askim siktes til Owe Gulbrandsen, selv om han ble konstituert som beredskapsleder 01.04 2021. 
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 hovedverneombud,

 hovedtillitsvalgt Delta, som også har vært ansattvalgt styremedlem,

 Fagforbundets representant5.

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

for å bekrefte at referatet er i overensstemmelse med det som ble sagt under intervjuet og rette opp 

eventuelle misforståelser.  

Intervju-avsnitt i denne forvaltningsrevisjonsrapport innledes med "NN sier/forklarer i intervju med revi-

sor" eller "NN opplyser". Hele avsnittet gjengir intervjuobjektets uttalelser. Uttalelser gjengis for det 

meste med indirekte tale. Muntlige uttalelser som gjengis med direkte tale, markeres med replikkstrek 

foran.  

5 Fagforbundets representant var Fagforbundets hovedtillitsvalgt fra 2017 til 2020. Han fikk fullmakt til å svare for 
Fagforbundet i forvaltningsrevisjonen. Han ble brannmester (leder for deltidsstyrke) ved Askim brannstasjon i juni 
2020. 
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4 BRANN- OG REDNINGSTJENESTER 

Problemstilling 1: Leverer Indre Østfold brann og redning IKS brann- og redningstjenester (fore-

byggende og brannslokking mv.) i samsvar med brann- og eksplosjonsvernloven og forskrifter? 

 

4.1 Revisjonskriterier 

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen (dimensjoneringsforskriften, 2002) fastset-

ter følgende i § 5-3 Vaktberedskap: I tettsteder med 3 000–8 000 innbyggere skal beredskapen være 

organisert i lag bestående av deltidspersonell med dreiende vakt (dvs. turnus). I tettsteder med 8 000–

20 000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av heltidspersonell med kasernert 

vakt innenfor ordinær arbeidstid. Utenfor ordinær arbeidstid kan beredskapen organiseres i lag bestå-

ende av deltidspersonell med dreiende vakt, men hvor utrykningsleder har brannvern som hovedyrke. 

Støttestyrke kan være deltidspersonell med dreiende vakt. I tettsteder med mer enn 20 000 innbyggere 

skal beredskapen være organisert i lag av heltidspersonell med kasernert vakt.   

 

Dette leder til vårt revisjonskriterium a: Selskapet skal være organisert i samsvar med dimensjone-

ringsforskriften med deltidspersonell i tettsteder med inntil 8 000 innbyggere, dagkasernert personell og 

deltidspersonell i tettsteder med 8 000–20 000 innbyggere, og døgnkasernert personell i tettsteder over 

20 000 innbyggere. 

 

Selskapsavtale (2019) for Indre Østfold brann og redning IKS fastsetter følgende i punkt 1.4 Selskapets 

formål: Selskapet skal sikre Indre Østfolds innbyggere og tilreisende rask og effektiv innsats ved branner 

og ulykker. Videre skal det drives utstrakt forebyggende virksomhet og være et kostnadseffektivt, mo-

derne redningskorps med god kvalitet på personell og utstyr. HMS-arbeid skal være rettesnoren for 

effektiv og sikker innsats ved alle hendelser. 

 

Dette leder til revisjonskriterium b: Selskapets brannstasjoner skal oppfylle krav til garderober, ren 

sone mv.6 Biler og utstyr skal ha kapasitet og kvalitet på høyde med normal tilstand i norske brannve-

sener. 

 

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver 

(brann- og eksplosjonsvernloven, 2002) fastsetter følgende i § 9 Etablering og drift av brannvesen: Le-

der av brannvesenet og øvrig personell skal ha de kvalifikasjoner som er nødvendige for å kunne ivareta 

brannvesenets oppgaver på en forsvarlig måte.  

 

Dimensjoneringsforskriften fastsetter følgende i  kap. 7 Opplæring og kompetanse: Det skal gjennom-

føres praktiske og teoretiske øvelser med slik hyppighet, omfang og innhold at personellets kompetanse 

blir vedlikeholdt og utviklet slik at den er tilstrekkelig til at brannvesenet kan løse de oppgaver det kan 

forventes å bli stilt overfor. 

 

Arbeidstilsynet pålegger røykdykkere å gjennomføre fysisk test og ett varmt dykk og tre kalde dykk årlig, 

jf. Dsb’s Veiledning om røyk- og kjemikaliedykking (2005). 

 

Dette leder til revisjonskriterium c: For å ivareta brannvesenets oppgaver på en forsvarlig måte, skal 

brannmannskapene ha nødvendige kvalifikasjoner, herunder årlig opplæring/øvelser for røykdykkere. 

 

                                                      
6 Dimensjoneringsforskriften definerer at "brannstasjon" har kasernert (innkvartert) personell, mens "branngarasje" 
ikke har det. "Brannstasjon" benyttes likevel om begge deler i dagligtale og denne rapport. 
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Dimensjoneringsforskriften fastsetter følgende i § 3-2 Kapasitet, kompetanse og dimensjonering: Brann-

vesenets forebyggende avdeling skal være slik bemannet og ha slik kompetanse at de krav som stilles 

til brannvesenets gjennomføring av forebyggende og kontrollerende oppgaver oppfylles. Det skal utfø-

res minst ett årsverk brannforebyggende arbeid per 10 000 innbyggere i kommunen eller brannvernre-

gionen.  

 

Videre heter det i dimensjoneringsforskriften § 4-8 Innsatstid: Til tettbebyggelse med særlig fare for rask 

og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem mv., strøk med konsentrert og omfattende nærings-

drift o.l., skal innsatstiden ikke overstige 10 minutter. Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 

20 minutter. Innsats utenfor tettsteder fordeles mellom styrkene i regionen, slik at fullstendig dekning 

sikres. Innsatstiden i slike tilfeller bør ikke overstige 30 minutter.  

 

Forskrift om brannforebygging (2015) fastsetter følgende i § 14 Kartlegging av risikoen for brann: Kom-

munen skal kartlegge sannsynligheten for brann og konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og 

materielle verdier i kommunen. § 17 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg, fastsetter at kommunen/brann-

vesenet skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet 

ved behov, samt at det skal føres tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk. 

 

Brann- og eksplosjonsvernloven fastsetter følgende i § 9 Etablering og drift av brannvesen: Kommunen 

skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse slik at brannvesenet blir best mulig tilpasset de opp-

gaver det kan bli stilt overfor. Kommunen skal evaluere hendelser for å sikre kontinuerlig læring og 

forbedring av det forebyggende og beredskapsmessige arbeidet.  

 

Dette leder til revisjonskriterium d, jf. nedenfor. 

 

Basert på dette legges følgende revisjonskriterier til grunn:  

a. Selskapet skal være organisert i samsvar med dimensjoneringsforskriften med deltidspersonell i 

tettsteder med inntil 8 000 innbyggere, dagkasernert personell og deltidspersonell i tettsteder med 

8 000–20 000 innbyggere, og døgnkasernert personell i tettsteder over 20 000 innbyggere.  

b. Selskapets brannstasjoner skal oppfylle krav til garderober, ren sone mv. Biler og utstyr skal ha 

kapasitet og kvalitet på høyde med normal tilstand i norske brannvesener. 

c. For å ivareta brannvesenets oppgaver på en forsvarlig måte, skal brannmannskapene ha nødven-

dige kvalifikasjoner, herunder årlig opplæring/øvelser for røykdykkere.  

d. Selskapet skal gi gode brann- og redningstjenester til de tre kommunenes innbyggere gjennom 

brannforebygging og brannberedskap. Brannforebyggende arbeid (tilsyn og feiing) skal utføres med 

minst ett årsverk per 10 000 innbyggere i brannvernregionen. I brannberedskapen bør innsatstider 

ikke overstige 10 minutter til konsentrert næringsdrift og sykehjem, 20 minutter i tettsteder for øvrig 

og 30 minutter utenfor tettsteder. 

 

4.2 Datagrunnlag 

4.2.1 Selskapets organisering 

Selskapsavtale 

Brann- og eksplosjonsvernloven fastsetter (§ 9 Etablering og drift av brannvesen) at to eller flere kom-

muner kan avtale å ha felles brannvesen. Indre Østfold brann og redning IKS ble opprettet 01.01.2016 

gjennom sammenslutning av seks kommuners brannvesen. Flere av kommunene sluttet seg sammen 

til Indre Østfold kommune 01.01.2020. Oppdatert selskapsavtale ble vedtatt av representantskapet 

25.09.2019. Utdrag fra Selskapsavtale gjengis i vedlegg.  
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Selskapsavtale angir (punkt 1.1) selskapets navn slik: "Indre Østfold Brann og Redning IKS". Selskapets 

hjemmesider (Iobr.no) vekslet mellom selskapsavtalens skrivemåte og "Indre Østfold brann og redning 

IKS". Revisor spurte derfor hva som er rett skrivemåte for selskapsnavnet. HR-/administrasjonsleder 

svarte at liten b og r er rett. Revisor legger dette til grunn. I Foretaksregisteret har selskapet organisa-

sjonsnr. 816257042. 

 

Selskapsavtale angir (punkt 1.5) at kommunestyrene delegerer kommunens myndighet etter brann- og 

eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter til representantskapet for IØBR.  

 

Selskapsavtale sier (punkt 5.6) at i tillegg til selskapsavtalen danner eierstrategien selskapets styrings-

dokumenter. Brannsjefen opplyser at styreleder som tiltrådte i april 2020, prioriterer dette. Represen-

tantskapet vedtok 28.04.2021 at eierstrategi skal utarbeides. Styret vil fremlegge et forslag til eierstrategi 

for representantskapet ved inngangen til 2022.  

 

Brannvernregionens befolkning 

Dimensjoneringsforskriften fastsetter (§ 1-4) at flere kommuner som samarbeider om gjennomføring av 

alle brannvesenets oppgaver, utgjør en brannvernregion. 

 

IØBRs brannvernregion har følgende befolkning: 

 

IØBRs brannvernregion – befolkning Folketall 01.01.2020 Folketall 01.01.2021 

Indre Østfold kommune: 44 792 45 201 (86 %) 

Marker kommune: 3 595 3 601 (7 %) 

Skiptvet kommune: 3 805 3 825 (7 %) 

Sum brannvernregion: 52 192 52 627 (100 %) 

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  

 

Befolkningen i brannvernregionen steg med 0,8 % fra 01.01.2020 til 01.01.2021. Befolkningen passerer 

53 000 innbyggere i 2021. Til sammenligning dekker Follo Brannvesen IKS 125 000 innbyggere.  

 

Representantskap og styre 

IØBRs representantskap 2020–2023 består av følgende seks personer: 

 leder av representantskapet Saxe Frøshaug, ordfører Indre Østfold kommune, 

 medlem Thor Reidar Hals, Indre Østfold kommune, 

 medlem Theodor Bye, ordfører Marker kommune, 

 medlem Kjersti Nilsen, Marker kommune,  

 medlem Anne-Grethe Larsen, ordfører Skiptvet kommune, 

 medlem Ann Kristin Solli Borgersen, Skiptvet kommune. 

 

Selskapsavtalen bestemmer (punkt 3.1) at "Representantskapet velger både leder og nestleder", men 

nestleder er for tiden ikke valgt. Representantskapet har to møter per år – vår og høst. 

 

IØBRs styre består fra sommeren 2021 av følgende syv personer: 

 styreleder Torgeir E. Andersen (brannsjef i Drammensregionens brannvesen IKS), 

 nestleder Kaja Svenneby (Skiptvet kommune)7, 

 styremedlem Øyvind Bakke (Indre Østfold kommune), 

 styremedlem Inger-Line Dingstad-Eriksen (Indre Østfold kommune), 

                                                      
7 Styremedlemmer sitter ikke i styret som representanter for kommuner, men skal tjene selskapets interesser. 
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 styremedlem Oddmund Jensen (Marker kommune), 

 styremedlem Terje Ånerud (ansattvalgt), 

 styremedlem Jesper Bull Noulund (ansattvalgt, verneombud). 

 

Styret har berammet fem styremøter i 2021.   

 

Personell og organisering 

IØBR har i 2021 ca. 120 ansatte (pluss 10 aspiranter), hvorav 24 ansatte har store stillinger (22 ansatte 

i 100 % stilling, én i 93 % stilling og én i 60 % stilling), ifølge HR-/administrasjonsleder.  

 

IØBRs ansatte utfører til sammen ca. 28 årsverk:  

 Brannsjef/daglig leder. 

 Administrasjonsavdeling (administrasjonen) har 4,5 årsverk: HR-/administrasjonsleder og tre admi-

nistrasjonskonsulenter, samt ca. 0,5 årsverk til sammen for verneombud og tillitsvalgte.  

 Forebyggende avdeling har 13,5 årsverk: leder forebyggende, branninspektører og brannforebyg-

gere/feiere.8  

 Beredskapsavdeling har 9 årsverk: beredskapsleder; Askim brannstasjons fire heltidsstillinger; fem 

øvrige brannstasjoners stasjonsansvarlige med ca. 20 % stilling (til sammen 1 årsverk); 98 deltids-

brannkonstabler med 2,87 % stilling (ca. 3 årsverk).9 

 

IØBR har følgende administrative organisering: 

 

Kilde: HR-/administrasjonsleder.  

 

IØBRs ledergruppe består av fire personer: brannsjef og tre avdelingsledere. Ledergruppa har møter 

hver 14. dag. 

 

Selskapsstruktur – historikk 

Beredskapsleder opplyser i intervju med revisor at Spydeberg og Hobøl brannvesen slo seg sammen i 

2010, og det var fire brannsjefer i 2015. De var nok tilhengere av sammenslutning, men overtallige 

ledere var en utfordring. Prosessen ble ikke lettere av at kommunestrukturen var under endring. Lenge 

                                                      
8 Feier heter nå brannforebygger i Norge.  
9 Brannmann heter nå brannkonstabel i Norge.    
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var det usikkert om Skiptvet kommune ville være med i IKS-et. Styret for IKS-et kom på plass i septem-

ber 2015. Styret besatte lederstillinger internt, men valgte å rekruttere brannsjef eksternt. Brannsjefen, 

som tiltrådte i mars 2016, var ikke med på å legge lederkabalen. Oppstarten av selskapet ble preget av 

hastverk, og brannsjefen fikk en tøff start. Men selv om IKS-et hadde en vanskelig fødsel, var det uten 

tvil nødvendig å etablere selskapet, mener beredskapsleder.  

 

Stasjonsansvarlig Marker sier i intervju med revisor at for Marker kommune med 3600 innbyggere var 

det utvilsomt riktig å slå sammen brannstasjonene 01.01.2016. Gjennom de 30 år han har vært med i 

Marker brannvesen, har utstyr og øvelser aldri vært så bra som nå.  

 

Stasjonsansvarlig Mysen opplyser i intervju med revisor at brannstasjonene samarbeidet også før 

2016.10 Det var helt riktig å slå dem sammen, for å få bedre kompetanse og økonomi i brannvesenet. 

Det er rundt to mil mellom stasjonene, og hver stasjon trenger ikke ha alt utstyr. 

 

Brannsjefen sier i intervju med revisor at sammenslutningen av de seks brannstasjonene var meget 

fornuftig, men det møtte ham en virksomhet som var dårlig forberedt på sammenslutning. Det var stor 

forskjell på stasjonenes utstyr og standard i 2016; noen ekstraordinære innkjøp ble dekket med innbe-

talinger fra enkelte kommuner. Brannsjefen tiltrådte stillingen 09.03.2016, men presenterte seg i to per-

sonalmøter allerede i januar. Enkelte ansatte uttrykte forventninger om at han skulle ha svar på det 

meste før han hadde tiltrådt. Brannsjefens råd til andre kommuner som skal fusjonere brannvesener, er 

å ansette brannsjef i god tid og la ham tiltre et halvt år før han overtar ledelsen.  

 

Selskapsstruktur – fremtid 

Hovedverneombudet gir i intervju med revisor uttrykk for at IØBR trolig vil ha en hovedbrannstasjon om 

femten år som følge av befolkningsveksten: Befolkningsprognoser viser at Askim passerer 20 000 inn-

byggere rundt 2027. Dimensjoneringsforskriften (§ 5-3) krever døgnkasernert brannstasjon i tettsteder 

over 20 000 innbyggere. En hovedbrannstasjon krever investeringer på noen titalls millioner kroner; til 

gjengjeld slipper kommunene husleie for seks brannstasjoner. Når det gjelder driften, vil døgnkaserne-

ring medføre at Askim brannstasjons fire brannkonstabler på dagtid utvides til ca. fire mann døgnet 

rundt, det vil si til sammen ca. 20 årsverk i beredskap. Dette koster penger, men til gjengjeld får selska-

pet færre ansatte, færre radioer og mindre bilpark. På sikt kan økonomien bli hipp som happ. Ho-

vedeffekten blir et mer profesjonelt brannvesen. Etablering av en hovedbrannstasjon bør planlegges i 

god tid, slik at selskapet kan trappe ned innkjøp av biler etc. 

 

Fagforbundets representant opplyser at deltidsbrannvesen er under press i hele landet. Også i IØBRs 

brannvernregion er dagberedskapen i distriktet sårbar; flere stasjoner har ikke tilgjengelige mannskaper 

som kan møte ved alarm på dagtid. En hovedbrannstasjon presser seg frem også fordi Askim tettsted 

passerer 20 000 innbyggere kanskje allerede i 2025. For byer av denne størrelsen krever dimensjone-

ringsforskriften døgnkasernert brannstasjon. (Ny dimensjoneringsforskrift som trer i kraft 01.03.2022, 

åpner for noe mer skjønnsmessig vurdering.) En ny hovedbrannstasjon ved E18 på strekningen Bren-

nemoen–Askimporten vil oppfylle kravet til innsatstid i Askim, Mysen og Spydeberg, mens Marker og 

Skiptvet fortsatt bør ha egne brannstasjoner.  

 

Beredskapsleder opplyser at prosjektering og bygging av nye brannstasjoner i Norge tar 15–20 år. Innen 

2040 tror han at en hovedbrannstasjon i Indre Østfold er bygget. Det tvinger seg frem av befolknings-

vekst og rekrutteringshensyn. Det blir vanskeligere å rekruttere deltidsbrannkonstabler, fordi hovedar-

                                                      
10 Mysen brannstasjon het Eidsberg brannstasjon inntil Eidsberg kommune ble en del av Indre Østfold kommune 
01.01.2020. 
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beidsgivere tenderer til å bli mindre fleksible og fordi utdanningskravet øker. Norges brannskole i Tjeld-

sund, Nordland, etablerer om et par år en treårig fagskole for utdanning av brannkonstabler. Det enkelte 

brannvesen vil fortsatt kunne ansette deltidsbrannkonstabler uten fagutdanning i små stillinger, men 

profesjonalisering av brannvesen er trenden.  

 

Stasjonsansvarlig Marker påpeker at spørsmålet om deltidsstasjoner eller hovedbrannstasjon har 

mange aspekter. Desentralisert brannvesen (deltidsstasjoner) har den fordelen at man kan mønstre en 

stor brannstyrke ved sammenfallende hendelser.  

 

Stasjonsansvarlig Mysen gir uttrykk for at iveren etter å få en hovedbrannstasjon er for stor. Å drifte en 

hovedbrannstasjon er ikke billig: Døgnkasernering av fire brannkonstabler krever ca. 20 årsverk. En 

hovedbrannstasjon på Brennemoen vil redusere utrykningstiden i Askim og Mysen (med 1–3 minutter), 

men ikke lenger ut i distriktet. 

 

Brannsjefen uttaler at IØBRs stasjonsstruktur er opp til kommunestyrene og representantskapet å av-

gjøre; han drifter det brannvesenet eierne vil ha. Norconsult utarbeidet Beredskapsanalyse i 2018 for 

IØBR. Eiermøte ba i 2019 administrasjonen utarbeide en økonomisk analyse med utgangspunkt i be-

redskapsanalysen, noe som vil bli levert i 2022. En hovedbrannstasjon med nøktern standard (gardero-

ber etc. i henhold til regelverk) vil trolig koste rundt 100 mill. kr. 

 

Vaktordning/utalarmering 

Deltas hovedtillitsvalgt opplyser i intervju med revisor at selskapet i 2019 reduserte utalarmeringsgrup-

pene (vaktlagene) i Trøgstad, Skiptvet og Marker fra 16 til åtte brannkonstabler, som et innsparingstiltak. 

Utalarmeringsgruppa er "på utkall" (har vakt) og får lønn for 26,1 timer per uke (1/5 av 130,5 timer per 

uke), samt timelønn ved utkall. Det var meningen å evaluere ordningen, noe som er blitt etterlyst. Di-

mensjoneringsforskriften fastsetter at det skal være 16 mann på utkall på deltidsbrannstasjoner, men 

det differensieres litt etter antall innbyggere og type objekter i slokkedistriktet. Dsb overlater til kommu-

nene å redegjøre for sin beredskap. IØBR vil si at hver brannstasjon har åtte mann i bakhånd som 

utkalles ved full alarm, samt bistand fra andre stasjoner.  

 

Fagforbundets representant gir uttrykk for at standardisering av vaktordninger har møtt mye motstand, 

begrunnet med at "sånn har vi hatt det i 30 år". Utalarmering av normalt åtte mann er evaluert ved 

stasjonene som har fått reduksjon (Skiptvet, Trøgstad og Marker).  

 

Hovedverneombudet opplyser at en vaktuke på Askim brannstasjon er på 130,5 timer. De andre stasjo-

nene har inntil 18,5 timer kortere vaktuke, men lønnes for det samme antall timer (26,1 timer). Ledelsen 

har forsøkt å standardisere vaktordningene, noe som har møtt motstand særlig i Skiptvet og Trøgstad, 

som mener at ny vaktordning gir for få brannfolk tilgjengelig. Vaktordningen skulle evalueres høsten 

2019, men er bare videreført. 

 

Stasjonsansvarlig Spydeberg sier at hvis det ved alarm ikke møter nok personell på Spydeberg brann-

stasjon på dagtid, rykker Askim brannstasjon ut. Beredskapen på dagtid er et svakt punkt.  

 

Stasjonsansvarlig Marker sier at Marker hadde en vaktordning med fullalarm av 16 brannkonstabler i 

over 30 år, men dette ble for et par år siden redusert til åtte brannkonstabler på første utkall. Stasjons-

ansvarlig Marker venter på en evaluering av vaktordningen. 

 

Beredskapsleder sier at selve vaktordningen ikke er endret fra 2015, men utalarmeringen er redusert. 

Tidligere var det alltid fullalarm – 16 mann rykket ut – ved tre stasjoner (Skiptvet, Trøgstad og Marker). 
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Dette er redusert til åtte mann. Å rykke ut til en skorsteinsbrann med 16 mann vekker reaksjoner på 

ressursbruken. Ved bygningsbranner skal det uansett rykkes ut fra to stasjoner, noe selskapet besluttet 

i 2016. "Min brann" er erstattet med bistand og samarbeid.   

 

Beredskapsleder opplyser videre at dagberedskapen ved to stasjoner (Spydeberg og Trøgstad) har 

vært mangelfull. Dette henger sammen med at Indre Østfold kommune har sentralisert oppmøtestedet 

for teknisk personell, inkludert flere deltidsbrannkonstabler. I samarbeid med rådmannen innførte IØBR 

06.05.2021 en vaktplan for sommerhalvåret som medfører noe økte kostnader. Som en varig ordning 

bør det godkjennes av representantskapet.   

  

Brannsjefen sier at antall brannkonstabler som rykker ut i første oppkall, er redusert i Skiptvet, Trøgstad 

og Marker, der de normalt slo full alarm for 16 mann. Eierkommunene har pålagt selskapet å spare 

penger, og styret vedtok i 2019 å redusere utalarmeringen til åtte mann. Hver brannstasjons 16 mann 

ble inndelt i fire øvelsesgrupper, hvorav to blir alarmert i første omgang. Utrykningsleder står fritt til å be 

om forsterkninger etter behov. Ved hendelser der åtte mann ikke er nok, slås trinn to-alarm til resten av 

stasjonens mannskaper, som ankommer bare minutter etter førsteutrykningen. Utrykningsleder og inn-

satsleder kan videre slå to-stasjoners alarm (bistandsalarm), der støttestyrker ankommer brannstedet 

innen 12–14 minutter. Utalarmering av åtte mann, trinn to-alarm og bistandsalarm legges til grunn i 

selskapet. På dagtid går alarmer også til Askim brannstasjon med fire mann dagkasernert og Marker 

brannstasjon med to mann tilgjengelig. Det kan ikke bli helt lik utalarmering ved alle stasjoner. Dagens 

ordning tar hensyn både til beredskapsbehov og kostnadseffektivitet.  

4.2.2 Brannstasjoner, biler og utstyr  

Brannstasjoners tilstand 

Selskapsavtale (punkt 2.4 Lokaler) pålegger hver kommune et ansvar for å stille stasjonsbygg til dispo-

sisjon for IØBR. De seks brannstasjonenes tilstand kan oppsummeres slik: 

 

Indre Østfold brann og redning IKS – brannstasjoners tilstand 2021 

Spydeberg Askim Mysen Trøgstad Skiptvet Marker 

Sivilforsvaret har 

overtatt en del 

av vognhallen.  

Stasjon i orden. 

 

Ventilasjon for-

bedret (eksos 

fjernet), garde-

robe oppgradert. 

Stasjon i orden. 

Stasjon ombygd. 

Stasjon i orden. 

Stasjonsbygg 

solgt, men leies. 

Areal reduseres 

noe, da ny eier 

trenger møterom. 

Stasjon i orden. 

Garderobe mang-

elfull. Arbeidstilsy-

net pålegger ut-

bedring i 2021. 

Skiptvet kommune 

betaler.  

Stasjonsbygg 

solgt. Marker 

kommune vil leie 

et bygg som 

brannvesenet flyt-

ter til i 2022. 

Kilde: Indre Østfold brann og redning IKS (brannsjef m.fl.).  

 

Beredskapsleder sier i intervju med revisor at brannstasjonenes tilstand er omtrent som i 2016. Ved 

Arbeidstilsynets tilsyn i 2017 fikk stasjonen i Skiptvet mangel. Skiptvet kommune tar nå tak i problemet 

og etablerer damegarderobe i kjeller og oppgraderer herregarderobe. I Trøgstad er stasjonsbygget solgt 

til private; kommunen leier bygget. Marker brannstasjon flytter til et renovert bygg på industriområdet 

Sletta tidlig i 2022. 

 

Biler og utstyr 

Fagforbundets representant opplyser i intervju med revisor at IØBR har ni mannskapsbiler. Til sammen-

ligning har Oslo brannvesen, som er Norges største brannvesen, ca. ti mannskapsbiler. Men IØBRs 

mannskapsbiler er 10–25 år gamle, og tre av dem kan ikke benyttes vinterstid fordi vinterdekk ikke er å 

få kjøpt til så gamle biler. Siden 2016 har selskapet fått tre nye biler: en kommandobil (Mercedes GLS, 

2018) og to fremskutt enhet-biler (Mercedes Vito, 2020). Skiptvet brannstasjon mistet en tankbil for et 
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par år siden, fordi den var gammel og slitt og man ikke fikk tak i reservedeler for å få den EU-godkjent. 

Selskapet har nå fire tankbiler, mens f.eks. Asker og Bærum brannvesen har bare to tankbiler. Askim 

brannstasjon har avgitt en mannskapsbil til Marker. Selskapet trenger nytt materiell, men bør gå ned på 

mengden. Det gjelder å se selskapet under ett og utnytte stordriftsfordelene. Siden oppstarten i 2016 

har ansatte etterlyst investeringer i nytt materiell. Eierkommunene bør nå gi sitt brannvesen investe-

ringsmidler.  

 

Stasjonsansvarlig Marker sier til revisor at Marker brannstasjon i dag har en god bilpark: en mannskaps-

bil for fem mann med vann, slanger, stige og frigjøringsverktøy, en tankbil og en fremskutt enhet-bil som 

ankommer brannstedet før mannskapsbilen. Marker har tre kjøretøyer i god stand og en fin båt. Marker 

brannstasjon mottok et bidrag fra Gjensidigestiftelsen (brannløftet) for et par år siden.  

 

Stasjonsansvarlig Skiptvet opplyser at selskapet i mai 2020 innkjøpte to Mercedes Vito for fremskutt 

enhet. Bilene har vektbegrensing på 3,2 tonn. Stasjonsansvarlig Skiptvet mener at dette er for lite i 

forhold til utstyret som bør være i bilen, samt tidvis mer enn to mann. Man burde heller ha kjøpt biler 

med vektbegrensning 5 tonn, selv om disse koster en kvart million kroner mer. 

 

Beredskapsleder sier seg enig i at fremskutt enhet-bilene burde ha tålt større vekt (3,5 tonn), men de 

fungerer i forhold til hovedsaken: å bringe to mann og litt utstyr raskt ut til brannstedet. Selskapet har 

mange gamle mannskapsbiler, men de fungerer tross alt godt. Bilgruppa fremmet et forslag til styrets 

møte i juni 2021. Faggruppene fremmer forslag om utstyr, som skogbrannpumper og ATV (All Terrain 

Vehicle). 

 

Stasjonsansvarlig Trøgstad gir uttrykk for at Trøgstad brannstasjon hadde høyere budsjett for utstyr og 

kurs før 2016. IØBR nedprioriterer brannstasjonene og bruker i stedet penger sentralt i selskapet, av og 

til på biler som ikke er nødvendig for å slokke branner. 

  

Stasjonsansvarlig Mysen sier at kommandobilen som ble innkjøpt i 2018, var dyr i innkjøp, men holder 

seg i verdi: Brannbiler kjøpes inn uten bilavgift; når de selges etter tre–fire år, får man igjen innkjøpspri-

sen.  

 

Stasjonsansvarlig Askim påpeker at selskapet sett under ett disponerer en stor bilpark – mannskapsbi-

ler, tankbiler, fremskutt enhet-biler og kommandobil – men mange biler begynner å bli gamle. Flere 

stasjoner har spesialfelt med utstyr som også trenger fornyelse. 

 

Brannsjefen sier at i 2016 hadde noen stasjoner en god bilpark, andre hadde mye røykdykkerutstyr osv. 

Selskapets ledelse tilstreber å få alle stasjoner opp på et likt utstyrsnivå, men med noe arbeidsdeling i 

fagområder. Styret og ledergruppa ser selskapet under ett; man forskjellsbehandler ikke. Det trengs ikke 

reservebil på alle stasjoner. Marker hadde størst behov i 2016 og har fått to nye biler. Spydeberg og 

Skiptvet har fått fremskutt enhet-biler. Askim har fått Spydebergs tankbil.  

 

HR-/administrasjonsleder, som tiltrådte stillingen 01.02.2021, sier at på vernerunde på stasjonene i mars 

2021 møtte hun ingen som ga uttrykk for å ha opplevd forskjellsbehandling. Bilpark og utstyr varierer 

noe fra stasjon til stasjon utfra historikk og spesialisering i fagområder. Behov som ble meldt inn under 

vernerunden, ble diskutert på en saklig måte; noe innkjøp av nødvendig utstyr ble innvilget på stedet.  
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4.2.3 Brannmannskapers kvalifikasjoner – opplæring/øvelser  

Røykdykkerøvelser 

Dsb’s Veiledning om røyk- og kjemikaliedykking (2005) pålegger røykdykkere å gjennomføre fysisk test 

og ett varmt dykk og tre kalde dykk årlig. Fagforbundets representant, som er fagansvarlig for røykdyk-

king og kjemikaliedykking i IØBR, forklarer varme og kalde dykk: Et varmt dykk vil si et røykdykk i varmt 

miljø der verneutstyr er nødvendig, fordi temperatur/miljø er slik at man må gå med brannbekledning og 

røykdykkerutstyr. Kalde røykdykk gjennomføres i kaldt miljø hvor man benytter teaterrøyk eller blenda 

masker for å begrense sikten. En røykdykkers praksis fra "skarpe hendelser" (reelle branner) siste år 

kan redusere behovet for øvelse. Utfra selskapets internkontroll vurderes det om røykdykkeren har nådd 

målene for det man skal øve på, som arbeidskapasitet, søksteknikk, varmebelastning og slokketeknikk. 

 

Fagforbundets representant opplyser videre at ordningen med røykdykkerberedskap ved alle stasjoner 

ble videreført i IØBR. Selskapet har ca. 70 røykdykkere, som er ment å være operative. Røykdykkere 

har en plikt til å oppfylle de fysiske kravene til enhver tid. Alle brannstasjoner tilbyr fri bruk av trenings-

rom. Overraskende mange stryker på fysisk test ved noen stasjoner. Ved fysisk test i februar 2021 strøk 

hele 30 av 70 røykdykkere. De må ta ny test senest tre måneder etter første avlagte test. I mellomtiden 

må selskapet sette inn andre røykdykkere, som tar ekstravakter. Dette medfører ekstra arbeidsbelast-

ning for kollegaer og ekstra vikarutgifter for selskapet.  

    

Fagforbundets representant sier at nedbrenning av hus gir gode øvelser, men hensynet både til arbeids-

miljø (innånding av farlige gasser) og ytre miljø (luft- og vannforurensning) tilsier at selskapet ikke kan 

basere seg på dette. Oslo brannvesen har forbud mot nedbrenningsøvelser og benytter kun gassfyrte 

container-øvelser. IØBR har en varmebelastningscontainer som kjøres til brannstasjonene for øvelse. 

Denne er ikke tilstrekkelig ved grunnkurs for røykdykkere, men kan nyttes ved årlig øvelse. I tillegg leier 

selskapet øvelsestid ved If sikkerhetssenter på Ringvoll i Hobøl. Sikkerhetssenteret har overtennings-

container og røykdykkerhus, der øvelse er likeverdig med husnedbrenning. I samråd med verneombud 

kan selskapets ledelse bestemme at varmdykk for eksempel øves annethvert år i varmebelastningscon-

tainer og overtenningscontainer/husnedbrenning. Interesseorganisasjonen Brannmenn mot kreft ut-

trykte støtte til IØBRs øvelsesopplegg med varmebelastningscontainer i 2019. Det har vært mye debatt 

rundt røykdykkerøvelser i selskapet. Ledelsen kunne nok ha informert bedre om hvorfor nedbrenning 

ikke var aktuelt på Kykkelsrud i 2019.  

  

Deltas hovedtillitsvalgt opplyser at fysisk test for røykdykkere innebærer åtte minutter på tredemølle 

med 23 kg på ryggen, samt tre styrkeøvelser (hangups, pushups og knebøy). Alle brannstasjoner har 

treningsrom med nødvendig utstyr. Før brukte brannstasjonene egen tredemølle, noe som medførte 

varierende testkvalitet. Selskapet innførte i 2017 en standardisert test og kjøpte i 2019 en stor trede-

mølle som ble plassert i Mysen. Alle røykdykkere må nå reise til Mysen på test én gang i året. Fysisk 

test ble tidligere utført under ledelse av røykdykkerens leder; personlige trenere ble så leid inn til å lede 

testen. De fleste brannkonstabler består testen fra år til år, men fysisk test og helseattest blir mer ner-

vepirrende jo eldre man blir. Det er få røykdykkere over 50 år. Eldre brannkonstabler kan få en annen 

rolle, f.eks. som sjåfør. Deltas hovedtillitsvalgt poengterer at nedbrenningsøvelser ikke er den eneste 

øvelsesformen, men den beste for røykdykking. Selskapet har hatt for lite fokus på realistiske øvelser. 

 

Hovedverneombudet poengterer at kreftfarlige gasser er et HMS-problem, men for å øve på vanskelige 

situasjoner i brennende bygg er nedbrenningsøvelser en fordel. Container-øvelser er mindre realistiske. 

Dsb og Arbeidstilsynet er forespurt om hva som godkjennes som varmdykk. De har kommet med svar 

som tolkes forskjellig av ledelse og ansatte. Hovedverneombudet har foreløpig godkjent kombinasjonen 
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av varmebelastningscontainer og overtenningscontainer som varmdykk-øvelse. Selskapets varmebe-

lastningscontainer gir nyttig øvelse i varmepåvirkning. If sikkerhetssenter har overtenningscontainer 

som gir erfaring i overtenning, men ikke slokketeknikk.  

 

Beredskapsleder opplyser at røykdykkerøvelser har vært et konflikttema som toppet seg etter en brann 

i Meieribyen 21.02.2019. Arbeidstilsynet nekter landets arbeidsgivere å eksponere arbeidstakere unødig 

for farlige gasser. Dsb har sendt ut et rundskriv som godkjenner nedbrenningsøvelser under forutsetning 

av at huset først strippes for asbest, PCB, tjærepapp mv. Kommunens miljøavdeling må godkjenne 

forberedelsene. Sverige begrenser nå røykdykking til livreddende innsats ved uthenting av forulykkede. 

Brannmenn mot kreft har fått stort gjennomslag i brann-Norge. De fleste øvelsessentre legger om til 

gassfyrte øvelser. If sikkerhetssenter ble sommeren 2021 oppgradert med overtenningscontainer. 

 

Stasjonsansvarlig Marker opplyser at det i 2017 ble anlagt ny E18 gjennom Marker; Marker brannstasjon 

forespurte da Statens Vegvesen om å få benytte tre hus i brannøvelse. Vegvesenet svarte nei, og hu-

sene ble revet og sortert av et rivefirma. Flere kommuner, som Bærum, har allerede et strengt bålforbud. 

Hensyn både til arbeidsmiljø og ytre miljø tilsier at brannvesen ikke kan basere seg på nedbrennings-

øvelser.   

 

Stasjonsansvarlig Askim mener at IØBR samlet sett har et godt opplæringsopplegg for røykdykkere – 

med selskapets varmebelastningscontainer og If sikkerhetssenters overtenningscontainer, samt hus-

nedbrenning av og til.  

 

Andre øvelser og opplæring 

Brannsjefen tok i desember 2018 initiativ til lederopplæring i syvtrinnsmodellen for brannkonstabler når 

alarmen går, basert på Norges brannskoles Taktikkboken. Dette ble omtalt i fagtidsskriftet Brannman-

nen, og flere brannvesener har kopiert IØBRs kursopplegg.  

 

Stasjonsansvarlig Skiptvet gir ledelsen honnør for å ha igangsatt lederopplæringen. Syvtrinnsmodellen 

er et nyttig beslutningsstøttesystem, og opplæringen medfører god teambuilding i selskapet.  

 

HR-/administrasjonsleder opplyser at selskapet i 2021 jobber med å ajourføre opplysningene om ansat-

tes kompetanse i personalsystemet GAT. Systemet sier fra i god tid før en ansatt må fornye kurs, noe 

som følges opp. Etter en korona-pause styrkes opplæringen fra august 2021 med grunnkurs for brann-

konstabler og kurs for utrykningsledere.  

 

Stasjonsansvarlig Marker opplyser at i 2016 øvde alle brannstasjoner likt, mens de i dag øver på hen-

delser de forventer å møte. I Marker er det særlig skogbrann, overflateredning (dvs. vannredning uten 

dykking), trafikkulykker, røykdykking og akutt helse. Stasjonsansvarlig setter opp forslag til øvelser i året 

som kommer, som utrykningsledere og mannskap gir innspill til. 

 

Opplæring berører også rekruttering. Én som ble ansatt som stasjonsansvarlig i 2020, manglet befals-

utdanning ved Norges brannskole. Brannsjefen forklarer: For å komme inn på Norges brannskole, må 

man i praksis allerede ha en stilling som brannbefal. Stillingsutlysningen opplyste at kandidater som ikke 

har gjennomført utdannelse ved Norges brannskole, må forplikte seg til å gjennomføre dette etter tiltre-

delse. Brannskolen ilegger ikke skolepenger; arbeidsgiver dekker lønn, reise og opphold. Også deltids-

utdanning ved brannstasjonene bekostes av selskapet.  
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4.2.4 Brann- og redningstjenester 

Brannforebyggende arbeid 

Brannsjefen opplyser i intervju med revisor at brannforebyggerne (feierne) har fått nettbrett, slik at de 

kan registrere sine gjøremål ute i felten. Lapper i postkassen ble erstattet med SMS (basert på systemet 

Komtek fra Norkart) i januar 2021. Brannforebyggerne er fortsatt avhengig av respons; de kan ikke feie 

pipa utenfra hvis beboer ikke har gitt klarsignal (risikerer sot inne). Innbyggere som blir oversett, bør si 

fra til brannvesenet.  

 

Fagforbundets representant, som er utdannet brannforebygger og har vært branninspektør i IØBRs fo-

rebyggende avdeling, opplyser at med rentbrennende ovner er behovet for feiing redusert. Dsb’s ret-

ningslinjer pålegger ikke lenger feiing hvert fjerde år; feieintervall varierer mellom ett og seks år etter 

behov. Til gjengjeld er det større fokus på branntilsyn i bolig. Hvis innbyggere opplever at brannforebyg-

gerne går forbi huset deres, kan det skyldes at de har glemt å svare brannvesenet at det er klargjort for 

feiing. Forebyggende avdeling har for øvrig vært underbemannet siden 2016. En ekstra stilling ble besatt 

i januar 2021, slik at forebyggende avdeling nå er dimensjonert i overensstemmelse med dimensjone-

ringsforskriften (ett årsverk per 10 000 innbyggere pluss avdelingsleder).  

 

Stasjonsansvarlig Mysen sier at man av og til hører fra innbyggere at det er lenge siden feieren har vært 

her. Men feiing utføres ikke lenger årlig. Feiing ligger i boligseksjonen i forebyggende avdeling, som er 

blitt en stor avdeling med mye kompetanse. Forebyggende avdeling er mer synlig i lokalsamfunnet i dag 

enn for fem år siden, bl.a. på Facebook og Instagram. 

 

Statistisk sentralbyrås statistikk viser antall bygningsbranner og utrykninger 2020 i kommuner: 

Kilde: Brann- og ulykkesvern, Statistisk sentralbyrå (SSB). SSB oppgir ikke 2019-tall for de tre kommunene.  
I 2020 hadde Indre Østfold kommune 21 bygningsbranner, Marker 4 og Skiptvet 3 bygningsbranner.   
Indre Østfold kommune hører til KOSTRA-gruppe 10. Marker og Skiptvet kommuner er i KOSTRA-gruppe 1. 
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Kilde: Brann- og ulykkesvern, Statistisk sentralbyrå. 

 

Grafene indikerer at det brenner nesten dobbelt så ofte i Marker som i sammenlignbare kommuner 

(KOSTRA-gruppe 1). Beredskapsleders oppfatning er imidlertid at det ikke brenner særskilt mye i Mar-

ker. Bygningsbranner omfatter mye forskjellig, og skorsteinsbranner ble tatt ut av begrepet i fjor. Varia-

sjoner fra år til år kan gjøre utslag i små kommuner. Statistikk for 2021 vil utfylle bildet.  

  

Brannberedskap – oppdrag/utrykninger  

Brannvesen dokumenterer sine brann- og redningstjenester særlig gjennom tre dokumenter: 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse: Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse ble utarbeidet av Norcon-

sult AS for IØBR i 2018. Indre Østfold kommune oppdaterer sin ROS-analyse/beredskapsplan i 

2021. Basert på denne vil IØBR oppdatere sin ROS-analyse i 2022.  

 Årlig melding om brannvesen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: IØBR sen-

der årlig melding til Dsb i mars hvert år, opplyser HR-/administrasjonsleder.   

 Selskapets årsberetning: IØBRs Årsberetning 2020 inneholder styreleders forord og kapitler med 

sammendrag, nøkkeltall og rammebetingelser, økonomi, forebyggende (boligseksjon og tilsynssek-

sjon) og beredskap med utrykningsstatistikk.  

 

Årsberetning 2020 inneholder (s. 14) en utrykningsstatistikk med 49 typer utrykning (oppdrag). På fore-

spørsel fra revisor har stasjonsansvarlig Askim tatt ut en statistikk der disse er gruppert i 13 oppdrags-

typer: 
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Kilde: DSBs Brannstatistikk og IØBR. 
Annet oppdrag: opplåsing av bil etc. og utrykninger der det etter ankomst viser seg at situasjonenen har gått over. 
I tillegg kommer unødig/falsk brannalarm/melding/e-call (310 stk. i 2018, 282 stk. i 2019 og 215 stk. i 2020).  
Sum oppdrag (inkl. unødig/falsk): 932 oppdrag i 2018, 753 oppdrag i 2019 og 729 oppdrag i 2020. 

    

IØBRs totale oppdragsmengde sank med 203 oppdrag (-22 %) fra 2018 til 2020, hvorav halvparten var 

reduksjon i unødig/falsk alarm. Brannvesenets oppdrag varierer fra år til år. 2018 var et tørt år, som 

medførte flere branntilløp utenfor bygning og i utmark. Med pandemien i 2020 gikk noen hendelser ned.   

 

Brannberedskap – innsatstid  

Basert på Dsb's Brannvesenets innrapporteringssystem (BRIS) gir Øst 110-sentral IKS oppdragsrap-

port for det enkelte oppdrag/utrykning. Her fremgår utrykningsdetaljer som oppdragstype og kjørekode 

(krav til innsatstid), samt tidspunkter for "Anrop mottatt" og "Første ressurs fremme".  

 

Hvorvidt innsatstidene oppfyller dimensjoneringsforskriften krav til innsatstid (§ 4-8), står ikke i Dsb’s 

Brannstatistikk. Dsb's seksjon brann og redning opplyser at brannstatistikken er relativt ny (2019).  

 

Fra brannstatistikken har revisor tatt ut følgende responstider (innsatstider) for IØBR 2020:  
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Kilde: Dsb's Brannstatistikk (Brannstatistikk.no/brus-ui/search). Gjennomsnitt av 423 oppdrag.  
Dsb’s Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen (2015) definerer innsatstid som tiden 
fra innsatsstyrken er alarmert til den er i arbeid på skadestedet. Dsb's brannstatistikk kaller innsatstid for responstid. 
Statistikken skiller ikke mellom branner i bygning med 10 minutterskrav og 20 minutterskrav. 

 

IØBRs innsatstid (responstid) lå gjennomsnittlig på rundt 17 minutter i 2020. Ved brann i bygning (28 

stykker) og skorstein (30 stykker) brukte brannmannskapene 15 minutter fra alarm gikk til innsats startet 

på brannsted.  

  

Beredskapsleder kommenterer at uttrykningsrapporter viser at selskapet i det store og hele ligger in-

nenfor dimensjoneringsforskriftens krav til innsatstider. Dette henger sammen med at IØBRs brannsta-

sjoner ligger relativt tett. Objekter med krav til rask innsats, som sykehjem, har særlig oppmerksomhet. 

Dersom avstand til brannstasjon er stor, kan kompenserende tiltak pålegges, som sprinkleranlegg ved 
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et sykehjem på Ringvoll. Politiet, som etterforsker alle større branner for å avdekke brannårsak, har aldri 

rettet kritikk mot IØBR for dets slokkeinnsats. 

Innsatstid inndeles i forspenningstid (fra alarmen går til brannkonstabler med hjemmevakt ankommer 

brannstasjon) og utrykningstid. IØBR har krav til forspenningstid på 4–6 minutter (4 min. på dagtid, 6 

min. på natt). Noen brannstasjoner (Skiptvet og Spydeberg) har utfordringer med å klare dette, opplyser 

stasjonsansvarlig Askim.  

Ansattes kommentarer til tjenesteytingen 

Fagforbundets representant oppsummerer i intervju med revisor at IØBR leverer gode brann- og red-

ningstjenester, men tjenestene kan forbedres med sterkere koordinering mellom de seks stasjonene. 

Modernisering av brannbiler og slokkeutstyr bør prioriteres, slik at selskapet kan løse sitt samfunnsopp-

drag enda bedre.  

Hovedverneombudet gir uttrykk for at IØBRs brann- og redningstjenester er i samsvar med lov og for-

skrift. Selskapet leverer gode brann- og redningstjenester ved tilsyn/forebyggende og hendelser, men 

lovpålagte øvelser har vært en utfordring.  

Stasjonsansvarlig Mysen mener at IØBR helt klart yter brann- og redningstjenester i samsvar med lov 

og forskrift. Dertil har brannvesenet mange helseoppdrag for Indre Østfold kommune og Sykehuset 

Østfold HF sin ambulansetjeneste, uten å ha budsjett til det. Brannfolk reiser ut og holder liv i pasienten 

til ambulansen kommer. Det er greit å stille opp for andre nødetater i krisesituasjoner, men ikke hele 

tiden. Dette er situasjonen for mange brannvesener i landet. Saken er løftet opp til Dsb og Helsedirek-

toratet, opplyser stasjonsansvarlig Mysen, som selv har jobbet i ambulansetjenesten i mange år og i 

dag er Norges Røde Kors sin koordinator for redning og beredskap i Østfold. 

Brannsjefen sier at IØBR er et bedre brannvesen i 2021 enn de seks brannvesenene var i 2015. Askim 

brannstasjon bistår omkringliggende stasjoner i dagberedskapen utfra deres behov for ressurser. Dag-

beredskap er et svakt punkt, som i mange deltidsbrannvesener, noe beredskapsleder har tatt tak i.  

4.3 Vurderinger 

Selskapets organisering 

Indre Østfold brann og redning IKS er etter revisjonens vurdering organisert i samsvar med dimensjo-

neringsforskriften, med deltidspersonell i tettsteder med inntil 8 000 innbyggere, og dagkasernert per-

sonell og deltidspersonell i tettsted med 8 000–20 000 innbyggere (Askim).  

Askim vokser ventelig til 20 000 innbyggere innen 2027, noe som etter dagens dimensjoneringsforskrift 

utløser krav om døgnkasernert brannstasjon. Etablering av en hovedbrannstasjon kan tvinge seg frem 

også fordi det blir vanskeligere å rekruttere deltidsbrannkonstabler; profesjonalisering av norsk brann-

vesen er trenden. Befolkningsvekst i Askim og profesjonalisering av brannkonstabler aktualiserer spørs-

målet om etablering av en hovedbrannstasjon ved E18 (strekningen Brennemoen–Askimporten) innen 

2040. 

Selskapets vaktordning ved de seks brannstasjonene legger til grunn utalarmering av åtte mann, trinn 

to-alarm (ytterligere åtte mann) og bistandsalarm til nabostasjoner. Det hersker ulike oppfatninger av 

hvorvidt vaktordningen er ferdig evaluert.  
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I et selskap med så mange ansatte er personaladministrasjon (Human Resources, HR) en viktig funk-

sjon. Administrasjonsavdelingen ble opprettet ved inngangen til 2021, noe som styrker personaladmini-

strasjonen. 

 

Ny kommunelov (gjeldende fra 2020) gir i § 5-4 kommunestyret adgang til å delegere vedtaksmyndighet 

til andre rettssubjekter. Professor emeritus Jan Fridthjof Bernt påpekte i Kommunal Rapport 11.11.2019 

at kommunene må delegere til interkommunale selskaper (rettssubjekter), ikke til et organ i selskapet. 

IØBRs Selskapsavtale punkt 1.5 Delegasjon av myndighet, bør derfor omforumuleres til: Kommunesty-

rene delegerer kommunens myndighet etter brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter 

til Indre Østfold brann og redning IKS (ikke representantskapet).  

 

Også deltakerkommunenes delegeringsreglementer bør angi at myndighet i brann- og ulykkesvern de-

legeres til IØBR. Indre Østfold kommune opplyser til revisor (e-post 01.09.2021 fra jurist HR og organi-

sasjon) at det ikke er regulert noen spesifikk delegering til Indre Østfold brann og redning IKS i kommu-

nestyrets eller rådmannens delegeringsreglement. Administrasjonen gjør nå et arbeid med en mer sam-

let delegering/videredelegering. 

 

Brannstasjoner, biler og utstyr 

Selskapets brannstasjoner oppfyller etter revisjonens vurdering i det store og hele krav til garderober, 

ren sone mv. Biler og utstyr har kapasitet og kvalitet på høyde med normal tilstand i norske brannvese-

ner.  

 

Skiptvet brannstasjons garderober oppgraderes i 2. halvår 2021, bekostet av Skiptvet kommune. Marker 

brannstasjon flytter inn i ombygget, leid bygg i 1. halvår 2022.  

 

Modernisering av biler og utstyr trengs, mens man kan gå ned på mengden materiell ved å se selskapet 

under ett og utnytte spesialisering ved brannstasjonene.  

 

Brannmannskapers kvalifikasjoner – opplæring/øvelser 

IØBRs oppgaver ivaretas etter revisjonens vurdering på en forsvarlig måte ved at brannmannskapene 

har nødvendige kvalifikasjoner, herunder årlig opplæring/øvelser for røykdykkere. 

 

Selskapets opplegg for opplæring og øvelser ser ut til å være i samsvar med nasjonale anbefa-

linger/trender. Hensynet til arbeidsmiljø og ytre miljø tilsier at selskapet ikke kan basere røykdykker-

øvelser på nedbrenning av hus. Varmdykk kan øves annethvert år i varmebelastningscontainer og over-

tenningscontainer, samt husnedbrenning enkelte år.   

 

Selskapet har over en treårsperiode gitt opplæring i syvtrinnsmodellen for brannkonstabler på skade-

steder, basert på Norges brannskoles Taktikkboken. Dette er et nyttig beslutningsstøttesystem, og opp-

læringen gir teambuilding. 

 

Brann- og redningstjenester 

Selskapet gir etter revisjonens vurdering gode brann- og redningstjenester til de tre kommunenes inn-

byggere gjennom brannforebygging og brannberedskap.  

 

Forebyggende avdeling fikk en ekstra stilling i januar 2021. Brannforebyggende arbeid er dermed di-

mensjonert i overensstemmelse med dimensjoneringsforskriften (ett årsverk per 10 000 innbyggere i 

brannvernregionen).  
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I brannberedskapen lå IØBRs innsatstid (responstid) på gjennomsnittlig ca. 17 minutter totalt i 2020. 

Hvorvidt innsatstid oppfyller dimensjoneringsforskriftens krav (10 minutter i bysentre/sykehjem og 20 

minutter i tettsted for øvrig), står ikke i Dsb’s brannstatistikk. IØBRs ledelse påpeker at politiet aldri har 

rettet kritikk mot IØBRs slokkeinnsats, og ledelsen mener at selskapet i det store og hele oppfyller di-

mensjoneringsforskriftens krav. Revisjonen savner dokumentasjon i årsberetning av at selskapets inn-

satstid ligger innenfor dimensjoneringsforskriftens krav (§ 4-8). 

Andre forhold 

Selskapsnavnets skrivemåte (liten b og r) bør det ikke herske tvil om. Ved neste oppdatering av Sel-

skapsavtale bør punkt 1.1 korrigeres.  

Selskapets ledelse besluttet ved starten av forvaltningsrevisjonen (februar 2021) at "stasjonsledere" 

skulle endre tittel til "stasjonsansvarlige". "Stasjonsleder" henger likevel igjen i stasjonsansvarliges 

epost-signaturer. Her kalles brannstasjoner dessuten "India 2" (for Askim brannstasjon) osv. Dette er 

intern sjargong hentet fra kallesignal i radiosambandet, men kryptisk for publikum.  

4.4 Konklusjon og anbefaling 

Indre Østfold brann og redning IKS leverer brann- og redningstjenester (forebyggende og brannslokking 

mv.) i samsvar med brann- og eksplosjonsvernloven og forskrifter. 

Revisjonen har følgende anbefalinger til Indre Østfold kommune vedrørende Indre Østfold brann og 

redning IKS:   

 IØBRs Selskapsavtale bør i punkt 1.5 omformuleres til at kommunenes myndighet etter brann- og

eksplosjonsvernloven med forskrifter delegeres til Indre Østfold brann og redning IKS (ikke repre-

sentantskapet). Punkt 1.1 bør dessuten oppdateres med liten b og r i selskapsnavnet.

 Representantskapet bør velge sin nestleder i henhold til Selskapsavtale (punkt 3.1).

 Selskapet bør vurdere om det er behov for å styrke dagberedskapen varig ved to brannstasjoner

(Spydeberg og Trøgstad).

 Selskapet bør ha oversikt over og rapportere på om selskapets innsatstid ligger innenfor dimensjo-

neringsforskriftens krav.
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5 ØKONOMISTYRING 

Problemstilling 2: Har selskapet god økonomistyring? 

5.1 Revisjonskriterier 

Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven, 1999) fastsetter følgende i § 18 Årsbudsjettet: Repre-

sentantskapet skal vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår. Årsbudsjettet skal settes opp 

slik at det gir et realistisk bilde av virksomheten og forventet økonomisk resultat av driften. Videre heter 

det i § 19 Budsjettavvik: Er det grunn til å anta at det blir vesentlig svikt i inntektene eller økning i utgiftene 

i forhold til budsjettet, skal selskapets styre straks gi melding om forholdet til representantskapets med-

lemmer. 

IKS-loven sier følgende i § 20 Økonomiplan: Representantskapet skal en gang i året vedta selskapets 

økonomiplan. Den skal legges til grunn ved selskapets budsjettarbeid og øvrige planleggingsarbeid. 

Økonomiplanen skal omfatte de fire neste budsjettår og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inn-

tekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner og finansieringen av 

disse i perioden.   

Kommuneloven pålegger (§ 14-5) kommunedirektør å rapportere til kommunestyret om utviklingen i 

inntekter og utgifter minst to ganger i året, det vil i praksis si tertialrapportering. IKS-loven spesifiserer 

ikke periodisk rapportering, men sier (§ 13) at forvaltningen av selskapet hører under styret, som skal 

påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett 

og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og 

formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal føre tilsyn med daglig leders 

ledelse av virksomheten.  

IKS-loven sier også (§ 19) at er det grunn til å anta at det blir vesentlig svikt i inntektene eller en vesentlig 

økning i utgiftene i forhold til budsjettet, skal selskapets styre straks gi melding om forholdet til repre-

sentantskapets medlemmer. Representantskapets leder skal sørge for at det avholdes møte i represen-

tantskapet til behandling av saken. På møtet skal styret redegjøre for grunnen til budsjettavviket og 

legge frem forslag til revidert budsjett. 

Indre Østfold brann og redning IKS sin Selskapsavtale sier (punkt 3.6) at daglig leder rapporterer til 

styret. Retningslinjer for styrearbeid i Indre Østfold Brann og Redning IKS (2020), som er selskapets 

styreinstruks, fastsetter (s. 1) følgende: Er det grunn til å anta at det blir vesentlig svikt i inntektene eller 

en vesentlig økning av utgiftene i forhold til budsjettet skal brannsjefen straks gi melding om forholdet til 

styret. Lederavtale for brannsjef Bjørn Stolt (2018) fastsetter (s. 3) at brannsjefen på styremøtene skal 

gi styret underretning om selskapets virksomhet, herunder økonomisk utvikling. 

Dette leder til vårt revisjonskriterium a: Økonomistyring skal skje gjennom budsjett/økonomiplan og 

regelmessig økonomirapportering, f.eks. tertialrapporter. 

Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper (1999) fastsetter 

følgende i § 4 Regnskapsavslutning: Årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar påfølgende år. 

Det skal være revidert innen 15. mars. Årsregnskapet med revisjonsberetning og årsberetning skal fast-

settes av representantskapet før 1. mai. Vedtaket må angi anvendelse av årsoverskudd eller dekning 

av årsunderskudd. Underskudd på årsregnskapet som ikke dekkes på budsjettet i det år regnskapet 

legges fram, føres opp til dekning i det følgende års budsjett. 
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IØBR har ikke fortjeneste som formål, og deler av driften (tilsyn/feiing) er selvkostbasert. Retningslinjer 

for styrearbeid i Indre Østfold Brann og Redning IKS poengterer imidlertid (s. 2) overvåking av egenka-

pitalen: Styret skal regelmessig vurdere selskapets egenkapital. Lederavtale for brannsjef Bjørn Stolt 

(2018) fastsetter (s. 2) at brannsjefens daglige ledelse av selskapet skal skje etter "sunne etiske og 

økonomiske ressurser". 

Dette leder til vårt revisjonskriterium b: IØBR skal gå med driftsoverskudd (eller i null) i årsregnskaper 

de fleste år, som tegn på god økonomistyring. 

Selskapsavtale for IØBR fastsetter følgende i punkt 1.4 Selskapets formål: Selskapet skal sikre Indre 

Østfolds innbyggere og tilreisende rask og effektiv innsats ved branner og ulykker. Videre skal det drives 

utstrakt forebyggende virksomhet og være et kostnadseffektivt, moderne redningskorps med god kvali-

tet på personell og utstyr.  

"Kostnadseffektivt" er vanskelig å definere. Revisjonen legger offentlig statistikk over driftsutgifter i 

brann-/ulykkesvern og feie-/tilsynsgebyrer til grunn for kommunesammenligning.  

Dette leder til revisjonskriterium c: IØBR skal være et kostnadseffektivt redningskorps 

Basert på dette legges følgende revisjonskriterier til grunn: 

a. Økonomistyring skal skje gjennom budsjett/økonomiplan og regelmessig økonomirapportering,

f.eks. tertialrapporter.

b. IØBR skal gå med driftsoverskudd (eller null) i årsregnskaper de fleste år, som tegn på god økono-

mistyring.

c. IØBR skal være et kostnadseffektivt redningskorps.

5.2 Datagrunnlag 

5.2.1 Økonomistyring gjennom budsjett/økonomiplan og økonomirapportering 

Budsjett/økonomiplan 

Budsjett med økonomiplan 2021–2024 ble vedtatt av IØBRs styre 14.09.2020. Noen hovedpunkter i 

budsjett/økonomiplan: 

a. Budsjettarbeidet for 2021 baseres på KS sin deflator (lønns- og prisstigning) på 2,7 %. Budsjettet

for 2021 beskrives som stramt.

b. Budsjettrammen (sum inntekter) for 2021 er 60 485 000 kr, fordelt på eierbidrag 46 367 000 kr (76,7

%) og salgsinntekter 14 118 000 kr (23,3 %).

c. Eierbidrag fordeles slik i henhold til eierandel/kostnadsnøkkel i Selskapsavtale (punkt 2.2 Finansie-

ringsmodell): Indre Østfold kommune 37,9 mill. kr (81,7 %); Skiptvet kommune 4,2 mill. kr (9,04 %);

og Marker kommune 4,3 mill. kr (9,26 %).

d. Salgsinntektene skriver seg hovedsakelig fra feiing/tilsyn og kurs/opplæring for eksterne aktører.

e. Forebyggende avdeling/boligseksjon har salgsinntekter på 8,8 mill. kr, hovedsakelig fra feiing/tilsyn,

som er selvkostområde. Gebyr for feiing/tilsyn settes til 395 kr per boenhet og fritidsbolig for 2021.

Økt bemanning medfører at gebyret øker.

f. Lønnsutgifter beløper seg til 41,4 mill. kr, det vil si 68,5 % av selskapets totale utgifter.

g. Stab beredskap (to ansatte) og stab administrasjon (to ansatte) ble i januar 2021 samlet i en admi-

nistrasjonsavdeling, for å redusere dobbeltarbeid og sårbarhet i administrasjon.

h. Beredskapsavdelingen har en del biler og utstyr som begynner å bli gammelt og slitt. Bilgruppas

forslag til utskiftingsprogram, som behandles av styre og representantskap i 2021, legges til grunn

for budsjettarbeidet for 2022.
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i. Innskutt kapital fra eierkommunene på 17,5 mill. kr tilbakebetales over ti år. 

j. På vegne av de tre eierkommunene eier IØBR 7,12 % av Øst 110-sentral IKS. Et eierbidrag på 65 

kr per innbygger faktureres kommunene særskilt. Landets 110-sentraler har gått sammen om å 

anskaffe et nytt oppdragshåndteringsverktøy, som medfører investeringsutgifter for IØBRs deltaker-

kommuner fremover.  

 

Brannsjefen opplyser at deltakerkommunene i 2016–2017 bevilget budsjettmidler slik at selskapet 

hadde en årlig investeringspott på 1,5 mill. kr. Representantskapet kuttet dette ved behandling av bud-

sjett 2018. Ved bilkjøp har brannsjefen måttet be representantskapet om særskilt bevilgning. Styret leg-

ger nå vekt på selskapets behov for en investeringsplan (jf. punkt h). 

 

IØBR har ikke egen økonomisjef. Brannsjefen har utført budsjettarbeidet selv. Indre Østfold kommunes 

økonomiavdeling legger budsjettallene inn i økonomisystemet Visma. Selskapets nye administrasjons-

konsulent (tiltrådte 16.08.2021) har erfaring med fakturabehandling og lønn, noe som styrker økonomi-

kompetansen i administrasjonsavdelingen.  

 

Økonomirapportering 

Brannsjefen opplyser at selskapet tidligere hadde økonomirapportering til hvert styremøte. Ny styreleder 

ba om tertialrapportering, noe som ble innført sommeren 2020. Tertialrapportene utarbeides av Indre 

Østfold kommunes økonomiavdeling, som deltar på styremøter ved gjennomgang av tertialrapporter. 

 

Tertialrapport 1-2021 opplyser at selskapet ligger godt an per 10. juni, men må holde en klar og stram 

linje fremover. Et vedlagt regnark har oppstilling for drift og investeringer.  

 

Ansattes kommentarer til økonomistyring 

Noen ansatte har i intervju med revisor gitt uttrykk for at innsatsleder/overordnet vakt (dvs. brannsjefen 

eller stedfortreder) foretar unødvendige utrykninger til hendelser som utrykningsleder og mannskapet 

klarer selv, noe som koster penger. Brannsjefens kommentar: Retningslinjen er at beskjed til innsatsle-

der skal gis ved fare for liv og helse, når to stasjoner alarmeres eller der situasjonen for øvrig tilsier det. 

Innsatsleder vurderer hva det skal rykkes ut på. Dette er en beslutning under usikkerhet, da hendelse 

kan være forskjellig fra melding (alarm). Dette er ikke et vesentlig innsparingspunkt. 

 

Hovedverneombudet stiller seg kritisk til praktiseringen av innkjøpsstopp i 2018 og 2020. Høsten 2020 

kunne man se at det gikk mot overskudd i årsregnskapet. Likevel ble innkjøpsstoppen opprettholdt, noe 

som medførte at mannskapet måtte leve med slitte klær og skotøy. Ledelsen fant likevel rom for å an-

skaffe mobiltelefoner, nettbrett og laptop-er. Det har vært en skjevfordeling mellom administrasjonen og 

brannstasjonene, mener hovedverneombudet.  

 

Stasjonsansvarlig Spydeberg fremhever at selskapet har fått på plass en stabil toppledelse, noe som er 

bra for den totale styringen. Stasjonsansvarlige involveres lite i økonomi, men beredskapsleder infor-

merer om økonomiske prioriteringer. Fysiske tester i Mysen bør fremskyndes, slik at stasjonene vet 

hvilke røykdykkere de disponerer i vaktlagene, noe som har økonomisk konsekvens.  

 

Stasjonsansvarlig Mysen påpeker at selskapet har klart å holde seg innenfor budsjett gjennom fem år, 

noe han mener indikerer god økonomistyring. Er det noen andre IKS-er i Indre Østfold som makter 

dette? spør han.  
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5.2.2 Driftsoverskudd i årsregnskaper 

Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper (1999) fastsetter 

følgende (§ 5): Et interkommunalt selskap kan avgi regnskap etter kommunale prinsipper, noe som 

fastsettes i selskapsavtalen.  

IØBRs Selskapsavtale fastsetter følgende (punkt 4.2 Regnskapsføring og revisjon): Selskapets regns-

kaper avlegges etter de til enhver tid gjeldende kommunale regnskapsprinsipper. 

Noen utdrag fra IØBRs årsregnskaper de siste årene: 

Indre Østfold brann og redning IKS – regnskap (kr) 2018 2019 2020 

Sum driftsinntekter: 54 557 639 54 612 337 60 010 786 

Herav gebryfinansierte selvkosttjenester (feiing): 7 731 037 7 632 906 8 089 846 

Sum driftsutgifter: 51 700 090 53 620 896 56 800 606 

Brutto driftsresultat (overskudd): 2 857 549 991 441 3 210 179 

Ordinært resultat: 1 709 588 772 533 1 255 724 

Sum investeringsutgifter: 1 828 647 460 219 3 678 364 

Sum eiendeler (per 31.12.): 37 571 120 43 590 977 48 458 491 

Herav kasse/bank (likviditet): 8 774 910 12 814 888 12 468 931 

Egenkapital: 4 584 611 4 655 889 5 709 929 

Herav disposisjonsfond: 1 937 885 3 410 981 6 314 243 

Kilde: IØBRs årsregnskaper. 

Årsregnskap for 2020 viser et ordinært resultat på 1 255 724 kr. Disposisjonsfondet økte fra 3 410 981 

kr til 6 314 243 kr. Egenkapitalens andel av sum eiendeler utgjør 11,8 % ved utgangen av 2020.  

Brannsjefen kommenterer årsregnskapet i intervju med revisor: Overskuddet kom som følge av færre 

utrykninger og kurs, men på tross av utgifter til advokat (trusselsaken) og korona-tiltak. Disposisjons-

fondet økte med 2,9 mill. kr. Årsregnskapet ble godkjent av representantskapet 28.04.2021. Selskapet 

har for øvrig avlagt fem årsregnskaper og aldri gått med driftsunderskudd. Brannsjefen har vært "veldig 

på" for å holde driften på plussiden, men mange ansatte deler æren for at selskapet går med overskudd. 

5.2.3 Kostnadseffektivt redningskorps 

Statistisk sentralbyrås statistikk Brann- og ulykkesvern oppgir årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 

innbyggere til 0,74 på landsbasis. Med 52 627 innbyggere tilsier dette 39 årsverk i IØBR, som imidlertid 

bare har 28 årsverk. Mesteparten av differansen skyldes trolig at IØBR har en relativt urbanisert brann-

vernregion, men det gir en første indikasjon på at IØBR er normalt effektiv. 

Statistikken viser også driftsutgifter per innbygger for forebygging og beredskap mot branner og andre 

ulykker, for Indre Østfold, Marker og Skiptvet kommuner: 
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Kilde: Brann- og ulykkesvern, Statistisk sentralbyrå (SSB). SSB oppgir ikke 2019-tall for de tre kommunene.  

KOSTRA-funksjon 338 Forebygging av branner og andre ulykker, og 339 Beredskap mot branner og andre ulykker. 
Indre Østfold kommune hører til KOSTRA-gruppe 10. Marker og Skiptvet kommuner er i KOSTRA-gruppe 1. 
Revisjonen har i denne forvaltningsrevisjon ikke fordypet seg i kommunenes selvkostregnskaper.  

 

Grafen viser at sum utgifter (forebygging og beredskap) til brannvesen per innbygger 2020 i Indre Øst-

fold kommune er lavere (-16,7 %) enn i sammenlignbare kommuner. I Marker kommune er utgiftene til 

brannvesen høyere (+19,5 %) enn i sammenlignbare kommuner. Også i Skiptvet kommune er utgiftene 

høyere (+9,0 %).11  

  

Brannvesen betales i hovedsak av kommunene, men det er brukerbetaling av feiing og tilsyn:  

Kilde: Kommunale boliggebyrer, Statistisk sentralbyrå (SSB). 
IØBR sender faktura for feiing/tilsyn på 395 kr per pipe (2021) til kommunene. Med et påslag beregner kommunen 
sitt årsgebyr for feiing/tilsyn, som faktureres innbyggerne. Påslagene varierer (jf. selvkostregnskap), noe som fører 
til tre ulike årsgebyrer for feiing/tilsyn i IØBRs brannvernregion.  

 

Indre Østfold kommunes årsgebyr for feiing og tilsyn ligger lavere enn sammenlignbare kommuner 

(KOSTRA-gruppe 10). Også Marker kommunes årsgebyr ligger lavere enn sammenlignbare kommuner 

(KOSTRA-gruppe 1). Skiptvet kommunes årsgebyr ligger vesentlig over sammenlignbare kommuner. 

                                                      
11 Relative forskjeller henger sammen med kommunenes selvkostregnskaper og forskjellige sammenligningsgrup-
per (KOSTRA-gruppe 10 og 1). 
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5.3 Vurderinger 

Økonomistyring gjennom budsjett/økonomiplan og økonomirapportering 

IØBRs økonomistyring skjer etter revisjonens vurdering på en god måte gjennom budsjett/økonomiplan 

og økonomirapportering.  

 

Selskapet innførte økonomirapportering i form av tertialrapportering i 2020. Budsjett/økonomiplan og 

tertialrapporter utarbeides i samarbeid med Indre Østfold kommunes økonomiavdeling.  

 

IØBRs stab beredskap og stab administrasjon ble i januar 2021 samlet i en administrasjonsavdeling, for 

å redusere dobbeltarbeid og sårbarhet. Dette styrker både personaladministrasjon og økonomistyring.  

 

Selskapets økonomiplan skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og 

prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner og finansieringen av disse. Selskapet har ikke hatt en 

investeringsplan siden 2018. Styret går inn for å få på plass en investeringsplan for gradvis modernise-

ring av biler og utstyr i økonomiplan 2022–2025.  

 

Driftsoverskudd i årsregnskaper 

IØBR har siden etableringen i 2016 avlagt fem årsregnskaper, som alle har vist driftsoverskudd. Revi-

sjonen ser dette som et tegn på god økonomistyring. 

 

Kostnadseffektivt redningskorps 

Revisjonen vurderer at IØBR i all hovedsak er et kostnadseffektivt redningskorps. 

 

SSBs KOSTRA-statistikk Brann- og ulykkesvern viser at driftsutgifter til brannvesen per innbygger 2020 

er lavere i Indre Østfold kommune enn i sammenlignbare kommuner. Også årsgebyr for feiing og tilsyn 

ligger lavere i Indre Østfold kommune enn i sammenlignbare kommuner. Statistikk over flere år trengs 

for å trekke sikre slutninger om kostnadseffektivitet.  

 

5.4 Konklusjon og anbefaling 

Indre Østfold brann og redning IKS har god økonomistyring. 

 

Revisjonen har følgende anbefaling til Indre Østfold kommune vedrørende IØBR:  

 Selskapet bør sørge for at økonomiplanen inkluderer en fireårig investeringsplan med finansiering.  
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6 ARBEIDSMILJØ OG BEDRIFTSKULTUR 

Problemstilling 3: Er helse, miljø og sikkerhet ivaretatt for ansatte i Indre Østfold brann og redning 

IKS? Spesielt sett opp mot bedriftskultur ved sammenslåing. 

6.1 Revisjonskriterier 

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven, 2005) fastsetter at lovens formål 

(§ 1-1) er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssitua-

sjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard

som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet, å sikre trygge

ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet, å legge til rette for et godt ytringsklima i virksomhe-

ten, og å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene kan ivareta og utvikle sitt

arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med veiledning og kontroll fra offentlig myndighet.

Arbeidsmiljøloven setter opp følgende krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (§ 3-1): 

1. For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver

sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten.

Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

2. Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal:

 fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet,

 ha oversikt over virksomhetens organisasjon og oppgavefordeling for HMS-arbeidet,

 kartlegge farer/problemer og vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverk-

sette tiltak for å redusere risikoen,

 iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av HMS-krav,

 sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær,

 foreta overvåking og gjennomgang av HMS-arbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt.

Arbeidsmiljøloven sier følgende om arbeidstakers medvirkningsplikt (§ 2-3): Arbeidstaker skal medvirke 

ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhets-

arbeid. Arbeidstaker skal delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten og skal aktivt 

medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.  

Også følgende paragrafer i arbeidsmiljøloven vektlegges her: 

 § 6-1 Plikt til å velge verneombud: Ved hver virksomhet som går inn under loven skal det velges

verneombud. Ved virksomhet med mer enn 10 arbeidstakere kan det velges flere verneombud.

Virksomhet med mer enn ett verneombud skal ha minst ett hovedverneombud, som har ansvar for

å samordne verneombudets virksomhet. Hovedverneombudet skal velges blant verneombudene

eller andre som har eller har hatt tillitsverv ved virksomheten.

 § 7-1 Plikt til å opprette arbeidsmiljøutvalg: I virksomhet hvor det jevnlig sysselsettes minst 50 ar-

beidstakere, skal det være arbeidsmiljøutvalg, der arbeidsgiveren, arbeidstakerne og bedriftshelse-

tjenesten er representert.

 § 8-1 Plikt til informasjon og drøfting: I virksomhet som jevnlig sysselsetter minst 50 arbeidstakere

skal arbeidsgiver informere om og drøfte spørsmål av betydning for arbeidstakernes arbeidsforhold

med arbeidstakernes tillitsvalgte.

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

1996) har følgende formål (§ 1): Gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak, skal denne 
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forskrift fremme et forbedringsarbeid i virksomhetene innen: arbeidsmiljø; sikkerhet; forebygging av hel-

seskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester; vern av det ytre miljø mot forurens-

ning og en bedre behandling av avfall; forebygging av uhell og ulykker forbundet med egen lovlig akti-

vitet; forebygging av uønskede hendelser slik at målene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen opp-

nås. 

 

Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven, 1999) fastsetter følgende i § 14 Daglig leder: Daglig leder 

forestår den daglige ledelse av selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. 

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor be-

tydning. Slike saker kan den daglige leder bare avgjøre når styret i den enkelte sak har gitt daglig leder 

myndighet til det, eller når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for selskapets 

virksomhet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken. Daglig leder er ansvarlig for intern-

kontroll med lovpålagte oppgaver som selskapet utfører på vegne av kommuner. 

 

Selskapsavtale for Indre Østfold brann og redning IKS fastsetter i punkt 1.4 Selskapets formål: HMS-

arbeid skal være rettesnoren for effektiv og sikker innsats ved alle hendelser. Punkt 3.6 fastsetter at 

brannsjef/daglig leder forestår den daglige ledelsen av selskapets drift, og har ansvar for at pålegg og 

retningslinjer som gis av styret følges opp.  

 

Basert på dette legges følgende revisjonskriterium til grunn: Brannsjef/daglig leder skal sørge for ver-

netjeneste, ansattes medvirkning i driften av selskapet og systematiske tiltak for å ivareta et forsvarlig 

arbeidsmiljø. 

 

Kontrollutvalget ba om at revisjonen ser på bedriftskultur. Denne delen av fremstillingen er beskrivende 

– uten revisjonskriterier og revisjonens vurderinger. Kap. 6.5 Bedriftskultur er plassert til slutt.  

 

6.2 Datagrunnlag 

6.2.1 Vernetjeneste, ansattes medvirkning og systematiske tiltak for arbeidsmiljøet 

Vernetjeneste 

IØBR har rundt 120 arbeidstakere; selskapet skal derfor ha arbeidsmiljøutvalg. HR-/ administrasjonsle-

ders notat Vernetjenestens organisering og møteplan opplyser at arbeidsmiljøutvalget (AMU) består av 

seks personer:  

 HR-/administrasjonsleder (leder),  

 leder beredskap,  

 leder forebyggende,  

 hovedverneombud (HVO),  

 hovedtillitsvalgt Fagforbundet og  

 hovedtillitsvalgt Delta. 

 

Også bedriftshelsetjenestens representant møter i AMU. IØBR er medlem av Smaalenenes Bedriftshel-

setjeneste AS. Årlige kontaktmøter styrer samarbeidet. 

 

I tillegg til AMU holdes HMS-møter mellom HVO og ledelsen. Og man har medbestemmelesmøter med 

tillitsvalgte, som tilsvarer partssammensatt utvalg.  

 

AMU har kvartalsvise møter. Referat fra AMU møte 01.03.2021 viser behandling av seks saker. Fire 

saker berørte rutiner – for melding og oppfølging av sykefravær, valg av HVO, valg av AMU-medlemmer, 

og utalarmering på dagtid. Sistnevnte sak (06/21) opplyste: "Organisasjonsendringer i kommunen gjør 
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oss mer sårbare i forhold til bemanning og mangel på tilgjengelig personell ved stasjoner som ikke  har 

bemanning på dagtid. Ved alarm denne uken var det ingen respons i Spydeberg. Dette er alvorlig. Sty-

releder er informert." 

 

Referat fra AMU møte 05.05.2021 gjengir behandling av 11 saker. I den første saken gjennomgås fem 

avvik, herunder at "Løfteputer på diverse brannbiler er noe utdatert. Puter er bestilt", og "Gjennomslag 

på hanske. Faggruppe mottar dette avviket og vil ta dette til lærdom". Dernest var det to faste saker på 

dagsorden: sykefravær og AML-brudd. Sistnevnte sak – om mulige brudd på arbeidsmiljøloven – opp-

lyser: "Saker som ble nevnt var [vakt på] søndager på rad, ukentlig arbeidstid, vaktbytter, ekstravakter 

og brudd på samlet tid." Også i dette møtet behandlet AMU flere rutiner – for overflateredning, boligtilsyn 

og bruk av bilder fra reelle hendelser.  

 

AMUs årsrapport går til styret. Styret orienteres dessuten løpende om HMS. Protokoll fra IØBRs styre-

møte 11.11.2020 inneholdt flere referatsaker om HMS (avvik, sykefravær, varmecontainer og fagdager 

vernetjeneste). I sak 20/39 vedtok styret å avvikle sin deltakelse i AMU fra 31.12.2020, for å rendyrke 

roller og habilitet overfor daglig leder.  

 

Vernetjenestens organisering og møteplan, som ble vedtatt 19.10.2021, opplyser (s. 2 og 4) at selskapet 

har seks plassverneombud og ett hovedverneombud. Hovedverneombudet utpekes av Fagforbundet 

og Delta. Hovedverneombudet ble gjenvalgt 28.05.2021 for to år.  

 

Nye verneombud går HMS-kurs (40 timer) tilpasset brannvesen. IØBR arrangerer selv kurset, der også 

andre brannvesener inviteres til å delta. Neste kurs holdes i november, opplyser HR-/ administrasjons-

leder.  

 

Hovedverneombudet har full stilling som brannmester. Han anslår at han bruker ca. 30 timer per år på 

HVO-vervet. 

 

Ansattes medvirkning 

Selskapsavtale for IØBR fastsetter (punkt 4.6) at selskapet skal være medlem av KS og følge den kom-

munale hovedtariffavtalen og avtaleverket for øvrig, som er fremforhandlet mellom partene i arbeidslivet. 

IØBR er medlem av Samfunnsbedriftene (tidligere KS Bedrift). IØBR følger KS’ hovedavtale (med vekt 

på del C for selvstendige rettssubjekter) og KS’ hovedtariffavtale, samt særavtale SFS 2404 Brann- og 

redningstjeneste. 

 

Til sammen 79 ansatte i IØBR er for tiden fagorganisert:  

 Fagforbundet (LO): 42 medlemmer,  

 Delta (YS): 36 medlemmer,  

 NITO (Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon): ett medlem.  

 

Både Fagforbundet og Delta har fem plasstillitsvalgte og en hovedtillitsvalgt (HTV).   

 

Hovedtillitsvalgte for Fagforbundet og Delta er begge deltidsbrannkonstabler i 2,87 % stilling med fulle 

stillinger hos annen hovedarbeidsgiver. De skriver i tillegg timer for tillitsvalgtarbeidet. Hovedtillitsvalgt 

Delta anslår at hans HTV-arbeid tar ca. 200 timer per år. 
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Selskapets partssammensatte utvalg betegnes medbestemmelsesmøter, ifølge Vernetjenestens orga-

nisering og møteplan. Utvalget har følgende sammensetning: brannsjef, HR-/administrasjonsleder, til-

litsvalgte og hovedverneombud. Formålet er informasjon, drøfting og forhandling. Medbestemmelses-

møter avholdes månedlig, og partene kan sende inn saker til drøfting; referat skrives.  

Deltas hovedtillitsvalgt gir overfor revisor uttrykk for at ansettelsesprosesser har vært uryddige. Fagfor-

bundet, der også brannsjefen er medlem, har i mange sammenhenger blitt favorisert. Delta ble holdt 

utenfor ansettelse av to stasjonsansvarlige i 2020 og har måttet kjempe seg til å få være med i anset-

telsesprosesser. Det har blitt bedre, og de to fagforeningene samarbeider godt i dag. Ledelsen bør følge 

arbeidslivets spilleregler for ansattes medvirkning ved ansettelser, poengterer Deltas hovedtillitsvalgt.  

Systematiske tiltak for arbeidsmiljøet 

På bakgrunn av trusselsaken (se kap. 6.5) tok selskapets ledelse kontakt med Arbeidstilsynet. Arbeids-

tilsynet utførte tilsyn 20.01.2020 og avga en tilsynsrapport (19.02.2020) og pålegg (18.03.2020).  

På denne bakgrunn utarbeidet selskapet en handlingsplan (14.09.2020), som beskrev fem mål med 

tilhørende tiltak: 

a. Styrke "vi-følelsen" og ha en god og felles kultur i IØBR IKS: Julemiddag avholdes for alle

brannmannskaper på Høytorp fort. Fellesøvelser avholdes på tvers av stasjonene.

b. Styrke kommunikasjonen mellom ledelse og ansatte i organisasjonen: Teams og infoskjermer

ble tatt i bruk i 2020. Årshjul med oversikt over møtearenaer i selskapet ble tatt i bruk 01.01.2021.

Det ble poengtert at ansatte skal følge tjenestevei.

c. Styrke organisatoriske forhold: Beredskapsstab ble fjernet og ressurser overført til administra-

sjon; en stilling som HR-/administrasjonsleder ble opprettet. For å løse arbeidsoppgaver på lavest

mulig nivå, ble stillingsbeskrivelser for stasjonsledere (nå kalt stasjonsansvarlige) endret og deres

stillinger utvidet fra 10 % til 20 %.

d. Øke fagkompetansen i alle ledd: IØBR igangsatte et lederutviklingsprogram våren 2019 etter mo-

dell fra Norges brannskole. Fagansvarsområder innføres, slik at kompetanse og forståelse blir lik

på stasjonene.

e. Medvirkning av vernetjenesten: Vernerunder gjennomføres årlig. Arbeidsmiljøutvalget møtes

hvert kvartal. Fellesmøter for vernetjeneste avholdes årlig/halvårlig.

Rutine for intern varsling av kritikkverdige forhold (2019) har som formål å gi en veiledning om hva som 

betegnes som en varslingssak og hvordan en går frem i en varslingssak. Varslingen kan skje ved ut-

sagn, via e-post, dokumentasjon av kritikkverdige forhold eller andre måter. Varsleren gis stor grad av 

fortrolighet; varslers identitet trenger ikke gjøres kjent for den det varsles om og ledelsen. Etter at varsel 

er mottatt, skal det så raskt som mulig iverksettes tiltak for at påstandene undersøkes og at det ryddes 

opp i eventuelle kritikkverdige forhold. Vedlagt varslingsrutinen er et skjema for oppfølging av mottatt 

varsel. Arbeidstilsynets retningslinjer for håndtering av varsling legges til grunn.  

Rutine for vernerunde skal sikre at HMS-arbeidet i virksomheten blir revidert og fulgt opp slik internkon-

trollforskriften angir. Brannsjef er ansvarlig for at vernerunde blir gjennomført. Et skjema for gjennomfø-

ring av vernerunde er utarbeidet. Vernerunde skal gjennomføres årlig på alle bygg som virksomheten 

disponerer. Etter vernerunde skal det utarbeides skriftlig rapport med forslag til løsning på avvikene og 

merknadene; ansvarlig for oppfølgingen skal fremgå. Vernerunderapport sendes hovedverneombudet 

og behandles i AMU før den behandles i styret.  

HMS-plan 2021/2022 for Indre Østfold brann og redning IKS (vedtatt 19.10.2021) gir oversikt over på-

gående tiltak i HMS-arbeidet.  
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Ved ekstern utlysning av stillinger styres rekrutteringsprosessen av et ansettelsesråd bestående av av-

delingsleder, tillitsvalgt og en medarbeider i administrasjonen. Ved intern utlysing består ansettelsesrå-

det av stasjonsansvarlig, plasstillitsvalgt og en ansattrepresentant; de bistås av administrasjonen. Ved 

rekruttering til lederstillinger har selskapet benyttet en ekstern organisasjonspsykolog som rådgiver. Ru-

tiner for ansettelser er under utarbeiding, ifølge HR-/administrasjonsleder. 

 

HR-/administrasjonsleder opplyser at administrasjonen i februar etablerte en arbeidsgruppe som har 

som mål å gjennomgå alle rutiner innen utgangen av 2021. Eksisterende rutiner oppdateres, og noen 

nye rutiner utarbeides. Nye rutiner fremlegges for tillitsvalgte og AMU. Ifølge ny mal for rutinebeskrivel-

ser skal ansvarlig for rutinen oppgis. Alle rutinebesrivelser arkiveres nå i en ny mappestruktur i Teams, 

slik at ansatte kan finne frem til rutiner som gjelder for dem. Rutine-arbeidsgruppen har fokus på bru-

kervennlighet og sørger for medvirkning på tvers av brannstasjonene.  

 

IØBR tok i bruk avvikssystemet Simployer i 2018. Til sammen 170 avvik er meldt siden 2018. 17 avvik 

er meldt hittil i 2021, hvorav ni avvik er under behandling (per 16.08.2021). AMU har bestemt at det skal 

være lav terskel for å melde avvik. Avvik følges opp av avdelingslederne. Avviksstatistikk rapporteres 

regelmessig til AMU og styre, opplyser HR-/administrasjonsleder.  

 

Fysisk arbeidsmiljø/HMS 

Brannsjefen poengterer i intervju med revisor at han har vært talsmann for å møte fremtiden med å 

oppgradere slokkeutstyr, skifte taktikk på brannsteder (mer slokking utenfra) og styrke opplæring/øvel-

ser, for å bevare helsa til brannmannskapene.  

 

Brannkonstablers fysiske arbeidsmiljø ved brannslokking kan som kjent være farlig. Brannslokking i 

IØBR anses likevel normalt ikke som fysisk belastende. Diskusjon om fysisk arbeidsmiljø i selskapet har 

fokusert på røykdykkerøvelser. Røykdykkerøvelser omtales i kap. 4.2.3 Brannmannskapers kvalifika-

sjoner – opplæring/øvelser. Det fremgår at IØBR, i likhet med resten av brann- og redningsetaten, er på 

vei over i fysisk trygge øvelsesformer.  

  

Stasjonsansvarlig Mysen opplyser til revisor at situasjonen i 2016 var at noen brannstasjoner manglet 

godkjent verneutstyr, som hjelmer og vernemasker. Selskapet har gjort mye på vernesiden. På brann-

steder iverksetter man i større grad slokketiltak utenfra. Fire stasjoner har fått skjærslokker, som skyter 

vanntåke inn gjennom vegg for å senke temperaturen raskt. Dette gir bedre arbeidsmiljø for røykdykkere 

som eventuelt går inn i bygget. Rutiner for vask av utrykningstøy er på plass. Vernerunder ble gjennom-

ført på alle brannstasjoner i mars 2021. Fysisk arbeidsmiljø er i det store og hele ikke et problem i IØBR.  

 

Hovedverneombudet sier til revisor at selskapet er i ferd med å løse utfordringene med røykdykkerøvel-

ser. Det fysiske arbeidsmiljøet i IØBR er i all hovedsak i orden.  

 

Psykososialt arbeidsmiljø/HMS 

Flere stasjonsansvarlige (men ikke alle) sier til revisor at det har vært innslag av fryktkultur i selskapet, 

men at dette har bedret seg siden 2020.  

 

Hovedverneombudet sier at hovedutfordringen i HMS er det psykososiale arbeidsmiljøet, der ledelsens 

kommunikasjon har vært mangelfull og tidvis autoritær. Men fra 2. halvår 2020 har det skjedd en stor 

forbedring. Dette henger sammen med trusselsakens løsning i 2020 og ny beredskapsleder som har 

avlastet brannsjefen og overtatt mye av kommunikasjonen. 
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HR-/administrasjonsleder påpeker at arbeidsgiver viser omsorg for sine ansatte. De som vitnet i retts-

saken mot trusselmannen (mars 2021), fikk tilbud om "debriefing" hos bedriftshelsetjenesten med sam-

tale i gruppe eller enkeltvis. Vernerunden har avdekket et godt ytringsklima – ikke den påståtte fryktkul-

turen. Det er i ferd med å bli ro både i og rundt selskapet. Deltidsbrannkonstabler synes jobben er 

givende, og mange trives godt i selskapet. 

 

Smaalenenes Bedriftshelsetjeneste AS utførte en medarbeiderunderøkelse (temperaturmåling) i IØBR 

i 2018. Etter dét har selskapet lagt varslingssak og trusselsak bak seg og flere ansatte har sluttet og 

nye begynt. Hovedverneombudet tar til orde for en ny medarbeiderundersøkelse høsten 2021. Brann-

sjefen kommenterer at rettssaken som de tre suspenderte har reist mot sin arbeidsgiver, bør avsluttes 

før medarbeiderundersøkelse utføres. En medarbeiderundersøkelse i 1. halvår 2022 kan være fornuftig, 

sier han.  

 

Sykefravær 

IØBRs totale sykefravær (korttids og langtids) har utviklet seg slik:  

 

Kilde: Fraværsstatistikk for IØBR, HR-/administrasjonsleder. 

Årsberetning 2020 oppgir (s. 9) totalt fravær til 6,48 %, men dette var bare langtidsfraværet (skrivefeil).  

 

Totalt sykefravær 1. halvår 2021 (7,96 %) fordeler seg på korttidsfravær (1,3 %) og langtidsfravær (> 16 

dager; 6,66 %). Langtidsfravær utgjør over 80 % av sykefraværet. Langtidsfravær omfatter for tiden 

rundt seks ansatte.  

 

Spydeberg brannstasjon har hatt en del langtidssykemelding, opplyser stasjonsansvarlig. Turnusen er 

gjennomført med ekstravakter, det vil si at noen går vakt oftere enn hver 4. uke.  

 

Vernerunde 2021 

Vernerunde ble gått 02.–03.03.2021 ved administrasjonsbygget i Mysen og de seks brannstasjonene. 

Til stede var hovedverneombud, bedriftshelsetjenestens representant, beredskapsleder og HR-/ admi-

nistrasjonsleder, samt plassverneombud. Vernerunde-rapportene fra de syv arbeidsplassene baseres 

på et skjema/sjekkliste med 13 punkter. Hvert punkt besvares med "Tilfredsstillende Ja/Nei" og eventuelt 

kommentar med tiltak.  

 

Revisor oppsummerer vernerunde 2021 i følgende tabell: 

 

19,7 %

8,5 % 8,0 %

0,0 %

5,0 %

10,0 %

15,0 %

20,0 %

25,0 %

2019 2020 2021, 1. halvår

Indre Østfold brann og redning IKS - totalt sykefravær 
(korttids og langtids)
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Vernerunde 2021 

HMS tilfredsstil-

lende?  

Ja: 1. Nei: 0 

Admi-

nistra-

sjon 

(Mysen) 

Mysen 

brann-

stasjon 

Askim 

brann-

stasjon 

Spyde-

berg 

brann-

stasjon 

Trøg-

stad 

brann-

stasjon 

Marker 

brann-

stasjon 

Skip-

tvet 

brann-

stasjon 

Sum 

1 Psykososi-

alt/organisato-

risk arb.miljø: 

 

1 

 

1 

 

0,5 

(ja/nei) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

6,5 

2 Skade, fravær: 1 1 0 1 1 1 1 6 

3 Giftige, helse-

farlige stof-

fer/gasser: 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

4 Vedlikehold,   

orden og ren-

hold: 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

5 Ergonomi: 1 1 0 1 1 1 1 6 

6 Belysning: 1 1 1 0 1 1 1 6 

7 Stråling og 

støy: 

1 1 1 1 1 0 0 5 

8 Ventilasjon og 

solavskjerming: 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

4 

9 Utstyr, verne-  

utstyr: 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

10 Førstehjelps-

utstyr: 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

 

6 

11 Brannsluk-

ningsutstyr/ 

rømningsvei: 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

7 

12 Ytre miljø: 0 1 0 0 1 0 0 2 

13 Covid-19/ 

Korona: 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

7 

Sum: 10 10 7,5 6 10 7 7 57,5 

Kilde: Rapporter fra vernerunde mars 2021, Indre Østfold brann og redning IKS.  
Revisor har satt poeng (1 for ja og 0 for nei) og summert poengene.  

 

Vernerunden kunne oppnå totalt 91 poeng (13 punkter * 7 delrunder). Vernerunde 2021 oppnådde sum 

57,5 poeng, det vil si 63 % av topp skår. Sjekklistens 13 punkter fikk gjennomsnittlig 4,4 poeng (57,5 : 

13) av 7 poeng oppnåelig.  

 

To sjekkpunkter oppnådde full skår (7 poeng): 11 Brannslukningsutstyr/rømingsvei og 13 Covid-19/Ko-

rona. På tredjeplass fulgte 1 Psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø, som fikk 6,5 poeng. Dette punktet 

har et underpunkt om ytringsklima. Her ble kommentaren "Stor takhøyde" gitt for seks arbeidsplasser 

og "Kan bli bedre" for den syvende arbeidsplassen (Askim brannstasjon).12   

 

Fire sjekkpunkter oppnådde lav skår (0 og 2 poeng). Vernerunde-rapportenes kommentarer forklarer: 

 3 Giftige, helsefarlige stoffer og gasser: Å rydde opp i stoff-lagre på stasjonene og å etablere 

digitalt stoffkartotek er igangsatt, inkludert risikokartlegging av kjemikaliene.  

                                                      
12 Skjemaet kan forbedres ved at det i kommentarfeltet for punkt 1 skrives: "Kommentar til ytringsklima lokalt:" og 
"Kommentar til ytringsklima overfor selskapsledelsen:". 

111



40 

 4 Vedlikehold, orden og renhold: Renholdsplan og renholdsrutiner ble etterlyst på flere brannsta-

sjoner.

 9 Utstyr, verneutstyr: Fallsikringsseler manglet.

 12 Ytre miljø: Parkeringsplass/øvelsesplass trengte til dels ny asfalt, oppmerking og rydding.

Tre arbeidsplasser oppnådde 10 av 13 poeng (jf. tabellen): Trøgstad brannstasjon, Mysen brannstasjon 

og administrasjonen. Øvrige fire brannstasjoner oppnådde rundt 7 poeng.  

HR-/administrasjonsleder kommenterer vernerunde 2021: Vernerunden har positive resultater. Vi ser 

en bedring i kommunikasjon og samarbeid. Fysisk arbeidsmiljø er det ikke mye å si på, men vi etablerer 

nå et elektronisk stoffkartotek (EcoOnline), og stasjonene vil rydde opp i kjemikalie-lagrene. Stasjons-

ansvarlige og verneombud involveres i dette arbeidet, og opplæring blir gitt etter behov. Arbeidet slutt-

føres i oktober. 

6.3 Vurderinger 

Vernetjeneste, ansattes medvirkning og systematiske tiltak for arbeidsmiljøet 

Brannsjef/daglig leder sørger etter revisjonens vurdering for vernetjeneste, ansattes medvirkning i drif-

ten av selskapet og systematiske tiltak for å ivareta et forsvarlig arbeidsmiljø. 

Vernetjenesten omfatter bedriftshelsetjeneste, arbeidsmiljøutvalg, verneombud og vernerunder. Referat 

fra AMU-møter vitner om et organ som gir gode bidrag til driften av selskapet. Selskapet har seks plass-

verneombud og ett hovedverneombud. Hovedverneombudet utpekes av Delta og Fagforbundet. Nye 

verneombud går HMS-kurs. Plassverneombud har kvartalsvise møter med stasjonsansvarlig og halvår-

lige møter med hovedverneombud og HR-/administrasjonsleder. 

IØBR er medlem av Samfunnsbedriftene og følger KS’ hovedavtale og KS’ hovedtariffavtale. Av IØBRs 

120 ansatte er til sammen 79 fagorganisert i Fagforbundet, Delta og NITO. Tillitsvalgte får timebetalt for 

tillitsvalgtarbeidet. Medbestemmelsesmøter (partssammensatt utvalg) avholdes månedlig med informa-

sjon, drøfting og forhandling som formål.  

På bakgrunn av en tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet i 2020 utarbeidet selskapet en handlingsplan for 

HR med fem mål: å styrke vi-følelsen, kommunikasjonen mellom ledelse og ansatte, organisatoriske 

forhold, fagkompetansen og vernetjenestens medvirkning. Dette er etter revisjonens vurdering viktige 

mål med tilhørende tiltak i integreringen av de seks brannstasjonene i ett selskap.  

Rutine for intern varsling av kritikkverdige forhold og Rutine for vernerunde er fremlagt for revisor. HMS-

plan 2021/2022 for Indre Østfold brann og redning IKS gir oversikt over pågående tiltak i HMS-arbeidet. 

Kartlegging av farer i arbeidsmiljøet og utarbeiding av risikoreduserende tiltak skjer kontinuerlig etter 

meldte behov. En arbeidsgruppe gjennomgår i 2021 alle rutiner og arkiverer dem tilgjengelig for ansatte. 

IØBR tok i bruk avvikssystemet Simployer i 2018. Til sammen 170 avvik er meldt siden 2018. Avvik 

følges opp av avdelingslederne. Avviksstatistikk-rapporter går til AMU og styre. 

IØBR har, etter revisjonens vurdering, hatt utfordringer knyttet til både fysisk og psykososialt arbeids-

miljø. Inntrykket er at ledelse og vernetjeneste vurderer at arbeidsmiljøet er tydelig forbedret de siste 

par årene.  

Selskapets røykdykkerøvelser baseres nå i stor grad på gassfyrte øvelsescontainere. Fysisk arbeids-

miljø er dermed stort sett i orden.  
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Sykefraværet lå på hele 19,7 % i 2019. Siden da er sykefraværet mer enn halvert – til 8,5 % i 2020 og 

8,0 % i 1. halvår 2021.  

 

Vernerunde 2021 ga som resultat gjennomsnittlig 4,4 poeng av 7 poeng oppnåelig, etter revisors be-

regning. To av sjekklistens 13 punkter oppnådde full skår (11 Brannslukningsutstyr/rømingsvei og 13 

Covid-19/Korona). På tredjeplass fulgte 1 Psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø, som fikk 6,5 poeng. 

Dette punktet har et underpunkt om ytringsklima, der "Stor takhøyde" ble anført for seks arbeidsplasser 

og "Kan bli bedre" for den syvende arbeidsplassen.  

 

På spørsmål fra revisor presiserer hovedverneombudet at dette først og fremst reflekterer psykososialt 

arbeidsmiljø/ytringsklima lokalt på brannstasjonene. Og vernerunde-rapportene er uttrykk for verne-

runde-deltakernes vurderinger. Med dette forbeholdet er resultatet av vernerunde 2021 godt, men ikke 

meget godt.  

 

En medarbeiderundersøkelse vil gi en bredere kartlegging av ansattes trivsel. Medarbeiderundersø-

kelse bør utføres minst annethvert år, etter revisors vurdering. Med en medarbeiderundersøkelse i 2022 

vil det ha gått fire år siden IØBR utførte en slik "temperaturmåling" av ansatte.  

 

Representantskap og styre har i selskapsavtale og lederavtale gitt brannsjef/daglig leder i oppdrag å 

integrere seks brannstasjoner i ett selskap, noe han har tatt ansvar for å iverksette. Biler og utstyr er 

fordelt mellom brannstasjonene, vaktordning er standardisert og rutiner oppdatert. En velfungerende 

ledergruppe har kommet på plass, og kommunikasjon med brannstasjonene er forbedret. Arbeids-

miljø/HMS er forbedret gjennom vernetjeneste, tryggere røykdykkerøvelser og økt vi-følelse. Selskapet 

klarte seg dessuten gjennom en krisesituasjon med trusselsak. I løpet av fem og et halvt år har selskapet 

tatt store skritt fremover i retning av et sammensveiset og velfungerende brannvesen. 

 

6.4 Konklusjon og anbefaling 

Helse, miljø og sikkerhet for ansatte i Indre Østfold brann og redning IKS er godt ivaretatt når det gjelder 

fysisk arbeidsmiljø/HMS. Også psykososialt arbeidsmiljø/HMS er forbedret de siste par årene, men her 

er det fortsatt forbedringspotensial. Styrket vi-følelse i selskapet vil gi økt trivsel.   

 

Revisjonen har følgende anbefaling til Indre Østfold kommune vedrørende IØBR:  

 Selskapet bør regelmessig kartlegge arbeidsmiljøet gjennom medarbeiderundersøkelser. 

 

6.5 Bedriftskultur 

Brannsjefen opplyser til revisor at sammenslåingen av brannstasjonene og organiseringsprosessen i 

2016 møtte mye motstand og førte til uro i organisasjonen, både på ledernivå og blant ansatte. Han 

poengterer at brannsjefens oppgave er å drifte et felles, fremtidsrettet brannvesen med god HMS. Mye 

er oppnådd, og fremgangen vil fortsette dersom ansatte jobber sammen for et best mulig resultat for 

innbyggerne. Stillingen som HR-/administrasjonsleder kom på plass ved inngangen til 2021. Leder-

gruppa er nå komplett med fire personer. 

 

Deltas hovedtillitsvalgt sier til revisor at etter sammenslutningen i 2016 var det splid mellom brannsta-

sjonene, som i dag er redusert. Selskapet har mange engasjerte deltidsbrannkonstabler med stå på-

vilje. På hver brannstasjon er det en hyggelig atmosfære, men positiviteten inkluderer ikke alltid toppen 

av selskapet. Når nye ordninger tres ned over hodet på ansatte, utløses motstand. Utskifting i leder-

gruppa har etter hvert blitt gode prosesser, og Delta er tilfreds med personene som er ansatt.  
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Fagforbundets representant sier til revisor at beredskapsleder (nå fungerende brannsjef) har etablert 

fagansvarsgrupper, helhetlig ressursutnytting og kompetanseplaner. Med ham har selskapet oppnådd 

mer det siste året enn i fire foregående år. IØBR burde nok ha kommet lenger etter fem år enn det som 

er oppnådd, men det er mange årsaker til dette. Selskapet har hatt en ukultur med manglende lojalitet 

til fattede avgjørelser og evige omkamper. Arbeidstakerorganisasjonenes oppgave er ikke å stikke kjep-

per i hjulet for selskapet.   

 

Stasjonsansvarlig Mysen sier til revisor at å slå sammen seks brannstasjoner og integrere seks kulturer 

til ett brannvesen var smertefullt for en del ansatte. Flere ledere fikk andre oppgaver enn de hadde tenkt 

seg, og ny daglig leder ble rekruttert eksternt. Selskapet startet 01.01.2016, men brannsjefen tiltrådte 

først 09.03.2016. De første årene brukte ansatte mye energi på å jobbe mot hverandre. Flere markante 

ledere har sluttet. Dagens beredskapsleder er et godt mellomledd mellom brannsjefen og stasjonsan-

svarlige. Han har innført faggrupper og månedlige stasjonsansvarligmøter. Ledergruppa burde ha kom-

met på plass tidligere, så brannsjefen fikk tid til å være brannsjef. Selskapets nye styreleder (fra april 

2020) kjenner bransjen og er tydelig. Omorganisering tar tid, men nå begynner det å bære frukter. 

 

Stasjonsansvarlig Spydeberg sier til revisor at selskapet har en broket ledelseshistorie, først uenighet 

rundt ansettelse av brannsjef og så gjennomtrekk i ledergruppa. Beredskapslederen har fått på plass 

struktur og delegert en del administrative oppgaver til stasjonsansvarlig Askim. Spydeberg brannstasjon 

samarbeider mest med Askim brannstasjon, noe som fungerer godt. Å sammensveise stasjonene til ett 

selskap har tatt tid, men nå går det seg til. 

 

Stasjonsansvarlig Askim sier til revisor at ansatte har jobbet hardt for å få Askim brannstasjon i orden. 

Det siste året er det blitt enklere å ta opp ting som ikke er bra; samarbeidsklimaet er i hovedsak godt. 

Stasjonsansvarlig Askim avlaster beredskapsleder; henvendelser om biler og utstyr fra de fem andre 

stasjonsansvarlige går nå gjennom ham. Beredskapslederen har forbedret brannvesenet med etable-

ring av faggrupper m.m. Leder forebyggende har fått til et løft i det forebyggende arbeidet. HR-/ admi-

nistrasjonsleder har tatt tak i vernetjeneste og rutiner. Selskapets ledergruppe lover godt for fremtiden. 

 

Det var motstand mot sammenslåing og mye uro i organisasjonen rettet mot organisering, lederrekrut-

tering og lederstil i forbindelse med etableringen av nytt selskap. I intervjuene som revisor har gjennom-

ført, kommer det blant annet frem at det til tider har vært høy temperatur i møter mellom ledelsen og 

ansatte, at det har vært misnøye med det som av enkelte omtales som detaljstyring fra ledelsens side 

og at det fortsatt eksisterer revirtenkning på de ulike brannstasjonene. Imidlertid får revisor også tilba-

kemelding om at mye av dette gradvis har forbedret seg over tid. 

 

Uroen toppet seg med trusselsaken, som startet 31.05.2019 da IØBRs daværende hovedverneombud 

mottok det første av en rekke trusselbrev/-eposter. Det skulle vise seg at han skrev dem selv. 

14.11.2019 besluttet styret, i samråd med hovedtillitsvalgte og advokat, å benytte ekstern skriftanalyse. 

Arbeidsgiver innhentet skriftprøver fra 104 ansatte i desember. Indre Østfold politistasjon avslo i 2019 å 

engasjere seg i saken fordi de anså den som en arbeidsmiljøsak og ikke en straffesak, men i januar 

2020 ba de om å få se skriftanalysens konklusjon. Politiet siktet 05.03.2020 to ansatte for trusselaktivi-

teten. Styret vedtok 06.03.2020 å suspendere tre ansatte (de to siktede og én til). Politiet arresterte 

12.05.2020 hovedverneombudet. Gjennom 11 måneder hadde han da sendt over 40 anonyme brev og 

e-poster til seg selv, sin samboer og tre kollegaer i IØBR. Oslo statsadvokatembete meddelte 

08.06.2020 at mistanken mot de to siktede var henlagt. IØBRs ledelse opphevet 10.06.2020 suspende-

ringen av de tre ansatte, som varte i vel tre måneder. Rettssak mot den tiltalte startet 03.03.2021 i 

Heggen og Frøland tingrett. Tingretten avsa 29.04.2021 dom: fengsel i ett år og ni måneder, samt be-

taling av erstatning på til sammen 320 000 kr. Gjerningsmannen anket ikke dommen. 
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Deltas hovedtillitsvalgt sier til revisor at trusselsaken skapte en atmosvære av mistenksomhet i selska-

pet. Trusselsaken var en ulykke for selskapet, som trenger forsoning.  

 

Brannsjefen sier til revisor at ledelsen kritiseres for å ha gjort både for lite og for mye i trusselsaken. 

Situasjonen i 2019 var at politiet ikke ville etterforske saken fordi truslene ikke var grove nok. Styret 

suspenderte i mars 2020 tre mistenkte arbeidstakere av hensyn til arbeidsmiljøet. – Sett i ettertid var 

dette en trist konsekvens av trusselsaken, som vi bare kan beklage. Jeg vil gjerne si at jeg kjenner de 

tre suspenderte som svært dyktige brannmenn i felten. Trusselsaken er for øvrig det mest krevende jeg 

har vært borti i mitt 33-årige yrkesliv. 

 

Revisor ba ti intervjuobjekter uttrykke sin oppfatning av IØBRs bedriftskultur med en karakter: 
 

Indre Østfold brann og redning IKS – 
oppfatning av bedriftskultur, april 2021 

Bedriftskultur 
(karakter 1–6) 

Stasjonsansvarlig: 4 

Stasjonsansvarlig: 4 

Stasjonsansvarlig: 4 

Stasjonsansvarlig: 2 

Stasjonsansvarlig: 4,5 

Stasjonsansvarlig: 2 

Leder beredskap: 4 

Hovedverneombud: 4 

Deltas hovedtillitsvalgt: 2,5 

Fagforbundets representant: 3 

Gjennomsnitt: 3,4 

Kilde: Revisors intervjuer med ansatte. Karakter 6 er best. 
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VEDLEGG: IØBR'S SELSKAPSAVTALE (UTDRAG) 

Indre Østfold brann og redning IKS – Selskapsavtale (gjeldende fra 01.01.2020) – utdrag 

Punkt: Utdrag fra Selskapsavtale: 

1.1 Selska-

pets navn 

Indre Østfold Brann og Redning IKS (heretter IØBR) er et interkommunalt selskap, opp-

rettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6 (IKS-

loven). Selskapet er et selvstendig rettssubjekt registrert i Foretaksregisteret. 

1.4 Selska-

pets formål 

Selskapet skal sikre Indre Østfolds innbyggere og tilreisende rask og effektiv innsats ved 

branner og ulykker. Videre skal det drives utstrakt forebyggende virksomhet og være et 

kostnadseffektivt, moderne redningskorps med god kvalitet på personell og utstyr. HMS-

arbeid skal være rettesnoren for effektiv og sikker innsats ved alle hendelser. 

1.5 Delega-

sjon av myn-

dighet 

Kommunestyrene delegerer kommunens myndighet etter brann- og eksplosjonsvernlo-

ven med tilhørende forskrifter til representantskapet for IØBR. Brannsjefen er videredele-

gert representantskapets myndighet etter samme lov med tilhørende forskrifter. 

2.1 Eierandel 

og deltaker-

ansvar 

Eierandelen er fordelt ut ifra hva det enkelte brannvesen ville kostet som frittstående, 

etter opprinnelig brannvesenstruktur. Prosentandelen som den enkelte kommune er an-

svarlig for, er beregnet ut ifra samlet netto driftskostnad. Eierandelen er som følger: 

Kommune      Andel (%) 

Indre Østfold kommune    81,70 

Marker kommune     9,26 

Skiptvet kommune     9,04 

Sum 100,00 

2.2 Finansie-

ringsmodell 

Kostnadsnøkkelen er lik eierandelen. 

2.3 Inn-

skuddsplikt, 

egenkapital 

og gjeld 

Ved etablering av selskapet forpliktet deltakerkommunene seg til å overføre eierandeler 

som var eid eller disponert av brannvesenet. […] Tinginnskudd og kapitalinnskudd ut-

gjorde selskapets egenkapital ved etableringstidspunket, og var ved oppstart 17,5 millio-

ner kroner. Tilsvarende ble etablert som 10-årig serielån som skal tilbakebetales til eier-

kommunene.13 

2.4 Lokaler Hver kommune har ansvar for å stille til disposisjon hensiktsmessige lokaler for selska-

pets virksomhet med grunnlag i vedtatt brannstasjonsstruktur av 2014. Husleie med FDV 

er fastsatt etter en felles norm. 

3.1 Represen-

tantskapet 

Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Representantskapet består av to 

representanter fra hver kommune som til sammen utgjør selskapets øverste eierorgan. 

Vedkommende kommunestyre velger selv sine representantskapsmedlemmer med per-

sonlige varamedlemmer. Funksjonstiden følger kommunestyreperioden. Representant-

skapet velger både leder og nestleder. […] Representantskapet har til sammen 5 stem-

mer etter følgende fordeling: 

Kommune   Antall stemmer 

Indre Østfold 3 

Marker 1 

Skiptvet 1 

Totalt 5 

3.2 Represen-

tantskapets 

oppgaver 

Representantskapet trer ordinært sammen 2 ganger årlig; etter at revidert regnskap fore-

ligger og når grunnlaget for kommende budesjettrammer er klart. 

13 Selskapsavtalen bruker uttrykkene eiere/eierkommuner og deltakerkommuner, som IKS-loven benevner delta-
kere.   
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3.3 Valgko-

mité 

Valgkomiteens leder og medlemmer velges blant representantskapets medlemmer. Alle 

eierne skal være representert i valgkomiteen. Valgkomiteen innstiller på styresammen-

setning. 

3.4 Styret Styret skal ha 5 eiervalgte medlemmer og 3 numerisk valgte varamedlemmer. Styremed-

lemmene velges for 2 år av gangen. Representantskapet velger styrets leder og nestle-

der, der styreleder er oppnevnt av Indre Østfold kommune. I tillegg til de eiervalgte med-

lemmene, velges inntil 2 styremedlemmer med varamedlemmer av og blant de ansatte. 

3.5 Styrets 

oppgaver 

Styret ansetter daglig leder for selskapet, og fastsetter de retningslinjer som daglig leder 

skal følge. Styret fører tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. Styrets leder og 

et styremedlem er selskapets representant under lønnsforhandlinger. 

3.6 Daglig le-

der 

Brannsjef er daglig leder. Daglig leder forestår den daglige ledelsen av selskapets drift, 

og har ansvar for at de pålegg og retningslinjer som gis av styret følges opp. Daglig leder 

er sekretær for styret og har ansvar for at de saker som legges frem til behandling er for-

svarlig utredet. Daglig leder rapporterer til styret og skal holde styret orientert om alle for-

hold av betydning for virksomheten. Daglig leder forestår den daglige personalforvalt-

ning. Saker av uvanlig art eller av stor betydning for selskapet inngår som hovedregel 

ikke i den daglige ledelse, jfr. IKS-lovens § 14, tredje ledd. Daglig leder anviser selska-

pets utgifter. Utgifter til daglig leder personlig eller i saker hvor det foreligger inhabilitet 

anvises av styrets leder. Daglig leder skal, på et faglig og administrativt nivå, ha en åpen 

dialog med eierkommunene. 

4.2 Regns-

kapsføring og 

revisjon 

Selskapets regnskaper avlegges etter de til enhver tid gjeldende kommunale regnskaps-

prinsipper. Representantskapet velger revisor for selskapet. 

4.3 Budsjett 

og regnskap 

Representantskapet skal behandle selskapets regnskap og budsjett i tråd med § 5 i ‘For-

skrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper’. Sty-

rets forslag til økonomiplan og budsjett skal oversendes eierne innen 15. september før 

budsjettåret. 

4.6 Ansettel-

sesvilkår 

Selskapet skal være medlem av KS og følger den kommunale hovedtariffavtalen og av-

taleverket for øvrig, som er fremforhandlet mellom partene i arbeidslivet. 

5.3 Uttreden 

fra selskapet 

En deltaker kan med 1 års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold. Uttreden reguleres 

av IKS-lovens § 30. 

5.6 Andre be-

stemmelser 

I tillegg til selskapsavtalen danner eierstrategien selskapets styringsdokumenter. 

Kilde: Selskapsavtale vedtatt av IØBRs representantskap 25.09.2019. 
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Høringsuttalelse til rapporten 

Østre Viken kommunerevisjon IKS (ØVKR) startet våren 2021 opp en forvaltningsrevisjon av Indre 

Østfold brann og redning IKS (IØBR). Bestiller var Indre Østfold kommune. Revisjonen ble avsluttet 

november 2021. Ledelsen har fortløpende forsøkt på best mulig måte å imøtekomme og tilrettelegge 

for ØVKRs arbeid med revisjonen. IØBR har opplevd et godt og konstruktivt samarbeid med ØVKR og 

brannsjefen har mottatt gode innspill fra revisor i løpet av revisjonen vedrørende organisering av 

dokumentasjon samt hvordan vi presenterer oss som selskap med fokus på likhetsprinsippet. 

Revisjonens funn og konklusjoner tar IØBR til etterretning. Styreleder vil sørge for at rapporten 

gjennomgås av styret og legges til grunn for videre arbeid med utviklingen av selskapet.  

Ledelsen og styreleder er godt fornøyd med rapportens konklusjoner om at selskapet leverer i 

henhold til lovverket på de viktigste revisjonspunktene.  

Som sagt skal revisors anbefalinger tas med i arbeidet med å videreutvikle IØBR til å bli en 

fremtidsrettet organisasjon i samarbeidet mellom styret, representantskapet og eiere. Flere av 

underpunktene (a-f, side 5 i rapporten) vil være en del av arbeidet. Et arbeide som vi allerede ønsker 

oppstart av høsten 21/vinter 22, er f.eks. å planlegge prosess for å oppdatere ROS- analyse, utføre 

beredskaps- og forebyggendeanalyse etter krav i revidert brann- og redningsvesenforskrift 

(gjeldende fra 1.mars 2022).  

Styreleder oppfatter at ØVKR gjennom rapporten med sine faktaundersøkelser, intervjuer mm. har 

fått med seg «bredden og dybden» i selskapet og vi registrerer hva ansatte har uttalt på spørsmål fra 

revisor. Brannsjefen påpeker at dette er viktig å ta med seg i videre arbeid med å skape en IØBR 

kultur bygget på «vi følelsen», samt inkludering av alle ledd i organisasjonen. 

Styreleder vil benytte anledningen til å takke ØVKR for et profesjonelt og godt samarbeid, samt også 

takke ledelsen og alle ansatte i IØBR som har bidratt i revisjonsarbeidet. 

Mysen 04.11.2021 

Torgeir E Andersen 

Styreleder 

Vedlegg: uttalelse fra selskapet 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/87 
Dokumentnr.: 101 
Løpenr.: 263236/2021 
Klassering: 3014-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 29.11.2021 21/54 

 
 

Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 til juli 2024 

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

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

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

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

 
2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 1180 timer per år (I henhold til 

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

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

 
4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til 

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

 
5. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for 

endringer i planen i planperioden. 
 

 
Fredrikstad, 15.11.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Utkast til Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022-juli 2024. 
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2. Risiko- og vesentlighetsvurdering for Indre Østfold kommune, 19.november 2021. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Plan for eierskapskontroll 2020-2023, KU-sak 20/22, den 25.05 2020. 

Saksopplysninger 
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. 
I henhold til Kommuneloven1 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. Planen skal baseres 
på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i 
kommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor 
det er størst behov for forvaltningsrevisjon. 
Planen skal vedtas av kommunestyret selv. Kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget 
å gjøre endringer i planen. 
 
 
Risiko- og vesentlighetsvurdering: 
Østfold kontrollutvalgssekretariat har utarbeidet en risiko- og vesentlighetsvurdering, se 
vedlegg 2. Denne beskriver forvaltningsrevisjonstema som kan være aktuelle, ut fra 
kontrollutvalgssekretariatets vurderinger. 
I risiko- og vesentlighetsvurderingen har vi gjort flere ulike handlinger, herunder 
spørreundersøkelser til folkevalgte og kommunens administrasjon, dokumentanalyse av 
budsjett/økonomi og handlingsplan, kommunens årsrapport og årsberetning, KOSTRA-
analyser av nøkkeltall, workshop i kontrollutvalget, samt samtale/møte med ordfører og 
kommunedirektør. Vi har også tatt hensyn til tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjoner, 
statlige tilsyn, eventuelle henvendelser og informasjonssaker, saker i media, samt 
lovendringer og nye reformer. 
 
Ut fra disse handlinger ser vi at det er 3 områder som tilsier høy risiko, høy vesentlighet. Ett 
område tilsier middels risiko og middels vesentlighet. Se tabell under: 
 
Kommunalområde/ 
selskap: 

Risiko: Vesentlighet Evt. kommentar: 

Stab og politikk 3 3 Internkontroll generelt, 
Arbeidsforhold/miljø 

Oppvekst  3 3 Barnevern. Levekår, Sosiale tjenester, 
PPT/tilpasset opplæring 

Helse og velferd 3 3 Tverrfaglig samarbeid sett opp mot 
oppvekst, Kompetanseutviklingsplaner 

Covid-19 2 2 Generell evaluering 
 
 
Kontrollutvalget bør vurdere om disse områdene skal være gjenstand for forvaltningsrevisjon 
i planperioden januar 2022 - juli 2024.  
 
Kommunedirektørens uttalelse: 
Kommunedirektøren har gitt sin tilbakemelding på sekretariatets risiko- og 
vesentlighetsvurdering. 
Dette fremgår i sin helhet i kapittel 7 i vedlegg 2. Kommunedirektøren har ingen 
bemerkninger til selve vurderingen. Kommunedirektør påpeker imidlertid at det er noen av 
områdene som er mer relevante hvis det også blir gjennomført forvaltningsrevisjoner i andre 
kommuner på dette. Eksempelvis evaluering av kommunens håndtering ved Covid19. 

 
1 §23-3 
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Vurdering 
Gjennom å vedta en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, bestemmer 
kommunestyret innholdet i og omfanget av forvaltningsrevisjonsarbeidet. Det fremgår av 
forarbeidene til kommuneloven at en plan må utarbeides for å sikre at det 
regelmessig gjennomføres forvaltningsrevisjon på de områdene hvor det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon. En plan må også sikre et forvaltningsrevisjonsomfang som er tilpasset 
kommunens størrelse, kompleksitet og risiko. 
Kommuneloven slår fast at kommunestyret selv skal vedta planen for forvaltningsrevisjon. 
Imidlertid åpner loven for at kontrollutvalget likevel kan gjøre endringer i planen. Dette 
gjelder bare hvis kontrollutvalget har fått slik fullmakt fra kommunestyret. Slike fullmakter kan 
være hensiktsmessige fordi risiko- og vesentlighetsvurderinger kan bli uaktuelle, og nye 
forhold kan komme til. Sekretariatet anbefaler derfor at kontrollutvalget får en slik delegering. 
 
Hva er viktig å vurdere når kontrollutvalget skal finne aktuelle tema for forvaltningsrevisjon? 
 
Virksomheten som drives i kommunene er omfattende og involverer mange ulike aktører 
med til dels ulike interesser i kommunens virksomhet. De kan dermed ha ulike oppfatninger 
om på hvilke områder av kommunens virksomhet det er risiko for vesentlige avvik i forhold til 
de vedtak, forutsetninger og mål som er satt for virksomheten. 
 
Det kan være en utfordring å prioritere mellom områder.  
Hvordan man vurderer temaenes vesentlighetsgrad avhenger av hvilket perspektiv man ser 
situasjonen fra: 

 Fra et økonomisk perspektiv, vurdert ut ifra tjenesteområdets driftsutgifter sett i 
forhold til kommunens totale driftsutgifter. 

 Fra et politisk perspektiv, vurdert ut ifra hvilke tjenesteområder som har størst 
vesentlighet sett fra de folkevalgtes perspektiv, (her kan oppfatningene av 
vesentlighet varierer mellom de ulike politiske grupperingene – verdivurderinger – 
noe kontrollutvalget må være forsiktig med). 

 Fra brukernes perspektiv, vurdert ut ifra hva brukerne av kommunale tjenester anser 
som vesentlig 

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

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

Det er viktig å påpeke at kontrollutvalget står fritt til å ta inn andre forslag som ikke inngår i 
kontrollutvalgssekretariatets vurdering. 
 
Det er ikke foretatt prioritering fra kontrollutvalgssekretariatets side.  
Gjennomsnittlig regner man at et forvaltningsrevisjonsprosjekt bruker 300-350 timer. 
Kontrollutvalget skal ut fra budsjetterte midler fremme forslag på 7 prosjekter i planperioden. 
Ressurser til oppfølgingsrapporter må også avsettes i plan for forvaltningsrevisjon. 
Sekretariatet vurderer at ved 7 oppfølgingsrapporter bør det avsettes ca 420 timer i 
planperioden til dette arbeidet. Imidlertid har revisjonen budsjettert med 320 timer til 
oppfølgingsrapporter i 2022. 
Den endelige prioriteringslisten settes inn i vedlegg 1, Plan for forvaltningsrevisjon januar 
2022-juli 2024, (Kap. 1.) og 4.1 utgjør kontrollutvalgets forslag til forvaltningsrevisjonsplan 
for 2022-juli 2024. 
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PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 
Xxxx kommune perioden jan. 2022- juli 2024 – 
2022/2024 

Plan for 
forvaltningsrevisjon 

Indre Østfold kommune  

Jan. 2022- juli 2024  
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Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 
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side 2 
Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 

1 Innledning og sammendrag 
Kontrollutvalget har ansvar for å påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand  
for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden, og  
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert,  
utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på 
en risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet, med sikte på å identifisere 
behovet for forvaltningsrevisjon innen de ulike sektorer og virksomheter1 
 
Dette dokumentet bygger på Risiko- og vesentlighetsvurderinger – Indre Østfold kommune2, 
og er utarbeidet av ØKUS KOF på vegne av kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalget har i møtet 29. november 2021, sak xx/xx vurdert det slik at følgende 
områder bør være gjenstand for forvaltningsrevisjon i perioden januar 2022- juli 2024:  
 
I prioritert rekkefølge (Denne innstillingen blir sendt til kommunestyret for behandling.): 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 
 
Kommunestyret behandlet planen i sak xx/xx den xx.xx xxxx og følgende områder ble vedtatt 
for forvaltningsrevisjon: 
 
I prioritert rekkefølge: 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

Syklusen i forvaltningsrevisjon: 
 

 
Figur1.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3.1 Oversikt over gjennomførte prosjekter 
I tabellen under vises en oversikt over hvilke forvaltningsrevisjonsprosjekter som fra 2020 til 
dags dato er blitt gjennomført i Indre Østfold kommune:  
 

Prosjekt Årstall for gjennomført 
prosjekt 

Sykehjem – kvalitet i tjenestene 2021 

Gebyrer på vann og avløpsområdet 2021 

Ansattes medvirkning 2021 

Krise- og beredskapsplaner 2021 

                                                
5 Forvaltningsrevisjonsrapporter skal fortløpende sendes til kommunestyret etter kontrollutvalgets 
behandling. 
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forvaltningsrevisjon

4. KU bestiller 
forvaltningsrevisjonsprosjekt fra 

revisjonen og prosjektet 
gjennomføres 

5. KU får rapporten til 
behandling og sender den til 
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behandling 
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by/kommunestyret 

7. 
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Indre Østfold brann og redning IKS 2021 

Barnevern 2021 

 
 

4 Forvaltningsrevisjon i perioden januar 2022- juli 2024 
 

4.1 Kontrollutvalgets prioriteringer 
Med bakgrunn i risiko- og vesentlighetsvurderingen skal kontrollutvalget gi forslag til 
prioritering og utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter. 
Kontrollutvalget behandlet, med grunnlag i risiko- og vesentlighetsvurderingen, Plan for 
forvaltningsrevisjon i sitt møte den 29. november 2021, sak xx/xx. Et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt krever gjennomsnittlig 300 timer i ressurser6. Ut fra dette skal 
det avholdes 7 prosjekter i kommende to og et halvt årsperiode i Indre Østfold kommune. 
Kontrollutvalget har vurdert det slik at følgende områder bør være gjenstand for 
forvaltningsrevisjon i perioden januar 2022- juli 2024:  
 
I prioritert rekkefølge: 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 
Se risiko- og vesentlighetsvurderingen datert 19. november 2021 for omtale av 
prosjektområder. 

 

4.2 Kommunestyrets vedtak 
I kommunestyrets sak xx/xx den xx.xx xxxx ble følgende områder vedtatt: 
 
I prioritert rekkefølge: 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 
 

4.3 Rammebetingelser for forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget sender hvert år samlet forslag til budsjett for kontrollarbeidet til 
by/kommunestyret7. I vedlegg til årsbudsjettet er ressurser til forvaltningsrevisjon spesifisert 

                                                
6 Gjennomsnittlig (hele landet) brukes det ca. 280 timer på et forvaltningsrevisjonsprosjekt. (Jf. 
Rapport ”85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane”, KRD desember 2009, bygger på 
Nordlandsforsknings rapport 4/2007). I tillegg kommer tid til planlegging og administrasjon. 
7 i henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon §2 
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med et beløp som utgjør 1180 timer årlig, av dette er 320 timer satt av til 
oppfølgingsrapporter i 2022. 
 
For hvert prosjekt vil det bli avsatt gjennomsnittlig 60 timer i ressurser til oppfølging ett år 
etter at prosjektet er behandlet i kommunestyret.  
 
De overordnede føringene for forvaltningsrevisjon vil ligge i plan for forvaltningsrevisjon. 
Kommunens valgte revisor gjennomfører forvaltningsrevisjonen i henhold til avtale. 
Kontrollutvalget har fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, 
herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektbeskrivelser og inngå avtaler om 
gjennomføring med revisjonen.  
 

4.4 Delegering til kontrollutvalget 
Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon skal i henhold til kommunelovens § 23-3 
vedtas av kommunestyret. Etter samme paragraf kan kommunestyret delegere til 
kontrollutvalget å vedta endringer i planen i planperioden ved eventuelle behov for dette. 
Dette gjelder bare hvis kontrollutvalget har fått slik fullmakt fra kommunestyret. Det fremgår 
av forarbeidene til loven at slike fullmakter kan være hensiktsmessige fordi risiko- og 
vesentlighetsvurderinger kan bli uaktuelle, og nye forhold kan komme til, slik at det av den 
grunn oppstår behov for å avvike fra den opprinnelige planen.  
Kommunestyret fattet i sitt møte den xx.xx xxx, sak xx.xx, vedtak om at kontrollutvalget gis 
fullmakt til å gjøre endringer i planen i planperioden ved eventuelle behov for dette. (Siste 
setning fjernes eventuelt hvis bystyret/kommunestyret ikke fatter vedtak om slik fullmakt.) 
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1. Forord 
Kommuneloven fastslår at kontrollutvalget minst én gang i valgperioden, og senest innen 
utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, skal utarbeide en plan som viser på 
hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på en risiko- 
og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens 
selskaper. At kommunens selskaper også skal vurderes i forbindelse med valg av 

forvaltningsrevisjonsprosjekter kommer som en følge av en endring i ny kommunelov1. 
 
Det er viktig at utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter skjer med bakgrunn i en risiko- 
og vesentlighetsvurdering. Dette for at revisjonsressursene settes inn på de områdene av 
kommunal forvaltning der det er størst behov for forvaltningsrevisjon. På den måten kan 
forvaltningsrevisjon i størst mulig grad gi effekter i form av organisasjonsmessig læring og 
utvikling i kommunen. 
 
Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF, (med bidrag fra Østre Viken kommunerevisjon IKS), 
har utarbeidet en risiko- og vesentlighetsvurdering for Indre Østfold kommune, denne legges 
til grunn for plan for forvaltningsrevisjon 2022-2023 
 
Rolvsøy, 19. november 2021 
Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF 

 

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

Kommunalområde/ 
selskap: 

Risiko: Vesentlighet Evt. kommentar: 

Stab og politikk 3 3 Internkontroll generelt, 
Arbeidsforhold/miljø 

Oppvekst  3 3 Barnevern. Levekår, Sosiale tjenester, 
PPT/tilpasset opplæring 

Helse og velferd 3 3 Tverrfaglig samarbeid sett opp mot 
oppvekst, Kompetanseutviklingsplaner 

Covid-19 2 2 Generell evaluering 
Tabell 1. 
  

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

                                                
1

 Kommunelovens § 23-3, andre ledd, andre punktum 
2 Risikofaktor (RF) 1 = i liten grad, 2= er lik i middels grad, 3 = i stor grad 
   Vesentlighetsfaktor (VF) 1 = i liten grad, 2= er lik i middels grad, 3 = i stor grad. 
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Fordi hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å identifisere aktuelle områder for 
forvaltningsrevisjon, er vår vurdering av risiko knyttet til: 

 Overholdelse av lover og bestemmelser 

 Økonomi 

 Produktivitet  

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

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

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

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

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

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

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

Samlet ble undersøkelsen til administrasjonen (kommunaldirektører, enhetsledere og 
seksjonsledere) sendt til i underkant av 100 personer, og det var 43 som besvarte 

undersøkelsen. Totalt antall den er sendt til er noe usikkert siden undersøkelsen ble 
sendt via lenke i e-post (ifølge kommunedirektøren ble den sendt til i underkant av 100 
personer). 

Samlet ble undersøkelsen til folkevalgte (kommunestyret) sendt til 44 personer og det var 11 
som besvarte undersøkelsen, svarprosenten utgjør 25 %. Det er en lav svarprosent, men blir 
tatt med som innspill likevel da det i utgangspunktet ble sendt til mange personer.   

Undersøkelsen ble også sendt til kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer 15 
personer, hvorav 9 svarte, 60%. 

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

 KOSTRA-analyse: 
Det er også blitt gjort en analyse av KOSTRA-tall fra statistisk sentralbyrå. Tallene er 
analysert og vurdert opp mot sammenlignbare kommuner i KOSTRA-gruppe 11.  

 Workshop: 
Vi har gjennomført en workshop med kontrollutvalgets medlemmer den 8. juni 2021. 

 Lovendringer med mer: 
Risiko- og vesentlighetsvurderingen sees også opp mot aktuelle lovendringer, 
tilbakemeldinger fra revisjonen, tidligere henvendelsessaker, tidligere risiko- og 
vesentlighetsvurderinger, samt tidligere planer for forvaltningsrevisjon, saker i media og 
statlige tilsyn. 
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 Samtale/ møte med ordfører og kommunedirektør 
Avslutningsvis hadde kontrollutvalgssekretariatet et møte med ordfører og kommunedirektør 
den 20.10.2021. I dette møtet drøftet vi deres synspunkter på våre foreløpige funn, og de 
kom med innspill på hvilke områder i kommunen de mente var viktige å se nærmere på. 
Kommunedirektør har også kommet med en skriftlig uttalelse til risiko- og 
vesentlighetsvurderingen, denne ligger i sin helhet som vedlegg 1. 

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

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

Vesentlighetsfaktor (VF) 1 = i liten grad, 2= er lik i middels grad, 3 = i stor grad 

 

4. Risiko- og vesentlighetsvurdering per kommunalområde 
Indre Østfold kommune er delt inn i fem kommunalområder; Stab og politikk, oppvekst, helse 
og velferd, stedsutvikling og innbyggerdialog og næring, plan og teknikk. Delkapitlene under 
gir en oversikt over eventuelle funn og risiko-vesentlighetsvurdering for hvert 
kommuneområde. Kommunalområdene med underområder kan finnes her: 
Årsrapport 2020 (framsikt.net) 
 
 

4.1 Stab og politikk 
Området er delt inn i: 

 Politisk styring 

 Innovasjon og kommunikasjon – innovasjon og IKT, dokumentsenteret, 
kommunikasjon og beredskap 

 HR og organisasjon - delt i enhet for arbeidsgiverpolitikk og enhet for organisasjon og 
arbeidsmiljø 

 Økonomi og virksomhetsstyring – økonomi og finans, anskaffelser 
 
Aktuelle lovendringer: 
Nye regler for internkontroll (2021); 
Oppheve/endre internkontroll i sosialtjenestelova, barnevernloven, krisesenterloven, 
folkehelseloven, introduksjonsloven og opplæringsloven. Fra 1. januar 2021 er det 
kommunelovens kapittel 25 som regulerer krav om internkontroll med kommuneplikter. 
Unntaket fra den samlede reguleringen er forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- 
og omsorgstenesta 28. oktober 2016 nr. 1250, som fremdeles skal gjelde. 
 
Selvkostforskriften; kom ny i 2019 med virkning fra 01.01.2020. Forskriften utfyller 
bestemmelsene i kommuneloven § 15-1 om beregning av selvkost. Videre kom veileder til 
selvkostforskriften høsten 2020. 
 
Lov (21. juni 2019 nr. 24) om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling) trådde i kraft 1. januar 
2020. 

 Lovendringene innebærer en lovfesting av innholdet i begrepene «kritikkverdige 

forhold», «forsvarlig fremgangsmåte» og «gjengjeldelse», som er sentrale begreper i 

varslingsregelverket.  

 Hensynet til et godt ytringsklima tas inn i arbeidsmiljølovens formålsbestemmelse og 

varslingsbestemmelsenes virkeområde utvides til å omfatte visse grupper som ikke er 

arbeidstakere.  
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 Arbeidsgiver pålegges plikter i forbindelse med mottak av varsel; arbeidsgiver skal for 

det første sørge for at varselet blir undersøkt innen rimelig tid, og for det andre påse 

at den som har varslet har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.  

 Det innføres også et objektivt erstatningsansvar for økonomisk tap etter 

gjengjeldelse. 

Budsjett for 2021 viser at området består av 6,1% av kommunens totale bruttoutgifter. 
Etableringen av Indre Østfold kommune har ført til stor arbeidsbelastning ved at man parallelt 
med å etablere en ny kommune skulle avvikle de gamle organisasjonene. I tillegg har covid-
19 forsinket etableringsprosesser. 

Årsrapport for 2020 beretter at området viser et samlet mindreforbruk på 5,2 millioner 
kroner. Politisk styring har et mindreforbruk på 1,4 millioner kroner. De tre stabsområdene 
sammen med kommunedirektør og fagstab har et mindreforbruk på 5,9.  

I følge årsrapporten er noen oppdrag forsinket, blant annet å etablere internkontroll som kan 
avdekke korrupsjon og misligheter og etablere retningslinjer for forebygging og håndtering av 
vold. Videre er digital innovasjon som gir økt kvalitet i tjenesteutøvelsen, kortere 
saksbehandlingstider og reduserte kostnader forsinket. På anskaffelsesområdet er 
kommunen forsinket i arbeidet med anvendelse av innovative anskaffelser. 

I spørreundersøkelsen fremkommer det at kontrollutvalget i middels grad opplever at de er 
kjent med kommunens internkontrollsystemer. Og de opplever i middels til liten grad at 
kommunen har utarbeidet gode krise- og beredskapsplaner.  
Det var mulighet for de folkevalgte å komme med utdypende svar på risikoområder og da ble 
det faktum at Indre Østfold er en ny kommune og at flere av spørsmålene/svarene berører 
områder hvor det er lite empiri ble fremhevet, det samme ble arbeidsbelastningen for ledere 
og ansatte i prosessen, i tillegg kom pandemien på toppen av dette. Datasikkerhet ble også 
nevnt som et mulig risikoområde.  
 
Virksomhetslederne opplever i liten til middels grad å ha tid til ledelse, det samme gjelder 
opplevelsen av om det er ressurser til god kvalitet på kommunale tjenester. Videre opplever 
de at det i liten til middels grad er utarbeidet planer for nærings- og konjunkturutvikling, som 
antas å ha betydning for kommunen, De er i liten til middels grad kjent med ulike 
interkommunale samarbeid/selskap som kommunen deltar i. Under utdypende svar på 
spørsmål til virksomhetsledere om de opplever at folkevalgte har tillit til administrasjonen fikk 
vi følgende kommentarer:  

- De folkevalgte har for liten kunnskap om fag, arbeidsmengde, hvordan de 
organisasjonen fungere og oppleves i det daglige, og liten viten om hva som kreves 
av den enkelte ansatte i enhver arbeidsoppgave. Jo lengre unna man er oppgave, jo 
mindre forutsetning og skikkethet har man til å forstå hva som trenges for å kunne 
utføre den. 

- Politikere ytrer kritikk i sosiale medier knyttet opp mot barnevern. Bruker informasjon 
fra bekjentskaper til å danne seg mening om enkeltsaker. Har forsøkt å gå direkte til 
administrativ ledelse for å påvirke prosesser på enhetsnivå. 

- I mitt kommunal område opplever jeg ganske ofte at politikere beslutter avgjørelser 
som i stor grad ikke samsvarer med administrasjonens innspill og begrunnelser. 
Opplever lite anerkjennelse som fra folkevalgte som også representerer 
arbeidsgiverpolitikken. Befolkningen blir i større grad hørt 

- Jeg opplever, spesielt gjennom sosiale medier og ordskifte i utvalg og kommunestyre, 
en manglende tillit, respekt og forståelse for administrasjonens arbeid. Jeg opplever 
en manglende forståelse og bevissthet om eget ansvar som arbeidsgiver fra politisk 
hold. Holdninger som kommer fram oppleves frustrerende og demotiverende.  Det 
gjelder generelt for kommunen 
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- Ut fra formelle utsagn i politiske råd, utvalg og til media, samt i det som sies i interne 
møter. Tilliten virker generelt lav og spesielt til store deler av teknisk sektor.  
 

Følgende områder ble trukket frem av flere virksomhetsledere på mulige risikoområder på 
området: 

- Personvern – GDPR. Selv med opplæring blir det noe teoretisk. Stemmer ikke alltid 
med virkeligheten og det er vanskelig, tillegg til at vi er mange som skal ha et fokus 
på dette.  Informasjonssikkerhet, i en hektisk hverdag er man ikke alltid like bevisst. 
Viktig å ha fokus, men vi er mange og det vil være noen som gjør feil. 

- HR -  Lav bemanning/ Ansettelser / arbeidsavtaler 
- Vold og trusler på arbeidsplassen  
- Internkontroll, Internkontroll må på plass. Med minimalt med tid til å lage gode 

prosedyrer og rutiner blir det vanskelig å ha god internkontroll 
 
Andre mulige risikoområder: 

- Arbeidsmiljø og arbeidsbelastning 
- Økonomistyring og internkontroll.  
- Kutt på budsjett går på bekostning av kvalitet i virksomheter 
- Mangelfull likebehandling grunnet ulike kulturer fra gamle kommuner 
- Tid til ledelse og ledelse på avdelingsledernivå 

 
I workshop med kontrollutvalget ble følgende områder vurdert som aktuelle for en 
forvaltningsrevisjon:  

 Kommunens krise- og beredskapshåndtering 

 Kommunikasjon  

Forvaltningsrevisjoner  
det er gjennomført to forvaltningsrevisjoner på området i 2020/21, begge ble behandlet i 
kontrollutvalget i juni 2021, tema var Ansattes medvirkning og Krise og beredskap  
 
Innspill fra stedlig revisor/regnskapsrevisor: Østre Viken kommunerevisjon IKS ved 
regnskapsavdelingen har gitt noen generelle innspill til eventuelle risikoområder i 
kommunene. Disse innspillene gjelder for samtlige av våre kommuner: 

 Anskaffelser i kommunen – håndteres de i tråd med Lov om offentlige anskaffelser. 
Rutiner, håndtering og internkontroll både for enkeltanskaffelser og rammeavtaler  

 Internkontroll – hvordan overholdes kravene i kommuneloven til kommunedirektør  

I tillegg har revisjonen påpekt følgende områder spesielt for Indre Østfold: 

 Kommunedirektøren har signalisert både i media og i årsrapport/budsjett at det er 
stort arbeidspress i org.  

Via media er vi informert om at kommunen i mai 2021 ble utsatt for et virusangrep mot 
ledningsnettet for vann og avløp, da noen forsøkte å komme seg inn i kommunes 
datasystem.  Artikkelen kan leses her: Lokale nyheter, Indre Østfold kommune | Kommunen 
utsatt for nytt dataangrep – får store mengder digitalt søppel (smaalenene.no)  

Møte med ordfører og kommunedirektør (kommunens ledelse 
Tilbakemeldingene fra virksomhetslederne vedrørende forhodet mellom administrasjon og 
politikere kjente kommunedirektør og ordfører seg igjen i, og dette var noe de også hadde 
fokus på for tiden.  
Kommunedirektør kjente seg derimot ikke igjen i tilbakemeldingene fra virksomhetsledere på 
dette med GPDR, kommunen har hatt NANO-leksjoner med de ansatte og de har avtale med 
IKOMM, som har igangsatt arbeide på området. Det har blant annet blitt gjennomført 
phishingtester får å få oversikt over hvilke avdelinger som trenger mest hjelp med 
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informasjonssikkerhet. Kommunedirektør anser det ikke som hensiktsmessig med 
forvaltningsrevisjon her nå.  
Kommunedirektør kom med innspill på at det kunne ha vært interessant med et fellesprosjekt 
(3-4 kommuner) på forsyningssikkerheten for vann og strøm. Den totale 
samfunnssikkerheten er en bekymring for kommunedirektør.  
 
Kommunedirektør opplyste at vedrørende antikorrupsjon med mer, så er mye kommet på 
plass siden årsrapporten ble skrevet.  
 
Kommunedirektør anså at det er kunne være hensiktsmessig med en forvaltningsrevisjon på 
internkontroll generelt, men arbeidsforhold og arbeidsmiljø spesielt. Blant annet fremkom det 
at det kunne være lav bemanning på avdelingsleder nivå. Kommunen har hatt en del 
utfordringer i forbindelse med sammenslåing av fem kommuner, noe også avvikssystemet til 
kommunen viser. Kommunen har fokus på problematikken formelle og uformelle ledere. Om 
det skulle bli aktuelt med en forvaltningsrevisjon på området kan det være nyttig for 
kontrollutvalget å ha en samtale med HR sjef i forkant av bestilling.  
 
Kommunen har på plass et varslingssystem for ansatte, men dette mangler for folkevalgte.  
 
Sekretariatets vurderinger og konklusjon: 
Sekretariatet vurderer at det fremkommer høy risiko på området. Dette begrunnes i at 
kommunen fortsatt er ny og at de ikke er i mål med omorganiseringen. Det er fem kommuner 
og kulturer som skal bli én og dette vil nødvendigvis ta tid. Av årsrapporten fremkom det 
blant annet at etablering av internkontroll som kan avdekke korrupsjon og misligheter og 
etablere retningslinjer for forebygging og håndtering av vold var forsinket, i møtet fikk 
sekretariatet imidlertid opplyst at dette nå i stor grad er på plass. Videre er digital innovasjon 
som gir økt kvalitet i tjenesteutøvelsen, kortere saksbehandlingstider og reduserte kostnader 
forsinket. På anskaffelsesområdet er kommunen forsinket i arbeidet med anvendelse av 
innovative anskaffelser.  At det kan være risiko på området internkontroll støttes også av 
folkevalgte og virksomhetsledere. Sekretariatet anser at det kan være aktuelt med en 
forvaltningsrevisjon innenfor internkontroll generelt og på arbeidsmiljø/arbeidsforhold.  
Sistnevnte først og fremst med utgangspunkt i det som blir beskrevet under møte med 
kommunedirektør og ordfører. 
 
Samlet risiko og vesentlighetsvurdering på stab og politikk: RF: 3 / VF. 3 
 
 

4.2 Oppvekst 
Området er delt inn i 3 (4) seksjoner som favner de fleste tjenester innenfor: 

 Barnehage 

 Skole 

 Livsmestring, inkludert barnevern 

 NAV (fra 01.01.2021) 

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

Fagfornyelsen er navnet på prosessen med å fornye læreplanene i Kunnskapsløftet. Nye 
læreplaner ble tatt i bruk fra 2020. Alle læreplaner for fag i grunnskolen og videregående 
opplæring er fornyet. Overordnet del av læreplanverket er også ny. 
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Barnevernsreform 2022 (oppvekstreformen) Kommunene får et større ansvar for 
barnevernet, og det forebyggende og tverrsektorielle samarbeidet må styrkes. Formålet er at 
barn som trenger det, skal få hjelp til rett tid. 

Budsjett for 2021 beskriver at kommunen har levekårsutfordringer som blant annet omfatter 
en høy andel barn med spesialundervisning og spesialpedagogiske tiltak, barnevernet får 
kjennskap til familier sent og andelen barn som bor i lavinntektsfamilier er over 
gjennomsnittet både i Viken og landet. Tendensen er økende.  

Bruttoutgifter på området utgjøt 36,68% av kommunens totale bruttoutgifter. 

Årsrapport for 2020 beretter om et mindreforbruk på 16 millioner kroner på området. 
«Hovedgrunnene til det positive resultatet er vesentlig høyere merinntekter på syke- og 
svangerskapsrefusjoner som kom på slutten av året, redusert arbeidsgiveravgift (covid-19) 
og økte tilskudd og refusjoner til barnevern og barnehager.» 

Videre står det «Det er god økonomisk kontroll i seksjonene og ute på enhetene, men det er 
forhold som vi ikke har kontroll på. Spesielt gjelder dette omfanget av spesialundervisning og 
spesialpedagogisk hjelp. Vi har utviklet et system for et tett samarbeid mellom skole, 
barnehage og PPT for å styrke det allmennpedagogiske arbeidet og redusere behovet for 
spesialundervisning og spesialpedagogiske tiltak. Det vil ta noen tid å se resultater av denne 
innsatsen, men uansett er det mange barn i Indre Østfold kommune som har behov for og 
rett til hjelp og støtte.» 

De fleste oppdragene i kommunens plan ser ut til å gå i henhold til planen. Det skal 
utarbeides en barnehageplan, denne er ifølge årsrapporten ikke startet. Arbeidet med et lett 
tilgjengelig helsetilbud rettet mot barn og unge er forsinket. 

KOSTRA-analyser for barnehage viser at viser at andel barn i kommunal barnehage jf totalt 
antall barn i barnehage er høy. Andel barnehagelærer i forhold til grunnbemanning er litt over 
snittet. Videre viser analyser at andel barn i kommunale barnehager som får 
spesialpedagogisk hjelp er mye høyere enn snittet i KOSTRAgruppe 10. Andel 
minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år er lavt. 

For skole viser KOSTRA-analyser at det er høy andel elever i kommunale og private 
grunnskoler som får spesialundervisning, imidlertid ligger antallet årstimer til 
spesialundervisning per elev med spesialundervisning lavt. Det er også høyt antall årstimer 
til elever med særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring.  

For området barnevern viser KOSTRA-analyser at netto driftsutgifter til barneverntjenester er 
vesentlig høyere enn i sammenlignbare kommuner. Barn med melding og undersøkelse er 
også noe høy. Barn med barnevernstiltak er høy. Vider viser analysene at brutto driftsutgifter 
per barn som ikke er plassert av barnevernet er lav, og barn med undersøkelse eller tiltak 
per årsverk er lav.  

KOSTRAnalyser på området NAV viser et høyt antall kommunalt disponerte boliger og brutto 
investeringsutgifter til boligformål er høy. Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal 
bolig er lav. 

På området sosialtjeneste har vi sammenlignet Indre Østfold med Hamar og Lørenskog (da 
tallene for kotsagruppe 10 var feil). Indre Østfold har et noe høyere antall 
sosialhjelpsmottakere, også i gruppen 18-24 år. Kommunen har en større andel 
sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig, samt en høyere andel som har arbeidsinntekt som 
hovedinntekt.  
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Spørreundersøkelsen til kontrollutvalg og virksomhetsledere. De folkevalgte gir lav til 
middels skår på spørsmål om i hvilken grad det oppleves at det er det gode tjenestetilbud 
innenfor barnevern i kommunen.  De gir middels skår på om hver enkelt elev blir ivaretatt i 
skolen, og om det er en hensiktsmessig bemanning av pedagoger i kommunens barnehager.   

Flere av virksomhetsledere oppga at disse risikoområdene:  
- Barnevern. Fokus på ressurser og kvalitet i tjenesten. Kunne legge til rette for at flere 

barn kan bo hos foreldrene sine under forsvarlig omsorg. Tid til ledelse- Det er 
utfordrende å bygge en ny tjeneste hvor det aller meste skal defineres på nytt 
samtidig som driften skal sikres. Lederstillingene rommer ikke begge deler og dette 
medfører at det tar tid å få alle rutiner på plass i enheten. Det vises til at 
barneverntjenesten er en av de største sammenslåingsprosessene i kommunen. 

- Barnehage. Spesialpedagogisk hjelp. Det er for få ansatte spesialpedagoger så 
grunnbemanning i bhg må gjøre jobben. Det går utover pedagogisk 
bemanningsnorm. Sykefravær på opp mot 20% under pandemien, fører til at enkelte 
avdelinger driftes med kun vikarer og lærlinger. 

- Skole, ressurser til forsvarlig grunnskoleopplæring, lærernormen, PPT,  

I workshop med kontrollutvalget ble Tildeling av sosiale tjenester foreslått som et område 
man kunne vurdere en revisjon på. 

Statlige tilsyn gjennomført i 2020/2021. 
Fylkesmannen gjennomførte et tilsyn i 2020 på barnehage med tema Kommunens plikt til å 
sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud.  
Fylkesmannen kom i rapporten med følgende pålegg, fristen var mars 2021: 

Fylkesmannen har funnet at Indre Østfold kommune ikke overholder regelverket på 
alle områder. Vi pålegger dere å rette opp følgende, jf. barnehageloven § 9 første 
ledd, jf. kommuneloven § 30-4. 

1. Indre Østfold kommune må sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet 
individuelt tilrettelagt barnehagetilbud, jf. barnehageloven § 19g. Pålegget innebærer 
at Indre Østfold kommune må (korreksjonspunkter): 

a) Undersøke om barn med nedsatt funksjonsevne har rett til individuell 
tilrettelegging. 

b) Ta stilling til hvilken tilrettelegging som er egnet for at barnet skal kunne 
nyttiggjøre seg av barnehagetilbudet på lik linje som andre barn. 

c) Gi en begrunnelse for hvorfor barnet ikke har rett til individuell tilrettelegging. 
d) Ta stilling til hva som er barnets beste i sine vedtak om individuell 

tilrettelegging. 

Fylkesmannen gjennomførte et tilsyn i 2020 i skolen med følgende tema 
Spesialundervisning/ Utarbeidelse av sakkyndige vurderinger/Pedagogisk psykologisk 
tjeneste (PPT). 
I rapporten ble det konstatert to lovbrudd som omhandlet manglende saksyndige vurderinger 
i forbindelse med spesialundervisning. Frist for å rette dette ble satt til november 2020.  
 
Statsforvalteren gjennomførte tilsyn i grunnskolen i 2021 på med tema Skolemiljø og 
internkontroll, her var ikke alle lovkrav oppfylt og kommunen fikk frist til rettelse oktober 2021.  
 
Det har også vært tilsyn i grunnskolen med tema Lærernormen. Frist for tilbakemelding var i 
april 2021, med unntak av Rom skole ble tilsynene avsluttet. Rom skole fikk pålegg om 
retting med ny frist oktober 2021. 
 
Det er planlagt statlig tilsyn på barneverntjenesten og barnehagen i 2021. 
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Forvaltningsrevisjon, det er igangsatt en revisjon på Barnevern – internkontroll og 
oppfølging av barn i fosterhjem som kontrollutvalget får til behandling i november.  

Det er ikke kommet innspill fra revisjonen på området. 

Møte med ordfører og kommunedirektør: 
Ordfører opplyser at han ikke har opplevelsen av at kommunen har spesielt store 
levekårsutfordringer, i hvertfall ikke spesielle «utenforskapsgrupper», og ser det det derfor 
ikke som hensiktsmessig med en forvaltningsrevisjon på området på nåværende tidspunkt. 
Kommunedirektør kom med innspill på at et prosjekt på skolens evne til å nyttiggjøre seg 
veiledning fra PPT/ tilpasset opplæring, kunne vært interessant.  
 
Sekretariatets vurderinger og konklusjon: 
Det er gjennomført statlige tilsyn på barnehage – Kommunens plikt til å sikre at barn med 
nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud, det er også 
planlagt et tilsyn i 2021. 
På skoleområdet har det vært statlig tilsyn med, spesialpedagogikk, lærernorm, og skolemiljø 
og internkontroll.  
På barnevern har det vært igangsatt en forvaltningsrevisjon på barnevern – internkontroll og 
oppfølging av barn i fosterhjem og det er planlagt et statlig tilsyn i 2021. 
 
Sekretariatet vurderer at det fortsatt ligger risiko på barnevernsområdet. KOSTRA-analyser 
viser høye kostnader på området og en høy andel barn med barnevernstiltak. Videre bidrar 
ny barnevernsreform 2022 til risiko på området. Ved avvik kan kommunen møte kostbare 
oppreisings- og erstatningssaker og enkeltpersoner kan få sin livskvalitet svekket. På 
bakgrunn av ny barnevernsreform kan være hensiktsmessig å vurdere en 
forvaltningsrevisjon på område i slutten av planperioden. 
 
Sekretariatet vurderer at det er levekårsutfordringene kan være et risikoområde i Indre 
Østfold kommune, dette omfatter både i forhold til barn med behov for spesialundervisning, 
barnefattigdom/oppvekstsvilkår og sosiale tjenester generelt.    
 
Generelt vil det alltid være en risiko for at barn og unge ikke følges opp på en tilfredsstillende 
måte. Opplæringsloven3 , barnehageloven4  og barnevernsloven5  sier at kommunen skal ha 
en internkontroll på området som følger reglene i kommuneloven §25-1. Kunnskapsløftet, 
endringer i barnehageloven og den nye barnevernsreformen stiller nye krav til kommunen 
som kan vurderes i forhold til gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 
 
Området oppvekst tar en stor del av kommunens budsjett og tjenesteytelsen er vesentlig for 
barn og unges utviklings- og utdanningsmuligheter. Oppreisings- og erstatningssaker kan 
være økonomisk kostbare for kommunen og det kan få konsekvenser for enkeltpersoners 
utvikling og utdanning. Sekretariatet vurderer at oppvekstområdet alltid vil ha en høy 
vesentlighet. Dette både pga av tjenester til enkeltinnbyggere og at tjenesten tar en stor 
andel av budsjett. 
 
Samlet risiko- og vesentlighetsvurdering på området oppvekst: RF: 3 / VF: 3 
 
 
 

                                                
3 §4-7 
4 §9 
5 §2-1 
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4.3 Helse og velferd 
Kommunalområdet har følgende organisering: 

 Seksjon Samskaping 

 Seksjon Koordinering og inntak 

 Seksjon Pleie og omsorg 

 Seksjon Tjenester for funksjonshemmede 

 Seksjon Behandling og mestring 

 Seksjon NAV (overføres til Oppvekst fra 1. januar 2021) 

Aktuelle lovendringer og annet: Helse og omsorgstjenester (2020). Kommunene får plikt til 
å ha knyttet til seg ergoterapeut og psykolog for å oppfylle sitt sørge for-ansvar etter loven. 
Fra 1. januar 2018 har kommunene allerede hatt plikt til å ha knyttet til seg lege, sykepleier, 
fysioterapeut, jordmor og helsesykepleier. 
For å oppfylle sitt sørge for ansvar får kommunene også en lovfestet plikt til å tilby 
dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. 
 
I forslag til nytt statsbudsjett er det foreslått at forsøket med statlig finansiering av 
omsorgstjenestene avsluttes 31.12.2021. 
 
Budsjett for 2021 beskriver at kommunen står overfor store og krevende utfordringer, både 
på kort og lang sikt. Hovedutfordringene handler om å rekruttere, beholde og utvikle 
kompetente medarbeidere i kommunehelsetjenesten. Den eldre befolkningen over 80 år 
antas å dobles de neste 20 årene og vil gi utfordringer knyttet til sykehjemsplasser og 
omsorgsboliger. Videre er det en vekst i antall yngre mottakere under 67 år og omfanget av 
tjenester til denne gruppen. 

For å møte utfordringene beskriver kommunen at den hjemmebaserte profilen må styrkes og 
støttes slik at innbyggeren i størst mulig grad skal føle seg trygge og mestre eget liv i eget 
hjem så lenge som mulig. Det skal tilbys digitale verktøy og hjelpemidler som et godt 
supplement, for eksempel digitale dørlåser og sykesignalanlegg. Frivillig sektor skal i større 
grad trekkes inn, og det må jobbes med kompetanseutvikling og heltidskultur. 

Området utgjør 35,08% av kommunens totale bruttoutgifter. 

Årsrapport for 2020 forteller at Helse og velferd avlegger et regnskap for 2020 med et 
samlet merforbruk på 52,9 millioner kroner. Av dette er knapt 45 millioner kroner direkte 
koronakostnader. 

Refusjonsordning for særlig ressurskrevende tjenester gir kommunen refusjon for direkte 
lønnskostnader for tjenester til brukere under 67 år. Denne refusjonsordningen er redusert 
med 26 millioner kroner. Det er flere årsaker til dette, blant annet at det er avdekket 
svakheter i tidligere kommuners metodikk for beregning av tilskudd. Videre er lavere 
arbeidsgiveravgift og redusert utgiftsnivå medvirkende til redusert inntekt fra ordningen. 

Årsrapporten beretter at Tjenester for funksjonshemmede, Koordinering og inntak samt NAV, 
med et samlet budsjett på over 442 millioner kroner, leverer mindreforbruk på knapt 14 
millioner kroner. «NAV alene har 7 millioner kroner i mindreforbruk og har gjennom 2020 hatt 
samlede sosialhjelpsutbetalinger som er 8,2 millioner kroner lavere enn de fem tidligere 
sammenslåingskommunene hadde i 2019.» 

Oppdraget med at kommunen skal aktivt jobbe for at innbyggere kan bo og leve mest mulig 
selvstendig i eget hjem er forsinket. Det er også kommunens arbeid med lederutvikling og 
system for lederstøtte. 
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Området har et samlet sykefravær på 11,85%, der 9,07% er langtidsfravær. 

I spørreundersøkelsen til de folkevalgte fremkommer det at de kun i liten til middels grad 
opplever at kommunen har nok sykehjemsplasser. 
 
De folkevalgte hadde mulighet til å komme med utdypende kommentarer på 
tjenesteområdet, disse var som følger:  

- Er bekymret for dårlige tiltak rettet mot barn og unges psykiske helse, samt at vi 
burde satse enda mer på ungdomsteamet. Fattigdomsproblematikk og levekår. Jeg 
er også bekymret for at innbyggerne ikke får med seg vedtakene i politiske møter. 
Kunne vi hatt en kortversjon/referat av møtene ute på kommunens nettsider, app 
mm? 

- Det er stor arbeidsbelastning for ledere og ansatte pga etableringen av 
storkommunen og pandemien 

 
På svar på utdypende spørsmål til virksomhetsledere vedr. risikoområder, så nevnte flere:  

- Helse og omsorg 
- Høyskolepersonell, vernepleiere, tilstrekkelig antall personale med fagkompetanse 

innen helse, inkl legetjeneste, for å sikre back-up. Kvalitet.  Ikke avsatt ressurser som 
kan jobb med fag og kvalitet.  Vi har sykepleier 1 funksjon, men personene som har 
disse funksjonene går i turnus uten frikjøpt tid til fag.  

Andre innspill på risikoområder var: 
- Arbeidstidsbestemmelser, på grunn av pandemien har mange ansatte og ledere i 

helse jobbet ulovlig mye overtid 
- Vold i nære relasjoner. Loven krever samordning og helhetlige tilbud, samt tilbud til 

alle grupper som er utsatt for vold i nære relasjoner. Kommunen oppfyller ikke sine 
forpliktelser i dag 

- Ledelse.  Stort lederspenn inne helse og døgnkontinuerlig drift medfører at det er liten 
tid til ledelse, men det meste av tiden går til administrasjon.  Ved sykefravær hos en 
leder i gruppen forverres dette ytterligere 

- Legemiddelhåndtering. Felles rutiner er ikke utarbeidet. 
- Omsorgsboliger/bofellesskap - ofte avstand til ledelsen 
- Helhetlige pasientforløp. Felles rutiner er ikke utarbeidet. 

 
I workshop kontrollutvalget hadde ble det drøftet om prosjektet på Helsehuset, fra vedtatt 
plan for forvaltningsrevisjon bør tas med videre til ny plan.  
 
KOSTRA-analyser viser at årsverk helse og omsorg er lavt. Årsverk per bruker av 
omsorgtjenester er veldig lavt. Imidlertid er andel brukere av hjemmetjenesten høy. 
Det er høy andel private institusjonsplasser. Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere er 
veldig lavt. 
Innenfor helse og rus er det er lave brutto og netto driftsutgifter til personer med 
rusproblemer. Det er en høy andel årsverk av psykiatriske sykepleiere, det er også høy andel 
årsverk med videreutdanning i psykisk helsearbeid og videreutdanning i rusarbeid. 
 
Forvaltningsrevisjon kontrollutvalget behandlet Sykehjem- kvalitet i tjenestene, mars 2021 

Møte med ordfører og kommunedirektør: 
Kommunedirektør anså ikke at Helsehuset var aktuelt område for forvaltningsrevisjon nå. 
Åpning av det nye Helsehuset var i sommer.  
Kommunedirektør forteller at kommunen har utfordringer vedrørende fastlegeordningen, nok 
leger og sykepleiere. Inntektssystemene er også en utfordring for kommunen. Om den 
statlige finansieringen av omsorgstjenester (SIO) legges ned, vil dette ifølge 
kommunedirektør ikke tilsi økt risiko for kommunen.  
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Kompetanseutviklingsplaner og kompenserende tiltak på området er utfordrende. Ordfører 
var enig i kommunedirektørens innspill/kommentarer på området. 
 
Sekretariatets vurderinger og konklusjon: 
Kontrollutvalget behandlet i mars en forvaltningsrevisjon på Sykehjem – kvalitet i tjenesten. I 
forbindelse med workshop/innspill til ROV-analysen vurderte kontrollutvalget at det vedtatte 
prosjektet på Helsehuset bør overføres til ny plan. Imidlertid fikk sekretariatet tilbakemelding 
på at kommuneledelsen ikke anså dette som hensiktsmessig pr. nå. 
 
Alle kommunale tjenester som gis til enkeltinnbyggere kan i hovedsak regnes som vesentlige 
områder. Dette fordi hvis det her inntreffer avvik vil dette kunne gi store konsekvenser for 
enkeltpersoner. Området er også vesentlig grunnet risiko for oppreisningssaker hvis avvik 
oppstår, samt at det har en relativt stor budsjettandel sett opp mot kommunens samlede 
budsjett. 
 
Sekretariatet vurderer at det kan være risiko ved flere av tjenesteområdene, herunder 
psykisk helse, sykehjemsplasser, samt rekruttering av ansatte/ sykepleiere. Imidlertid er det 
gjennomført en revisjon på kvaliteten i sykehjemstjenesten. Forslag til forvaltningsrevisjon på 
tjenesteområdet kan være samarbeidet mellom ulike tjenester som for eksempel 
NAV/psykisk helse og rus/ bo-veiledning/barnevern. På området vedr. rekrutering av 
kvalifisert personale, kan det være aktuelt å se på kompetanseutviklingsplaner mm i 
kommunen. 
 
Foreløpige risiko og vesentlighetsvurdering på området er: RF 3/VF3 
 

4.4 Stedsutvikling og innbyggerdialog 
Området er delt i fire seksjoner: 

 Innbyggertorg og bibliotek – i Mysen, Tomter, Askim, Skjønhaug og Spydeberg 

 Stedsutvikling og frivillighet 

 Kulturutvikling – kulturskole, scenekunst og musikk 

 Friluft og bymiljø 
 
Budsjett for 2021 viser at området omfatter 3,49% av kommunens totale bruttoutgifter. 
Området fokuserer på aktiviteter for barn og unge, møteplasser og friområder i kommunen, 
gode demokratiske arenaer og arbeid med å ta vare på kulturminner. Kommunalområdet 
skal ifølge budsjettet endre status til seksjon og legges inn under et av de andre 
kommunalområdene. 

Årsrapport for 2020 viser et samlet mindreforbruk på 3,1 millioner kroner. Det påpekes at 
det det gode resultatet skjuler at området har hatt «[…] betydelig inntektssvikt i salget av 
billetter til kulturarrangementer, brukerbetalinger i kulturskolen og innkreving av gebyrer». 
Årsrapporten beskriver at etablering av en ny kommuneorganisasjon har tatt mye 
oppmerksomhet dette første driftsområdet. Ellers fremkommer det ikke av årsrapporten noen 
spesiell risiko eller vesentlighet. 

KOSTRA-analyser viser at netto driftsutgifter til kultursektor, idrett og til barn og unge er lavt. 

Spørreundersøkelsen til virksomhetsledere og folkevalgte ga ingen indikasjoner på at det er 
risiko på området.  
 
Sekretariatets vurderinger og konklusjon: 
Ut fra funnene vurderer sekretariatet at det er lav risiko og vesentlighet på tjenesteområdet. 
Det fremkom ikke noe som skulle tilsi risiko på området i samtalen med kommuneledelsen.  
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Foreløpig risiko og vesentlighetsvurdering på området er: RF1/VF1 
 
 

4.5 Næring, plan og teknikk 
Området er delt inni flere enheter: 

 Næring (og landbruk) 

 Plan 

 Byggesak 

 Geodata 

 Eiendom – FDV, renhold, boligkontor, forvaltning 

 Kommunalteknikk – vann og avløp, vei 
Seksjonene Næring, Plan, Byggesak, Geo- og styringsdata samt Utvikling og koordinering vil 
fra 1.1.2021 organiseres som enheter. 

Aktuelle lovendringer: Selvkostforskriften kom ny i 2019 med virkning fra 01.01.2020. 
Forskriften utfyller bestemmelsene i kommuneloven § 15-1 om beregning av selvkost. Videre 
kom veileder til selvkostforskriften høsten 2020. 

Budsjett for 2021 viser at området utgjør 14,09% av kommunens totale bruttoutgifter. 
Området beskriver utfordringer i forhold til økt tilrettelegging for etablering av arbeidsplasser 
grunnet lav utdannelsesgrad, lav sysselsettingsgrad og høy utpendling. Kommunen mangler 
foreløpig målsetninger for hvordan klimagassutslippene skal tas ned. Det er store 
utfordringer med kommunens vann- og avløpssystem. Kommunen har en stor 
bygningsmasse å forvalte med et betydelig vedlikeholdsetterslep.  

Årsrapport for 2020 beretter om et mindreforbruk på 14,5 millioner kroner i forhold til 
budsjett for 2020. «Det samlede mindreforbruket fremkommer som et resultat av vakanser, 
endret aktivitet grunnet korona epidemien og varierende oppgaver og oppgavemengde i 
forhold til forventet i en ny organisasjon.» 

De fleste oppdrag på området ligger i henhold til plan. Det er kun prosjektet med å etablere 
oversikt over private vannforsyningssystemer i kommunen. Dette er ikke påbegynt grunnet 
statlig tilsyn og arbeid med å rette opp avvik. 

KOSTRA-analyser viser at netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom er høy. Det samme 
er utgifter til vedlikehold per kvadratmeter. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 
byggesaker er høy sammenlignet med KOSTRAgruppe 10, dette gjelder både for søknader 
med 3 ukers frist og 12 ukers frist.. Det er også en relativt høy andel av innvilgede 
byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan.  

I spørreundersøkelsen fremkom det at de folkevalgte opplever i middels grad at kommunen 
har en hensiktsmessig byggesaksbehandling. Videre opplever de liten til middels grad at 
kommunen har utarbeidet gode vedlikeholdsplaner, og om de får nødvendig informasjon ifht 
kommunale byggeprosjekt. Overvann/Trenger en blå-grønn plan ble nevnt under utdypende 
svar fra de folkevalgte som mulige risikoområder.  

 
Virksomhetsledere kom med følgende innspill vedr. risikoområder: 

- Brannvern/brannsikkerhet, felles rutiner er ikke utarbeidet.  
- Avløpshandtering – VA – forurensning  
- Beredskap 
- Bygning- Infrastruktur som tar høyde for utbyggingstakt av boliger. 
- Klima og Miljø  
- Oppfølging av elektriske installasjoner 
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I workshop i kontrollutvalget ble følgende foreslått som mulige områder for 
forvaltningsrevisjon: 

- Folkehelseprofil, dårlig i forhold til drikkevannsforsyning/sikkerhet 
- Byggesak  

Innspill fra stedlig revisor/regnskapsrevisor: Regnskapsrevisjonen i Østre Viken 
kommunerevisjon IKS har gitt noen generelle innspill til eventuelle risikoområder i 
kommunene. Disse innspillene gjelder for samtlige av våre kommuner: 

 Selvkost – håndteres etter ny forskrift og veileder? 

 Styring av investeringsprosjekter  

 Vedlikeholdsetterslep på bygningsmassen, for indre Østfold er det bla utfordringer på 
å skille drift/investering. 

Statlige tilsyn: Mattilsynet gjennomførte i 2021 tilsyn med vannforsyningssystemet ved 
følgende vannverk, Eidsberg. Trøgstad, Askim og Spydeberg. Ved Askim og Spydeberg 
vannverk fikk kommunen følgende to pålegg: Kartlegge alle farer som kan føre til 
forurensning av drikkevannsbassenget, og planlegge eventuelle farereduserende tiltak.  
Utarbeide en vedlikeholdsplan for drikkevannsbassenget. I tillegg fikk kommunen pålegg om 
fysisk sikring ved Spydeberg vannverk. Frist november 2021.  

Arbeidstilsynet har planlagt tilsyn med tema Asbest i 2021. 

Forvaltningsrevisjon kontrollutvalget behandlet en rapport som omhandlet Selvkost VA – 
Gebyrer på vann og avløpsområdet i februar 2021.  
 
Møte med ordfører og kommunedirektør: 
Kommunedirektør kom med innspill på at vedlikeholdsplaner er interessant. Å ha 
forvaltningsrevisjon på for eksempel byggesak er for tiden ikke hensiktsmessig, derimot kan 
det være aktuelt å se på planverk innenfor området, det tar for eksempel lang tid å få inn 
underlag til planer.  
 
Sekretariatets vurderinger og konklusjon: 
Sekretariatet vurderer at det kan være risiko for avvik ved byggesaksbehandling, imidlertid 
ga kommunedirektør innspill på at det kan være mer hensiktsmessig med en 
forvaltningsrevisjon på planverk istedenfor.  
 
Sekretariatet vurderer også at det kan være risiko knyttet til vedlikeholdsplaner. 
Kommunedirektøren mente dette kunne være et interessant område for forvaltningsrevisjon. 
 
Det fremgår også risiko på kommunens vann og avløpsnett. Imidlertid vurderer sekretariatet 
at dette er en kjent risiko for kommunen og at dette arbeides med. Som tidligere skrevet så 
synes kommunedirektør det kunne vært interessant med et forvaltningsrevisjonsprosjekt på 
forsyningssikkerheten til vann og strøm. 
 
Samlet risiko og vesentlighetsvurdering på området er: RF 2/VF2 
 

5. Covid-19  
Generelt har Covid -19 situasjonen hatt innvirkning på alle områder. Nasjonalt har flere 
kontrollutvalg ønsket at det skal gjennomføres forvaltningsrevisjonen av kommunens 
håndtering av Covid19-pandemien. Pandemien har påvirket de fleste kommunale områder i 
stor eller mindre grad. Det kan være ulik tilnærming til hva det er ønskelig en 
forvaltningsrevisjon skal innebære. Fokuset nasjonalt har vært sett opp mot beredskapsplan, 
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ettervirkninger psykisk helse/ levekår, utsatte barn og ungdom og økonomiske 
konsekvenser.  
Kontrollutvalget fikk i sitt møte 26.04.2021, en orientering av kommunedirektøren vedr. 
håndteringen av vaksineprogrammet, og kommunedirektør orienterte om at 
vaksineplan og prioriteringer følges. Utvalget besluttet at ulike risikosider ved Covid-19 
situasjonen vil vurderes i kommende overordnede risiko- og vesentlighetsvurderingen for 
forvaltningsrevisjonsplanen 2022- 2023. Utvalgets fulgte temaet opp i sin workshop og 
koronapandemien ble ansett for et område det kan være aktuelt å ha en revisjon på, da med 
fokus på evaluering og konsekvensene innenfor psykisk helse, ungdom/barn, skole. 
 
Sekretariatet er ikke kjent med at det er spesielle utfordringer som gjelder for Indre Østfold 
kommune i denne sammenheng. Det kan likevel være hensiktsmessig å gjennomføre et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt sett opp mot Covid19-situasjonen, ikke minst for å kunne ha en 
evaluering og lære hvis det oppstår lignende situasjoner i fremtiden.  

Ordfører og kommunedirektør ga innspill på at dette ikke var hensiktsmessig for 
forvaltningsrevisjon per nå. 

Foreløpig risiko og vesentlighetsvurdering på området er: RF: 2/ VF:2 
 

6. Selskaper  
I kommunal sektor er det blitt mer og mer vanlig å organisere deler av tjenesteproduksjonen i 
fristilte selskap, foretak, stiftelser og lignende. I ØKUS sitt forslag til plan for eierskapskontroll 
for perioden 2020-2023 framkommer det at «selskapsorganisering kan gi styringsmessige 
utfordringer for kommunestyret som er den øverste beslutningstaker. I tillegg reiser det 
spørsmål i forhold til tilsyn og kontroll med denne type organisering av virksomheten. Det 
faktum at en oppgave som tidligere lå innenfor forvaltningen er organisert inn i et 
utenforliggende selskap, bør ikke i seg selv føre til mindre tilsyn og oppfølging av kontroll- og 
tilsynsorganet i kommunen. Tvert om, det kan være nødvendig med en økning i oppfølging 
og koordinering da den ligger utenfor det tradisjonelle forvaltningsorganet.» Planen ble 
behandlet i kontrollutvalgets møte 25.05.2020, sak 20/22 og ligger som vedlegg til denne 
saken. 
 
Sekretariatet har ikke funnet grunnlag til å foreta en ytterligere risiko- og 
vesentlighetsvurdering av selskapene hvor kommunen har medeierskap. Sekretariatet har 
heller ikke vurdert at det foreligger noe behov for forvaltningsrevisjon av selskapene. 
 
Kontrollutvalget får til behandling i november en forvaltningsrevisjonsrapport på Indre Østfold 
brann og redning IKS. 
 
Foreløpig risiko og vesentlighetsvurdering på området er: RF: 1/ VF:2 
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7. Kommunedirektørens høringsuttalelse 
Kommunedirektøren har gitt sin uttalelse til risiko- og vesentlighetsvurderingen. Denne ligger 
i sin helhet under: 
 
 
Kommunedirektøren har ingen korreksjoner vil saken, kun en tilleggskommentar. 
Tilleggskommentaren går på at flere av forvaltningsrevisjonene som er vurdert, f.eks. evaluering av 
Covid19 har nok først og fremst verdi om tilsvarende revisjon gjennomføres i flere sammenlignbare 
kommuner. Det vil øke kvalitet og læringsutbytte vesentlig. 

 
 

 

Georg Smedhus 

Kommunedirektør 

Indre Østfold kommune 

970 63 808 / 69 68 10 00 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/87 
Dokumentnr.: 94 
Løpenr.: 258546/2021 
Klassering: 3014-188 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 29.11.2021 21/55 

 

Avslutning av nåværende forvaltningsrevisjonsplan 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Sekretariatet legger frem saken med to alternative forslag til vedtak og innstilling, se 

vurderinger. 
 
Fredrikstad, 12.11.2021 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU-sak 21/42, den 27.09.2021, Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon 1. halvår 2021 - 
Indre Østfold kommune 
KU-sak 20/12, den 02.03.2020, Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 i sitt møte den 02.03.2020 
Videre vedtok kommunestyret planen i sitt møte den 20.05.2020. Følgende områder for 
prosjekt ble vedtatt: 
 
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 
 
Prosjekt nummer 9 og 10 ble vedtatt som et restanseprosjekt, det vil si at de kun skulle 
gjennomføres hvis det var timer til det i planperioden, eventuelt hvis det var behov for 
endringer i planen. Dette prosjektet er ikke gjennomført i planperioden. Prosjekt nummer 7 
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og 8 ble vedtatt skulle gjennomføres. Dette er imidlertid ikke gjennomført av ulike årsaker. 
Østre Viken kommunerevisjon IKS har gitt tilbakemeldinger på at dette ikke kan leveres 
innenfor rammene i 2021. 
 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at et kommunestyrevedtak er bindende og førende inntil et eventuelt 
nytt vedtak foreligger. 
 
For å unngå at revisjonen har et stadig etterslep på bestilte prosjekter i henhold til planverk, 
bør kontrollutvalget be kommunestyret om å avslutte plan for forvaltningsrevisjon 2020-
2021. Kontrollutvalget bør deretter ta stilling til om prosjekt 7, 8, 9 og 10 skal innarbeides i 
nytt planverk for 2022-2024. 
 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan gi følgende vedtak og innstilling til 
kommunestyret: 
1.Kontrollutvalget tar saken til orientering og gir følgende innstilling til kommunestyret: 

1. Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 avsluttes.  
2. De fire gjenstående prosjektene i planverket, henholdsvis: «IKT-sikkerhet», 

«Helsehuset», «Internkontroll» og «PPT» blir vurdert inn i nytt planverk for 2022-
2024. 

 
Hvis kontrollutvalget vurderer at disse fire prosjektene ikke skal inn i nytt planverk, kan 
vedtak og innstilling være følgende: 
1.Kontrollutvalget tar saken til orientering og gir følgende innstilling til kommunestyret: 

1. Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 avsluttes.  
2. De fire gjenstående prosjektene i planverket, henholdsvis: «IKT-sikkerhet», 

«Helsehuset», «Internkontroll» og «PPT» skal ikke gjennomføres. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/84 
Dokumentnr.: 38 
Løpenr.: 241879/2021 
Klassering: 3014-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 29.11.2021 21/56 

 

Revisjonsnotat - dokumentasjon av egenkontroll og utarbeidelse av rutiner - 
merverdiavgiftsområdet 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar Revisjonsnotat – Dokumentasjon av egenkontroll og utarbeidelse 

av rutiner – merverdiavgiftsområdet, til orientering. 
 
Fredrikstad, 27.10.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Revisjonsnotat – Dokumentasjon av egenkontroll og utarbeidelse av rutiner - 

merverdiavgiftsområdet, datert 21.10 2021 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 KU-møte 14.06 2021, sak 21/33 «Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om 

etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2020» 
 KU - møte 26.04 2021, sak 21/25 «Etterlevelseskontroll: Risiko- og 

vesentlighetsvurdering og valg av kontrollområde. 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet den 26. april 2021 overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering 
samt valg av kontrollområdet for etterlevelseskontrollen. 
 
Kontrollutvalget behandlet revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser 
og vedtak for økonomiforvaltningen 2020 på området «Merverdiavgift» i møte den 14.06 
2021.  
 
Revisjonens konkluderte med følgende to uavklarte observasjoner: 
 de formelle sidene ved avtalen om anleggsbidrag knyttet til prosjektet - utbygging av 

næringsområde - Holtskogen  
 at kommunen dokumenterer sin egenkontroll skriftlig og utarbeider rutiner for at 

spesifikke områder innen merverdiavgiftsregelverket 
 
På bakgrunn i revisjonens uttalelse fattet kontrollutvalget følgende vedtak i saken:   
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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 

 
Kontrollutvalget behandlet den 27.09 2021, sak 21/41 den ene av de to observasjoner som 
fremsto som uavklarte - avtalen om anleggsbidrag knyttet til prosjektet - utbygging av 
næringsområde – Holtskogen. 
 
Sekretariatet har den 21. oktober mottatt revisjonsnotat om det andre forholdet: 
 at kommunen dokumenterer sin egenkontroll skriftlig og utarbeider rutiner for at 

spesifikke områder innen merverdiavgiftsregelverket 
 
Revisjonen redegjør i sitt notat om hvilke utførte revisjonshandlinger som er gjennomført. 
Revisjonen har benyttet en egenutviklet sjekkliste som sikrer at internkontrollhandlinger på 
spesifikke områder innen mva området blir utført og dokumentert. Revisjonen viser også til 
kommunens regnskapsavdeling og de ulike kontroller som manuelle kontroller og 
systemkontroller. 
 
Revisjonens vurdering og videre anbefalinger i sitt notat er følgende: 
 

«Revisjonen vurderer at kommunen har etablert et tilfredsstillende internkontroll for å 
dokumentere sin egenkontroll. Det er tatt i bruk sjekkliste med mange kontrollpunkter, som 
igjen dokumenteres med underliggende oversikter og avstemminger. 
Kommunens praksis for lagring av avstemminger, analyser og dokumentasjon på 
fellesområdet, samt revisjonens tilgang til disse, er både fremtidsrettet og 
arbeidsbesparende. Revisjonen legger til grunn at rutinene og sjekklistene blir innarbeidet i 
kommunens internkontrollsystem – Compilo. 
Ved gjennomgang har revisjonen gitt innspill til at kommunen bør sette i system 
dokumentasjon for tilrettelagte boliger og at alle har et vedtak etter Lov om kommunale 
helse- og omsorgtjenester. 
Sjekklisten bør jevnlig ajourholdes og evalueres for å fange opp endringer i kommunens 
organisasjon og i lov- og forskrifter.» 
 
Sekretariatet viser i sin helhet til revisjonens notat som er vedlagt saken. 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at revisjonen har fulgt opp kontrollutvalgets vedtak i sak 21/41, og 
med bakgrunn i revisors vurderinger og konklusjon anbefaler sekretariatet kontrollutvalget 
om å ta revisjonens notat, til orientering.  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/84 
Dokumentnr.: 32 
Løpenr.: 213232/2021 
Klassering: 3014-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 29.11.2021 21/57 

 

Revisjonsnotat - Vurdering av regnskap-/ og avslutningsrutiner vedr. 
byggeprosjekt 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler Kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar revisjonsnotatet «Vurdering av regnskap-/ og avslutningsrutiner» til 
orientering. 
 

2. Kontrollutvalget vil på et seinere tidspunkt vurdere en oppfølgingskontroll om rutiner og 
prosedyrer virker etter hensikten.  

 
Fredrikstad, 05.10 2021 
 
 

Vedlegg 
ØKVR IKS, Notat Byggeprosjekt – vurdering av regnskap-/ og avslutningsrutiner, datert 
14.07 2021 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU – møte 01.03 2021, sak 21/18 «Byggeprosjekt – vurdering av regnskaps-/ og 
avslutningsrutiner 

Saksopplysninger 
I møte 01.03 2021 vedtok kontrollutvalget at revisjonen skulle foreta en kartlegging av 
kommunes rutiner vedrørende byggeprosjekter. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 
21/18: 
«Kontrollutvalget ber revisjonen gjennomføre en kartlegging og en vurdering av kommunens 
rutiner ved avslutning for byggeregnskap. Herunder rutiner for vedtak, bevilgning, 
regnskapsoppsett, finansiering, samt politisk behandling av avsluttede byggeprosjekt» 
 
Revisjonen har den 15.09 2021 levert et notat til sekretariat om saken. Revisjonen skriver i 
sitt notat at kartlegging av rutiner er gjennomført ved å innhente informasjon fra 
økonomisjefen og rådmann. 
 
Revisjonen viser til administrasjonen redegjørelse i notatet for hvilke rutiner som er under 
formalisering og om retningslinjer som er under etablering. I tillegg pågår det en drøfting 
rundt etablering porteføljestyring gjennom et porteføljeteam og porteføljeforvalter, og det 
arbeides med rutiner rundt hvordan dette skal etableres. 

155



 
 
I revisjonsnotatet vurderer revisor at det er mange gode momenter i kommunens utkast til 
grunnlaget av foreslåtte investeringsmomenter. Revisjonen ser det som positivt at kommune 
har innarbeidet punkt «Alternativ analyse» hvor det vil beskrives nullalternativet og flere 
alternativet. Revisjonen tolker det dithen at det tas sikte på å utarbeide ulike alternativer slik 
at politisk nivå har et godt beslutningsgrunnlag. Vi forutsetter også at alternativer er 
realistiske.  
Det er også viktig moment at kommunen, i rutinen vedrørende rapportering, tar høyde for 
rapportering om prosjektets fremdrift og økonomisk status. Videre er det også bra at 
sluttregnskap for alle investeringsprosjekter som overstiger navngitt beløp vil 
godkjennes/rapporteres til rådmann og kommunestyret.  
 
Revisjonen er imidlertid usikre på om informasjon om håndtering av innkjøp og eventuelle 
merforbruk og forklaring på det blir innarbeidet i tenkt rapportering av sluttregnskapet. Det er 
viktig at kommunen har kontroll på om kontrakter med de ulike leverandører er i henhold til 
avtale eller om det er merforbruk.  
 

Vurdering 
Basert på revisjonens kartlegging og revisors vurderinger, har kommunen prosesser under 
etablering både rutiner og andre styrings- og kontrollmekanismer for kommunens bygge- og 
investeringsprosjekter. Vedrørende kommunens håndtering av innkjøp knyttet til bygge- og 
investeringsprosjekt er dette underlagt lov om offentlige anskaffelser, og kommunen har 
også utarbeidet egne internkontrollrutiner for anskaffelser. Etter sekretariatets syn er det 
grunn til å forvente at kontrollen knyttet til anskaffelser foretas fortløpende av kommunen. I 
tillegg kan revisor foreta kontroller i sin interimsrevisjon gjennom året.  
 
Sekretariatet er av den oppfatning av at kommunens pågående arbeid på dette område bør 
innarbeides og praktiseres over noe lengere tid.  Av den grunn anbefaler sekretariatet for 
kontrollutvalget at det kan eventuelt foreta en ny vurdering på et seinere tidspunkt om 
tiltakene virker hensiktsmessige. 
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Unntatt offentlighet jf. offentleglova § 5, annet ledd (Utsatt innsyn) 

 

Notat 
Byggeprosjekt – vurdering av regnskap-/og avslutningsrutiner 
 
Bakgrunn for notatet  
Kontrollutvalget har i sak 21/18 bedt revisjonen om å foreta en kartlegging av kommunes rutiner 
vedrørende byggeprosjekter, og det er fattet følgende vedtak: 
«Kontrollutvalget ber revisjonen gjennomføre en kartlegging og en vurdering av kommunens rutiner 
ved avslutning for byggeregnskap. Herunder rutiner for vedtak, bevilgning, regnskapsoppsett, 
finansiering, samt politisk behandling av avsluttede byggeprosjekt» 
  
Utførte revisjonshandlinger 
Kartlegging av rutiner er gjennomført ved å innhente informasjon fra økonomisjefen og rådmann. 
 
Resultat av utført revisjon 
Revisjonen har, i april måned, fått svar fra økonomisjefen hvor det informeres om at «… det som 
etterspørres ikke er fullstendig formalisert, selv om vi har mye på plass i ny kommune». 
  
Videre opplyser kommunen at «selv om kommune har mye på plass så er ikke alle rutiner rundt 
oppfølging av investeringer formalisert i en endelig skriftlig rutine». Kommunen har valgt å oversende 
en foreløpig redegjørelse, og vil følge opp når endelige rutiner og retningslinjer er ferdigstilt og 
vedtatt. 
  
Kommunens redegjørelse vedrørende: 

 Vedtak/bevilgning 
Det fremkommer at: «Indre Østfold kommune har ikke startet opp alt for mange egne 
byggeprosjekter ennå, men har overtatt svært mange pågående prosjekter fra de gamle 5 
kommunene. Første prioritet ved overgangen fra 2019 til 2020 og ny kommune, var å sikre en 
overgang fra de gamle 5K til Indre Østfold kommune uten at det ble kritiske driftsstopp. For 
budsjettåret 2020 var det fokus på å sikre nødvendige vedtak rundt pågående prosjekter inn og over i 
Indre Østfold kommune, samt å få på plass en økonomiplan for 2020-2023. For å sikre dette ble det 
etablert et beslutningsgrunnlag pr. investeringsprosjekt som grunnlag for å etablere det samlede 
investeringsprogrammet».  
Revisjon har fått eksempler på nevnte forslag til beslutningsgrunnlag (vedlegg 1 og 2).  Vedlegg 1 
«Vedlegg til alle investeringstiltak som føres opp», sier hva som gjelder ved utarbeidelse av 
økonomiplan 2019-2022. Kommunen skal bl.a. beskrive hvilke prosjekter som «Må» gjennomføres og 
hvilke prosjekter som «Kan» vente. Videre er det i dette forslaget/utkastet laget en tabell som 
beskriver type prosjekt og investeringsramme pr. år samt finansiering. Tabellen viser også «endringer 
i årlige driftskostnader». 
 
I vedlegg 2 «Investeringsanalyse-ØP 20212021 Grunnlag for vurdering av foreslåtte investeringer», er 
det innarbeidet en tabell hvor det bl.a. skal foretas behovsanalyse, strategi, gevinstrealiseringsplan, 
krav til investeringen, mulighetsstudie etc. Det er også en tabell som viser i investeringsbeløp (for 
flere år) og finansiering samt tabell som viser endinger i årlige driftskostnader. 
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Kommunen skriver videre at «Vi erfarte at det var krevende å få fullstendighet på dette høsten 2019 
samtidig som alle ansatte hadde et løpende driftsansvar i gamle kommuner og manglende oversikt 
over pågående prosjekter og behov i øvrige 4 kommuner enn sin egen. Vi erfarte også at de 5 tidligere 
kommunene hadde ulik praksis eller ingen praksis i det hele tatt, på å utarbeide et 
beslutningsgrunnlag for å føre opp investeringer i økonomiplanen.  
  
Rutinen fra første budsjettprosess ble videreført for økonomiplanen 2021-2024, men 
beslutningsgrunnlaget ble videreutviklet inn mot prosessen for økonomiplan 2021-2024.  
  
Som nevnt er formalisering av rutiner og retningslinjer under etablering og det pågår nå en drøfting 
rundt etablering porteføljestyring gjennom et porteføljeteam og porteføljeforvalter, og det arbeides 
med rutiner rundt hvordan dette skal etableres. Hensikten her er å etablere en strammere og enda 
mer strukturert oppfølging av investeringer. Denne er bare under utarbeidelse og har foreløpig ikke 
vært gjenstand for vurdering/godkjenning i ledergruppen» 
 
Kommunen viser til vedlegg 3 «Rutiner for beslutnings, oppfølgings og rapporteringsprosess for 
investeringer».  Denne rutinen/utkastet har følgende punkter: 

 budsjettering 
 risikostyring 
 kvalitetssikring 
 økonomistyring 
 avslutning av prosjekter 

I punktet om økonomistyring er det lagt opp til at rådmann skal i forbindelse med 
perioderapportering til politisk nivå gi en status på bl.a. prosjektets fremdrift, økonomisk status. 
  
Videre opplyser kommunen om at «I påvente av at rutinen blir behandlet, godkjent og etablert, er det 
lagt opp til at 

- rådmannen innen 30.06 det enkelte år legger fram rammer for investeringer kommende 10-
års periode fordelt på kommunalområder/tjenester (internt møte avholdt 18.03 på de store 
investeringsområdene – barnehage, skole, helse og velferd samt vann og avløp). 

- til utarbeidelse av årsbudsjett og økonomiplan skal det utarbeides et beslutningsgrunnlag pr 
investering som grunnlag for beslutning om å ta investeringen inn i årsbudsjett/økonomiplan 
for kommende år/periode».  

 
De henviser til vedlegg 4 «Investeringsanalyse 2022 -2031 - Grunnlag for vurdering av foreslåtte 
investeringer. Dette vedlegget har samme innhold som vedlegg 1 og 2. 
  

 Rapportering 
Kommunen informerer om at «Rutine og retningslinjer for rapportering på investeringsprosjekter vil 
inngå i rutine under utarbeidelse (vedlegg 3). Inntil denne er ferdigstilt, behandlet og godkjent er det 
lagt opp til  

- løpende rapportering på investeringsprosjekter til politisk nivå gjennom kvartalsrapportering 
og årsrapportering. Her vil prosjektleder både gjennom administrative og politiske 
rapporteringer (februar, 1. kvartal, mai, 2. kvartal, 3. kvartal, november og årsrapportering) 
rapportere jevnlig til overordnet leder/kommunaldirektør, rådmann og politisk nivå gjennom 
Framsikt. 

 
I tråd med rutinen som er under utarbeidelse legges det opp til at for prosjekter over en viss størrelse 
(beløp ikke fastsatt) skal det utarbeides en sluttregnskap som forelegges rådmannen/ 
porteføljeteamet og de store prosjektene vil løftes opp til kommunestyret for sluttbehandling. 
Rapportering til kommunestyret skal inneholde et sluttregnskap med en oppstilling av 
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investeringskostnader/investeringsinntekter på hovedkontonivå med angivelse av opprinnelig 
budsjett, revidert budsjett, regnskap og avvik, samt en vurdering av framdrift og andre forhold ved 
prosjektet. 
  
Det presiseres at rutinen og retningslinjene er under utarbeidelse og er ikke behandlet i rådmannens 
ledergruppe, og rapporteringsløsningen i Framsikt ble tatt i bruk etter 28.02 med første runde mot 
politisk nivå nå i 1. kvartal 2021». 
  
I juni har revisjonen sendt spørsmål om rutiner er blitt diskutert i ledergruppa og vi har i svar at «… 
saken eller deler av temaet har vært oppe til diskusjon i ledermøtet i tre omganger med ulik 
innretning uten at det har blitt endelig konkludert. 
 
08.02.2021 Investeringer og investeringsanalyse som grunnlag for beslutning av å investere 
(rutine/mal) 
08.03.2021 Rollebeskrivelser ved anskaffelser (porteføljestyre og porteføljeteam) 
18.05.2021 Porteføljeteam, rutine, rapportering og investeringsprosjekter  
 
Videre fikk vi vite at «saken er ikke endelig landet og er meldt inn på nytt til ledermøtet mandag 
14.06. Saken er følgelig varm, men ikke ferdig konkludert.» 
 
 
Vurdering 
Revisjon er av den oppfatning at det er mange gode momenter i kommunens utkast til grunnlaget for 
vurdering av foreslåtte investeringsmomenter. Vi ser det som positivt at kommune har innarbeidet 
punkt «Alternativ analyse» hvor det vil beskrives nullalternativet og flere alternativet. Vi tolker det 
dithen at det tas sikte på å utarbeide ulike alternativer slik at politisk nivå har et godt 
beslutningsgrunnlag. Vi forutsetter også at alternativer er realistiske.  
 
Det er også viktig moment at kommunen, i rutinen vedrørende rapportering, tar høyde for 
rapportering om prosjektets fremdrift og økonomisk status. Videre er det også bra at sluttregnskap 
for alle investeringsprosjekter som overstiger navngitt beløp vil godkjennes/rapporteres til rådmann 
og kommunestyret. Vi er imidlertid usikre på om informasjon om håndtering av innkjøp og eventuelle 
merforbruk og forklaring på det blir innarbeidet i tenkt rapportering av sluttregnskapet. Det er viktig 
at kommunen har kontroll på om kontrakter med de ulike leverandører er i henhold til avtale eller 
om det er merforbruk. Merforbruket bør forklares. 
 
 
Rolvsøy 14.07.2021 
 
 
Inger-Marie Karlsen Moum (Sign.)   Jolanta Betker(Sign.) 
oppdragsansvarlig revisor   daglig leder 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/84 
Dokumentnr.: 41 
Løpenr.: 250708/2021 
Klassering: 3014-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 29.11.2021 21/58 

 

Etterlevelseskontroll 2021 - Risiko- og vesentlighetsvurdering 

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

forenklet etterlevelseskontroll, samt valg av kontrollområde «Oppfølging av 
rammeavtaler», til orientering. 
 

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

 
Fredrikstad, 05.11.2021 
 
 
 

Vedlegg 
1. Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- 

forvaltningen 2021 – Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering – Indre Østfold 
kommune, datert 05.11 2021 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kommuneloven § 24-9 
 RSK 301 - Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 
 

Saksopplysninger 

I henhold til ny kommunelov (i kraft fra 2019) er en ny revisjonsoppgave tatt inn i loven. 
Kontrollen gjelder «Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen». 
I kommunelovens § 24-9 «Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen», 
står følgende: 
«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. 
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Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til 
kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen.» 
 
Østre Viken Kommunerevisjon har lagt RSK 301 – Standard for forenklet 
etterlevelseskontroll til grunn for sin etterlevelseskontroll. Standard 301 er utarbeidet i 
samarbeid med Norges kommunerevisor forbund (NKRF) og Revisorforeningen (DNR).  
I RSK 301 pkt.8 står følgende: 
 

Når revisor har identifisert et område for kontroll, skal revisor planlegge hvilke 
kontrollhandlinger som skal utføres, samt omfang og tidspunkt for gjennomføring. 
 
I RSK 301 pkt.10 fremgår det at «Revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger skal legges 
frem for kontrollutvalget til orientering». 
 

Revisjonen har foretatt en risiko- og vesentlighetsvurdering av Indre Østfold kommune for 
2021. De skriver at det er naturlig å vurdere områder som ligger tett opp til 
regnskapsrevisors oppgaver i forbindelse med revisjon av regnskapet. Kvaliteten av 
kommunens interne kontroll er av betydning og revisor har i risikovurderingen tatt hensyn til 
risikoreduserende tiltak.  
 
I kontrollutvalgets møte kan oppdragsansvarlig revisor redegjøre nærmere strategi og 
angrepsvinkel for oppgaven, samt om sin risiko- og vesentlighetsvurdering. 
 

Vurdering 
Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen er som nevnt under 
saksopplysninger ny oppgave som er pålagt valgt revisor. Revisor har fremlagt en 
overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering i tråd med RKS 301 av følgende områder i 
kommunen: 
 Offentlige anskaffelser  
 Finansforvaltningen 
 Selvkost – Overholdelse av regelverk 
 Merverdiavgift – Overholdelse av regelverk og egne rutiner 
 Oppfølging av rammeavtaler 
 Overtid – system for registrering og oppfølging av overtidstimer, samt håndtering av 

avvik 
 Tilskudd private barnehager 
 
Basert på risiko- og vesentlighetsanalysen og pågående forvaltningsrevisjon på personvern 
har revisjonen valgt følgende område for forenklet etterlevelseskontroll for 2021: 
«Oppfølging av rammeavtaler». 
 
Rapport om etterlevelseskontrollen skal i henhold til kommuneloven leveres innen 30. juni. 
Kontrollutvalget vil behandle rapporten seinest i sitt møte juni 2022. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta revisjonens overordnede risiko- og 
vesentlighetsvurdering vedrørende etterlevelseskontroll med økonomi forvaltningen samt 
valg av kontrollområdet, til orientering.  
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Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2021 - 

Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering – Indre Østfold kommune 
 

I kommuneloven § 24-9 er revisor gitt oppgaven forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen. Ansvaret for oppgaven er lagt til regnskapsrevisor og det er i loven 
lagt opp til en uttalelse på utført arbeid med moderat sikkerhet. Revisor skal fremlegge en 
risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for beslutning av valgt område for forenklet 
etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. 
 
Kommunelovens § 24-9 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen: 

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. 

 
Revisjonen har foretatt en risiko- og vesentlighetsvurdering av Indre Østfold kommune for 
2021. Det er naturlig å vurdere områder som ligger tett opp til regnskapsrevisors oppgaver i 
forbindelse med revisjon av regnskapet. Kvaliteten av kommunens interne kontroll er av 
betydning og revisor har i risikovurderingen tatt hensyn til risikoreduserende tiltak.  
 

Områder som er vurdert 

Offentlige anskaffelser 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering   

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn 
To oppfølgingsrapporter behandlet i 2021, Innkjøp, 
og offentlige anskaffelser 

Tidligere avdekket feil 
Ja. Det er i Kontrollutvalget orientert om arbeidet 
med rolleoversikt og rammeavtale for IT-utstyr 

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Lov om offentlige anskaffelser. 
Ulike regler/grenser avhengig av type anskaffelse. 
Antall anskaffelser kan variere fra år til år. 

Kontrollmiljøet – holdninger, 
kompetanse, kapasitet 

Egen anskaffelsesavdeling, har anskaffelsesstrategi, 
anskaffelsesreglement og seriøsitetskrav.  
Gode holdninger og kompetanse. 
Har skriftlige rutiner. Inngående rammeavtale er 
tilgjengelig på kommunens intranett. 

Omdømmerisiko Ja 

Erstatningsrisiko Ja 

Økonomisk risiko 
Brudd på regelverket kan medføre erstatningskrav og 
dyrere innkjøp.  

Vesentlighet for enkelte innbyggere Indirekte  

Vurdert risiko:  
Mindre sannsynlig, alvorlig - meget alvorlig konsekvenser 
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Finansforvaltning  
Momenter ved risikovurderingen Vurdering  

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Nei  

Tidligere avdekket feil Nei  

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Reglement for finans- og gjeldsforvaltning fra 2020. 
Plassering av ledig likviditet og gjeldsforvaltning. 
Flere store transaksjoner. 
Kommunen kjøper rentesikringsinstrumenter (Swap) 
som skal sikre en stabil renteutgift. 

Kontrollmiljøet – holdninger, 
kompetanse, kapasitet 

Har skriftlige rutiner og fullmakter.  
God kompetanse. 
Arbeidsdeling på transaksjoner som gjelder opptak 
av lån og refinansiering. 

Omdømmerisiko Delvis 

Erstatningsrisiko Nei  

Økonomisk risiko 
Opptak av lån og plassering av ledig likviditet utenfor 
bestemmelsene i regelverket kan føre til høyere 
risiko og økonomiske tap.  

Vesentlighet for enkelte innbyggere Nei 

Vurdert risiko:  
Mindre sannsynlig, mindre alvorlig til alvorlige konsekvenser 

 
 

Selvkost – Overholdelse av regelverk. 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering  

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn 
Forvaltningsrevisjonsrapport «Gebyrer VA» 
behandlet i 2021, 4 stk. anbefalinger. 

Tidligere avdekket feil 

Rapporten skal følges opp av kontrollutvalget med en 
oppfølgingsrapport våren 2022 
Nei. Regnskapstekniske feil som blir avdekket blir 
korrigert.  

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Eget kapittel i kommuneloven og egen forskrift.  
Komplekst regelverk som er videreført fra tidligere 
retningslinjer/regelverk.  
Mange transaksjoner som omfatter både drift- og 
investeringsregnskapet.  
Mange gebyrområder. 

Kontrollmiljøet – holdninger, 
kompetanse, kapasitet 

God kompetanse i organisasjonen. Benytter 
verktøyet Momentum, levert av EnviDan AS på alle 
gebyrområdene. Bistand av konsulent i 
budsjettarbeidet og regnskapsavleggelsen. 
Egen gebyrforskrift for kommunen. 
 

Omdømmerisiko Ja  

Erstatningsrisiko Lite sannsynlig 

Økonomisk risiko 
Feil i beregninger kan føre til at kommunen krever for 
høye avgifter av innbyggerne. 

Vesentlighet for enkelte innbyggere Ja 

Vurdert risiko:  
Lite sannsynlig, alvorlige konsekvenser, 
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Merverdiavgift – Overholdelse av regelverk og egne rutiner. 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering  

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn 
Nei. Utført etterlevelseskontroll på dette området i 
2020. 2 stk. avvik påpekt.  

Tidligere avdekket feil 

Et uavklart spørsmål på anleggsbidragsmodellen, 
sak behandlet i KU. 
Manglende dokumentasjon av kommunens 
egenkontroll – bruk av sjekkliste. 
Avdekkede feil i den løpende revisjonen blir korrigert.  
 

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Komplekst regelverk i merverdiavgiftsloven og 
merverdiavgiftskompensasjonsloven.  
Stort antall transaksjoner, både i drift og 
investeringsregnskapet. 
Ekstern pågang knyttet til justeringsavtaler. 
Kommunen har fattet prinsippvedtak på at det er kun 
justeringsavtaler som skal benyttes.   
 

Kontrollmiljøet – holdninger, 
kompetanse, kapasitet 

Regnskapsavdelingen utfører internkontroller ved 
hver termin, og dokumenterer denne tilfredsstillende 
etter forrige etterlevelseskontroll 
Generelt god kompetanse om området.  
Kontrolleres også løpende gjennom 
attestasjon/anvisning og kontrollsteget1.  
Revisjonen gjennomfører sine kontroller hver termin 
og i årsoppgjøret.  

Omdømmerisiko Ja  

Erstatningsrisiko Ja 

Økonomisk risiko 

Feil vurdering av regelverket i mva/mva-komp 
området kan medføre krav om tilbakebetaling av 
krevd fradrag/kompensasjon, eller at kommunen ikke 
krever kompensasjon for utgifter de har krav på.  
 
Formelle feil i knyttet til anleggsbidragsmodellen kan 
medføre krav om tilbakebetaling av krevd fradrag/ 
kompensasjon. 
 

Vesentlighet for enkelte innbyggere Nei  

Vurdert risiko:  
Sannsynlig, alvorlige konsekvenser til meget alvorlige konsekvenser 

 
 

  

                                                
1 Kontrollsteget er kommunens egen internkontroll av inngående fakturaer. Kontrollen gjøres med 
hensyn til riktig bruk av mva-kode, riktig beløp og regnskapsføring. Alle inngående fakturaer blir 
kontrollert før utbetaling skjer.  
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Oppfølgning av rammeavtaler  
Momenter ved risikovurderingen Vurdering  

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Nei 

Tidligere avdekket feil Ingen kjente 

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Lov om offentlige anskaffelser. Eget 
anskaffelsesreglement og –strategi. 
Komplekst regelverk og omfattende 
dokumentasjonskrav.  
Mange transaksjoner 

Kontrollmiljøet – holdninger, 
kompetanse, kapasitet 

Egne anskaffelsesavdeling- god kompetanse om 
avtaleprosessen. 
Ansvar for oppfølging av avrop på rammeavtaler – 
sentralt/virksomhetene.  
Kompetanse ute på virksomhetene kan variere noe – 
lojalitet til bruk av inngåtte avtaler.  

Omdømmerisiko Ja, ved manglende lojalitet til inngåtte avtaler 

Erstatningsrisiko Ja 

Økonomisk risiko 

Manglende oppfølging av totalt avrop på 
rammeavtaler kan medfører at kjøp blir definert som 
en direkte anskaffelse og brudd på Lov om offentlige 
anskaffelser. 
Mer kostbare innkjøp.  

Vesentlighet for enkelte innbyggere Nei 

Vurdert risiko:  
Sannsynlig, alvorlige konsekvenser 

 

Overtid – system for registrering og oppfølging av overtidstimer, samt håndtering av avvik  
Momenter ved risikovurderingen Vurdering  

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Nei 

Tidligere avdekket feil 
Nei. Rådmannen har informert om stor 
arbeidsbelastning for organisasjonen i forbindelse 
med etablering av ny kommune og pandemien  

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Arbeidsmiljøloven kapittel 10.  
Stillinger med periodevis stort arbeidspress. 
Stillinger hvor det er nødvendig å sette inn vikarer 
ved fravær – helse/omsorg.  
Arbeidstilsynet 

Kontrollmiljøet – holdninger, 
kompetanse, kapasitet 

Egen HR-avdeling, inkl. lønningsavdelingen. 
Bruker VISMA HRM for føring av lønn og fravær, 
gode rapportmuligheter. 
Rapportering på sykefravær og arbeidsmiljø i hver 
tertialrapportering. 
Compilo – internkontrollsystem med 
avviksrapportering.  

Omdømmerisiko Ja 

Erstatningsrisiko Nei 

Økonomisk risiko 

Stor bruk av overtid, medfører høye lønnskostnader, 
og kan medføre brudd på arbeidsmiljøloven. Kan 
medføre høyt sykefravær, dårlig arbeidsmiljø,  
 

Vesentlighet for enkelte innbyggere Nei, men for den enkelte ansatt. 

Vurdert risiko:  
Sannsynlig, Alvorlige konsekvenser 
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Tilskudd private barnehager 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering   

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Nei 

Tidligere avdekket feil Nei 

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Store men relativt få transaksjoner. 
Tilskudd blir beregnet ut fra en standard mal/modell 
 

Kontrollmiljøet – holdninger, 
kompetanse, kapasitet 

Antatt god kompetanse. Egen controller som er 
dedikert til arbeidet.  
Kvalitet på regnskapsmateriellet som danner 
grunnlag for beregningen. 
 

Omdømmerisiko Ja 

Erstatningsrisiko Ja 

Økonomisk risiko 
Vesentlige beløp som utbetales. 
Feil i grunnlag får stor betydning for utbetaling av 
tilskudd. 

Vesentlighet for enkelte innbyggere Indirekte 

Vurdert risiko:  
Sannsynlig, alvorlig til meget alvorlige konsekvenser 

 

 

Svært sannsynlig      

Meget sannsynlig   

 

  

Sannsynlig   

 

  

Mindre sannsynlig      

Lite sannsynlig      

Sannsynlighet       
 

      Konsekvens/ 
Vesentlighet 

Ubetydelige 
konsekvenser  

Mindre alvorlige 
konsekvenser  

Alvorlige 
konsekvenser  

Meget alvorlige 
konsekvenser  

Svært alvorlige 
konsekvenser  

 
Valideringsord  Beskrivelse  

Lite sannsynlig  Svært tvilsomt  

Mindre sannsynlig  Tvilsomt  

Sannsynlig  Det er indikasjoner på  

Meget sannsynlig  Vi tror at det kan foreligge feil/avvik 

Svært sannsynlig  Vi er overbevist om   

Ubetydelige konsekvenser  Uvesentlig, ingen som vil henge seg opp i manglende etterlevelse 

Mindre alvorlige konsekvenser  Rammer få, eller flere i liten grad 

Alvorlige konsekvenser  Kritisk/alvorlig  

Meget alvorlige konsekvenser  Meget alvorlig, gjelder mange 

Svært alvorlige konsekvenser  Katastrofalt, svært alvorlig. Rammer mange i stor grad 

Finansfor-

valtning 

 

Overtid Tilskudd priv 

barneh. 

MVA 

Offentlige 

anskaffelser 

 Selvkost 

Oppfølging av 

rammeavtaler 
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Oppsummering og rapportering 
Basert på ovennevnte risiko og vesentlighetsanalysen fremstår områdene Merverdiavgift og 
Oppfølgning av rammeavtaler som de mest vesentlige for 2021.  
For området merverdiavgift ble det for 2020 gjennomført forenklet etterlevelsekontoroll hvor 2 
stk. merknader ble påpekt. Det har blitt arbeidet med begge disse punktene i løpet av 2021, 
og resultatet av arbeidet vil bli lagt frem for Kontrollutvalget. 
 
Med bakgrunn i ovennevnte, velges følgende område for forenklet etterlevelseskontroll for 
2021: 
 
Oppfølgning av rammeavtaler.  
 
Kriterier som vil bli lagt til grunn for kontrollen er Lov om offentlige anskaffelser, veiledere, 
kommunens anskaffelsesreglement, og egne rutiner på området.  
 
Kommunerevisjonen vil avgi uttalelse med moderat sikkerhet på nevnte område, 
etter standard for forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Revisor vil legge 
frem sin uttalelsen for behandling i kontrollutvalget innen 30. juni 2022. 
 
 
Fredrikstad, 05.11.2021 
 
 
Inger Marie Karlsen-Moum (sign.) 
oppdragsansvarlig revisor 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/90 
Dokumentnr.: 50 
Løpenr.: 219220/2021 
Klassering: 3014-192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 29.11.2021 21/59 

 

Møteplan for 2022 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin 
virksomhet for 2022: 

  31. januar 
   9. mai 
 13. juni 
   5. september 
 14. november 
 12. desember 

 

Møtestart kl. 09.00 
 
Fredrikstad, 28.09.2021 
 
 

Vedlegg 
Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kontrollutvalgets budsjett for 2022 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget fastsetter en møteplan for et år av gangen. I kontrollutvalgets budsjett for 
2022 er det innarbeidet en møtefrekvens på 6 - 7 møter. I forslaget til møteplan 2022 
planlegges det med å avholde seks møter. Hvis saksmengden tilsier behov for ytterligere 
møter vil dette meldes kontrollutvalget fortløpende.  

Vurdering 
Sekretariatet foreslår at mandag blir opprettholdt som fast møtedag i 2022. Klokkeslett for 
møtestart foreslås fra kl. 09.00.  
I forbindelse med avholdelse av ordinære kontrollutvalgsmøter anbefales det at utvalget 
vurderer om det skal legges opp til virksomhetsbesøk / informasjonsmøter i perioden.  
 
Sekretariatet forslag er at kontrollutvalgets møter avholdes på følgende datoer for 2022: 

 31. januar, 9. mai, 13. juni, 5. september, 14. november og 12. desember 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/89 
Dokumentnr.: 79 
Løpenr.: 234819/2021 
Klassering: 3014-191 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 29.11.2021 21/60 

 

Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Referater og meldinger tas til orientering 

 
Fredrikstad, 19.10.2021 
 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll kontrollutvalgets møte den 27.09 2021 
2. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte den 16.09.2021, sak 114/21, 

Forvaltningsrevisjonsrapport "Ansattes medvirkning" 
3. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte den 16.09.2021, sak 115/21, 

Forvaltningsrevisjonsrapport "Krise og beredskapsplaner" 
4. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte den 26.10.2021, sak 133/21, 

Oppfølgingsrapport til forvaltningsrevisjonsprosjekt "Tiltak og rutiner for reduksjon og 
forebygging av sykefravær" 

5. Epost «Særutskrift PS 21/24 Informasjon fra rådmann angående kontrollutvalgets rolle 
ved oppdatering av delegeringsreglement», datert 11.11.2021 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
NKRF – Norges Kommunerevisorforbund 
 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 27.09 2021 ligger vedlagt til orientering. 
 
Vedlegg 2: Kommunestyret behandlet den 16.09.2021 Forvaltningsrevisjonsrapport 
"Ansattes medvirkning". Til orientering. 
 
Vedlegg 3: Kommunestyret behandlet den 16.09.2021 Forvaltningsrevisjonsrapport "Krise 
og beredskapsplaner". Til orientering. 
 
Vedlegg 4: Kommunestyret behandlet den 26.10.2021 Oppfølgingsrapport til 
forvaltningsrevisjonsprosjekt "Tiltak og rutiner for reduksjon og forebygging av sykefravær". 
Til orientering. 
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Vedlegg 5: Kontrollutvalget behandlet i sitt møte den 26.04.2021, Informasjon fra rådmann 
angående kontrollutvalgets rolle ved oppdatering av delegeringsreglement. Kontrollutvalget 
ba ordfører om å ta saken opp med kommunestyret. Særutskrift ble første gang sendt den 
28.04.2021 og etterspurt igjen 08.11.2021. Formannskapssekretær svarer den 11.11.2021 
følgende: «Kommunestyret hadde «forslag til endringer i politisk reglement» oppe til 
behandling i juni. Kontrollutvalgets vedtak var innarbeidet som en del av de foreslåtte 
endringene. Der ble saken av ulike årsaker utsatt, og den er dessverre ikke blitt satt på 
sakskartet igjen. Men vi får det med i et av kommunestyrets møter i desember. Oppdaterer 
dere i etterkant av behandlingen.» Til orientering. 
 
NKRFs kontrollutvalgskonferanse arrangeres 02.02.-03.02.2022 på The Qube, Gardermoen. 
Påmeldingsfrist 16.12.2021. Til orientering. 

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

Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 
 
 
 
Møtedato: 27.09.2021,  
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11:50 
Møtested: Rådhuset, møterom kommunestyresalen 
Fra – til saksnr.: 21/38 – 21/48  

 
Frammøteliste 
 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Petter Schou, leder X 
 

Knut J. Herland , nestleder Meldt forfall Liv B. Berger 

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 og rådgiver Bjørn Gulbrandsen  
 
Møtende fra revisjon  
Daglig leder Jolanta Betker og konst. seksjonsleder Casper Støten 
 
Møtende fra administrasjonen:  
Økonomisjef Ståle Ruud og leder for offentlige anskaffelser Lisbeth Skjeldrum. 
 
Andre: 
Ingen  
 
 
 
 
 

…………………….  ……………………. 
Petter Schou, leder  Marit Femmen 
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Saksliste 
 
Saksnr. Innhold 

 
 

PS 21/38 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 

PS 21/39 Valg av representant til å signere protokoll 
 

 

PS 21/40 Informasjon fra rådmann vedrørende kontrollutvalgssak 
21/5 
 

 

PS 21/41 Revisjon notat - Kommunens praktisering av 
anleggsbidragsmodellen for Holtskogen 
 

 

PS 21/42 Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon 1. halvår 
2021 - Indre Østfold kommune 
 

 

PS 21/43 Oppfølgingsrapport til forvaltningsrevisjonsprosjekt " 
Tiltak og rutiner for reduksjon og forebygging av 
sykefravær" 
 

 

PS 21/44 Revisors orientering om utført regnskapsrevisjon for 
regnskapsåret 2020 
 

 

PS 21/45 Overordnet revisjonstrategi 2021 
 

 

PS 21/46 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2022 
 

 

PS 21/47 Referater og meldinger 
 

 

PS 21/48 Eventuelt  

PS 21/38 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 27.09.2021: 
Det var ingen merknader til innkalling eller sakslisten 
 

Kontrollutvalgets vedtak 27.09.2021: 
Innkallingen og saksliste godkjennes 
 

PS 21/39 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalgets leder og nestleder signerer protokoll 
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Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 27.09.2021: 
Marit Femmen ble valgt til å signere protokoll 
 

Kontrollutvalgets vedtak 27.09.2021: 
1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Marit Femmen 

 

PS 21/40 Informasjon fra rådmann vedrørende kontrollutvalgssak 21/5 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Saken legges frem uten innstilling 
 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 27.09.2021: 
Leder for anskaffelser orienterte om arbeidet som er gjort med reglement og med rolle- og 
fullmaktsoversikt vedrørende anskaffelser. Det ble gitt generell informasjon om kommunens 
e-handelssystem, men det ble presisert at ikke alle rammeavtale som er inngått er på plass i 
e-handelssystemet. Det ble også presisert at kommunen har rammeavtale for It-utstyr på 
plass. Kontrollutvalget stilte enkelte oppfølgingsspørsmål som ble besvart av kommunens 
administrasjon i møte. Kontrollutvalget tok informasjonen til orientering og lukker saken. 
 

Kontrollutvalgets vedtak 27.09.2021: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og lukker saken.  
 

PS 21/41 Revisjon notat - Kommunens praktisering av anleggsbidragsmodellen 
for Holtskogen 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens notat og Indre Østfold kommune sitt tilsvar til 
revisjonsnotat, til etterretning 
 

2. Kontrollutvalget ber rådmann om å sørge for en snarlig avklaring av om benyttet 
praksis av anleggsbidragsmodellen i prosjektet Holtskogen er i tråd med regelverket. 
 

3. Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra rådmannen innen ................ 
 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 27.09.2021: 
Kommunens økonomisjef redegjorde for prosjektet Holtskogen og om bruk av 
anleggsbidragsmodellen og om kommunens håndtering. Revisor orienterte om sitt notat og 
vurderinger og anbefalinger som er gitt. Økonomisjef presiserte at kommunestyret i Indre 
Østfold kommune i 2020 vedtok at det er justeringsavtale som skal benyttes i fremtidige 
prosjekt 
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering og ber om en skriftlig tilbakemelding fra 
kommunedirektøren (tidligere rådmann) til kontrollutvalgets møte 29.11 2021. Innstillingen 
ble enstemmig vedtatt med disse justeringer. 
 

Kontrollutvalgets vedtak 27.09.2021: 
1. Kontrollutvalget tar revisjonens notat og Indre Østfold kommune sitt tilsvar til 

revisjonsnotat, til foreløpig orientering 
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2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om å sørge for en snarlig avklaring av om 
benyttet praksis av anleggsbidragsmodellen i prosjektet Holtskogen er i tråd med 
regelverket. 
 

3. Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra kommunedirektøren til 
kontrollutvalgets møte 29. november 2021 

 

PS 21/42 Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon 1. halvår 2021 - Indre 
Østfold kommune 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 1. halvår 2021, tas til orientering 
 

2. Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon, tas til orientering 
 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 27.09.2021: 
Sekretariatet orienterte kort om saksfremlegget, og revisjonen orienterte om statusrapporten 
for forvaltningsrevisjon, gjennomføringsgraden og om enkelte utfordringer. Utvalget stilte 
enkelte spørsmål som ble besvart i møte. Innstillingen ble enstemmig vedtatt 
 

Kontrollutvalgets vedtak 27.09.2021: 
1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 1. halvår 2021, tas til orientering 

 

2. Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon, tas til orientering 
 

PS 21/43 Oppfølgingsrapport til forvaltningsrevisjonsprosjekt " Tiltak og 
rutiner for reduksjon og forebygging av sykefravær" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak, og innstilling til kommunestyret: 
 

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Tiltak og 
rutiner for reduksjon og forebygging av sykefravær», samt rådmannens uttalelse til 
rapporten til etterretning. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 

1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Tiltak og rutiner for reduksjon og forebygging av sykefravær», til etterretning. 

 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 27.09.2021: 
Revisor redegjorde kort for oppfølgingsrapporten. Utvalget fulgte opp med 
oppfølgingsspørsmål som ble besvart i møte. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 

Uttalelse/innstilling/vedtak 27.09.2021: 
1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Tiltak og 

rutiner for reduksjon og forebygging av sykefravær», samt rådmannens uttalelse til 
rapporten til etterretning. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 

1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Tiltak og rutiner for reduksjon og forebygging av sykefravær», til etterretning. 
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PS 21/44 Revisors orientering om utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 
2020 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2020, tas til 
orientering 

 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 27.09.2021: 
Revisor orienterte om gjennomført revisjonsarbeid i 2020.  Innstillingen ble enstemmig 
vedtatt. 
 

Kontrollutvalgets vedtak 27.09.2021: 
1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2020, tas til 

orientering 
 

PS 21/45 Overordnet revisjonstrategi 2021 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Overordnet revisjonstrategi for 2021, tas til orientering 
 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 27.09.2021: 
Revisor orienterte om revisjonsinndelingen og revisjonsstrategien for 2021. Innstillingen ble 
enstemmig vedtatt 
 

Kontrollutvalgets vedtak 27.09.2021: 
1. Overordnet revisjonstrategi for 2021, tas til orientering 

 

PS 21/46 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2022 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Budsjett for kontrollarbeidet for 2022 med en kostnadsramme på kr. 3 873 560.-, 
godkjennes. 
 

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

 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 27.09.2021: 
Sekretariatet og revisjonen presenterte sine respektive budsjett for Indre Østfold kommune. 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt 
 

Kontrollutvalgets vedtak 27.09.2021: 
1. Budsjett for kontrollarbeidet for 2022 med en kostnadsramme på kr. 3 873 560.-, 

godkjennes. 
 

2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2022 oversendes ordfører for videre politisk behandling 
etter § 2 i ”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon” 
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PS 21/47 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Referater og meldinger tas til orientering 
 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 27.09.2021: 
Kontrollutvalget ønsker å gjøre ordfører oppmerksom på rapporter fra statlige tilsyn, og om 
resultatet av disse kan og bør gjøres kjent for kommunestyret. Kontrollutvalgsleder og 
sekretariatsleder fatter en tekst på e-post til ordfører om tema. Referater og meldinger tas til 
orientering. 
 

Kontrollutvalgets vedtak 27.09.2021: 
1. Referater og meldinger tas til orientering 

 

PS 21/48 Eventuelt 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 27.09.2021: 
 

KU uttrykte ønske om at det legges opp til noen virksomhetsbesøk i løpet av neste 
møteplanperiode. Det er også ønske om å invitere enheter/etater inn til utvalgets møter for 
en generell informasjon. 
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Saksframlegg 
 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport "Ansattes medvirkning" 
 
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Heidi Eriksson FE-217 
 

21/950 

 

Saksnr Utvalg Type Dato 

026/21 
 

Administrasjonsutvalget PS 02.09.2021 

114/21 
 

Kommunestyret PS 16.09.2021 

 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 

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 
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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.  

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

 
Kommunestyret i sak 114/21, 16.09.2021 
 
Behandling: 
Kommunestyrets behandling: 
Ingen forslag. 
 
Votering:  
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Administrasjonsutvalgets enstemmige vedtak: 
Rapporten tas til etterretning. Adminstrasjonsutvalget tar inititativ til å ta fram en handlingsplan med 
bakgrunn i rapporten. 
 
 
 
 
Kommunestyret - Vedtak: 
Kommunestyrets enstemmige vedtak: 
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.  
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· 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.  

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. 

 
 
 
Administrasjonsutvalget i sak 026/21, 02.09.2021 
 
Behandling: 
 
Administrasjonsutvalgets forslag: 
Rapporten tas til etterretning. Adminstrasjonsutvalget tar inititativ til å ta fram en handlingsplan med 
bakgrunn i rapporten.  
 
 
Administrasjonsutvalget - Vedtak: 
Rapporten tas til etterretning. Adminstrasjonsutvalget tar inititativ til at det lages en handlingsplan 
med bakgrunn i rapporten.   
 
 
 
Bakgrunn og saksopplysninger: 
Det vises til vedlagte særutskrift og vedlegg fra kontrollutvalgets møte 14.06.2021 
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Vedlegg: 
Forvaltningsrevisjonsrapport Ansattes medvirkning - Indre Østfold kommun.._ 
Særutskrift PS 21-32 Forvaltningsrevisjonsrapport Ansattes medvirkning 
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Saksframlegg 
 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport "Krise og beredskapsplaner" 
 
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Heidi Eriksson FE-217 
 

20/35225 

 

Saksnr Utvalg Type Dato 

027/21 
 

Administrasjonsutvalget PS 02.09.2021 

115/21 
 

Kommunestyret PS 16.09.2021 

 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 

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. 
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Kommunestyret i sak 115/21, 16.09.2021 
 
Behandling: 
Kommunestyrets behandling: 
Ingen forslag. 
 
Votering: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Administrasjonsutvalgets enstemmige vedtak: 
Rådmannens forslag vedtas. 
 
 
 
Kommunestyret - Vedtak: 
Kommunestyrets enstemmige vedtak: 
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. 

 
 
 
Administrasjonsutvalget i sak 027/21, 02.09.2021 
 
Behandling: 
Ingen forslag. 
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Votering:  
Kontrollutvalgets forslag tas til etterretning.  
 
Administrasjonsutvalget - Vedtak: 
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. 

 
 
Bakgrunn og saksopplysninger: 
Det vises til vedlagte særutskrift og vedlegg fra kontrollutvalgets møte 14.06.2021 
 

 
 

 

 

 

 

 
Vedlegg: 
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Forvaltningsrevisjonsrapport - Krise- og beredskapsplaner (IØ) 
Særutskrift PS 21-31 Forvaltningsrevisjonsrapport - Krise- og beredskaps.._ 
 
 
 

184



 
 
 

Saksframlegg 
 

 

Oppfølgingsrapport til forvaltningsrevisjonsprosjekt "Tiltak og rutiner for 
reduksjon og forebygging av sykefravær" 
 
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Heidi Eriksson FE-217 
 

21/7784 

 

Saksnr Utvalg Type Dato 

034/21 
 

Administrasjonsutvalget PS 14.10.2021 

133/21 
 

Kommunestyret PS 26.10.2021 

 
 
Vedtak som innstilling fra Administrasjonsutvalget - 14.10.2021 - 034/21 
Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Tiltak og rutiner for 
reduksjon og forebygging av sykefravær», til etterretning. 

 

 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 

Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 

«Tiltak og rutiner for reduksjon og forebygging av sykefravær», til etterretning. 

 

 
Kommunestyret i sak 133/21, 26.10.2021 
 
Behandling: 
Ingen forslag. 
 
Votering: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyret - Vedtak: 
Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Tiltak og rutiner for 
reduksjon og forebygging av sykefravær», til etterretning. 
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Bakgrunn og saksopplysninger: 
Det vises til vedlagte særutskrift og vedlegg fra kontrollutvalgets møte 27. september 2021.  
 

 

 

 

 

 
Vedlegg: 
Oppfølgingsrapport Sykefravær - IØ kommune 
Særutskrift PS 21-43 Oppfølgingsrapport til forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tiltak og rutiner for 
reduksjon og forebygging av sykefravær 
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Fra: Trude Paulsen[trude.paulsen@io.kommune.no]
Sendt: 11.11.2021 13:40:10
Til: Roos Caroline Klæboe[carroo@fredrikstad.kommune.no]
Tittel: SV: Særutskrift PS 21/24 Informasjon fra rådmann angående kontrollutvalgets rolle ved oppdatering 
av delegeringsreglement 

Hei, 
 
Kommunestyret hadde «forslag til endringer i politisk reglement» oppe til behandling i juni. 
Kontrollutvalgets vedtak var innarbeidet som en del av de foreslåtte endringene. 
Der ble saken av ulike årsaker utsatt, og den er dessverre ikke blitt satt på sakskartet igjen. Men vi får det 
med i et av kommunestyrets møter i desember. Oppdaterer dere i etterkant av behandlingen. 
 
 
 

Trude Paulsen
formannskapssekretær
Indre Østfold kommune
996 94 255 / 69 68 10 00

 
 

Fra: Roos Caroline Klæboe <carroo@fredrikstad.kommune.no> 
Sendt: mandag 8. november 2021 12:30
Til: Postmottak for Østfold kontrollutvalgssekretariat 
<postkontrollutvalg@fredrikstad.kommune.no>; IOK Post <post@io.kommune.no>; IOK 
Ordfører <ordforer@io.kommune.no>
Kopi: Georg Smedhus <georg.njargel.smedhus@io.kommune.no>; 
'tove.irene.grottjord@io.kommune.no' <tove.irene.grottjord@io.kommune.no>; Tone 
Åsrud Reime <tone.reime@io.kommune.no>; Aannerød Anita Dahl 
<rona@fredrikstad.kommune.no>; Gulbrandsen Bjørn <bjgu@fredrikstad.kommune.no>
Emne: SV: Særutskrift PS 21/24 Informasjon fra rådmann angående kontrollutvalgets rolle 
ved oppdatering av delegeringsreglement
 
Hei
 
Se epost under.
Har denne saken vært opp til politisk behandling?
Fint om vi kan få en status på denne.
 
 
Med vennlig hilsen
 
Caroline Klæboe Roos
Rådgiver
 
<image007.png>
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E-post:    carroo@fredrikstad.kommune.no 
Mobil:     98846624
 
Web:       www.fredrikstad.kommune.no/okus
Adr.:        Dikeveien 29, 1661 Rolvsøy
Org.nr:    926 367 358
 
Vi gjør oppmerksomme på at dette ikke er en privat e-postadresse. Både inngående og utgående e-post blir vurdert 
for ev. offentlig journalføring i sak-arkivsystemet. 
Denne e-posten (inkludert vedlegg) er kun beregnet for mottakerne. Hvis du har mottatt denne e-posten ved en feil, 
vennligst gi oss beskjed omgående via e-post eller telefon og slett denne meldingen fra systemet.
 
 
 
 
Fra: Postmottak for Østfold kontrollutvalgssekretariat 
Sendt: tirsdag 27. april 2021 14:25
Til: post@io.kommune.no; ordforer@io.kommune.no
Kopi: georg.smedhus@io.kommune.no; tove.irene.grottjord@io.kommune.no; 
tone.reime@io.kommune.no; Aannerød Anita Dahl (rona@fredrikstad.kommune.no) 
<rona@fredrikstad.kommune.no>; Gulbrandsen Bjørn (bjgu@fredrikstad.kommune.no) 
<bjgu@fredrikstad.kommune.no>
Emne: Særutskrift PS 21/24 Informasjon fra rådmann angående kontrollutvalgets rolle ved 
oppdatering av delegeringsreglement
 
Vedlagt følger særutskrift av sak PS 21/24 «Informasjon fra rådmann angående 
kontrollutvalgets rolle ved oppdatering av delegeringsreglement». Behandlet i 
kontrollutvalgets møte den 26.04. 2021. 
 
Kontrollutvalget ber ordfører om å ta saken opp med kommunestyret.
 
 
Med vennlig hilsen
 
Caroline Klæboe Roos
Rådgiver
 
<image007.png>
E-post:    carroo@fredrikstad.kommune.no 
Mobil:     98846624
 
Web:       www.fredrikstad.kommune.no/okus
Adr.:        Dikeveien 29, 1661 Rolvsøy
Org.nr:    926 367 358
 
Vi gjør oppmerksomme på at dette ikke er en privat e-postadresse. Både inngående og utgående e-post blir vurdert 
for ev. offentlig journalføring i sak-arkivsystemet. 
Denne e-posten (inkludert vedlegg) er kun beregnet for mottakerne. Hvis du har mottatt denne e-posten ved en feil, 
vennligst gi oss beskjed omgående via e-post eller telefon og slett denne meldingen fra systemet.
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/89 
Dokumentnr.: 78 
Løpenr.: 234814/2021 
Klassering: 3014-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 29.11.2021 21/61 

 

Eventuelt
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