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Dokumentnr.: 55 
Løpenr.: 171304/2021 
Klassering: 3014-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 27.09.2021 21/38 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

 
Fredrikstad, 29.07.2021 
 
 

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.: 56 
Løpenr.: 171308/2021 
Klassering: 3014-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 27.09.2021 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 

 
Fredrikstad, 29.07.2021 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

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

Vurdering 
Ingen 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/87 
Dokumentnr.: 81 
Løpenr.: 205261/2021 
Klassering: 3014-188 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 27.09.2021 21/40 

Informasjon fra rådmann vedrørende kontrollutvalgssak 21/5 

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

 
Fredrikstad, 09.09.2021 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 KU – møte 01.02 2021, sak 21/5 Oppfølgingsrapport «Innkjøp»,  
 Kommunestyret i Eidsberg sak 19/55, den 08.10.2019 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt 

«Innkjøp» 
 Kontrollutvalget i Eidsberg sak 19/21, den 24.06 2019 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt 

«Innkjøp». 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget og kommunestyret i tidligere Eidsberg kommune behandlet en 
forvaltningsrevisjonsrapport som omhandlet kommunens innkjøp i 2019. I henhold til 
kommunelovens §23-2, e) skal kontrollutvalget sørge for at vedtak, som kommunestyret 
treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp.  
 
Kontrollutvalget fulgte opp vedtaket ved at revisjonen har utformet en oppfølgingsrapport 
som ble behandlet 1. februar 2021 i sak 21/5. Det gjenstod enkelte forhold som 
kontrollutvalget ønske å følge videre opp. Kontrollutvalget fattet derfor følgende vedtak i sak 
21/5: 
 

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Innkjøp», 
samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning. 

 

2. 2.1  Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
       «Innkjøp», til etterretning 
 

2.2 Rådmann skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen har 
      utarbeidet rolleoversikt over anskaffelser i tråd med  
      anskaffelsesreglementet. Samt når kommunen har utarbeidet rammeavtale 
      for IT-utstyr. 
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Vurdering 
Sekretariatet har fått en epost fra rådmann den 8. september at økonomisjef og innkjøpssjef 
vil være tilsted i saken for å gi utvalget den informasjon som er etterspurt. 
 
Sekretariat legger frem saken uten forslag til innstilling, da informasjonen fra rådmann gis 
muntlig.  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/84 
Dokumentnr.: 27 
Løpenr.: 209257/2021 
Klassering: 3014-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 27.09.2021 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 ................ 
 
Fredrikstad, 16.09.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Revisjonsnotat - Kommunens bruk av anleggsbidragsmodellen – Holtskogen 

næringsområdet, datert 19.07 2021 
2. Indre Østfold kommune – Holtskogen næringsområdet – anvendelse av 

anleggsbidragsmodellen, datert 13.09 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: 
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 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:   

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 

 
Revisjonen har den 15.09 2021 oversendt et notat til sekretariatet som omhandler den ene 
av de to observasjoner som fremsto som uavklarte. Notat gjelder de formelle sidene ved 
avtalen om anleggsbidrag knyttet til prosjektet - utbygging av næringsområde – Holtskogen. 
 
Revisjonen redegjør kort i sitt notat om ulike avtaler som utbyggingsavtale og for 
anleggsbidragsavtale og til hvilke forutsetninger som ligger grunn for å bruke disse på en 
riktig måte. Videre i notatet viser revisjonen til fakta for prosjektet Holtskogen fra 
kommunestyrevedtak i Hobøl kommune i 2006 frem til inngåtte avtaler sist i 2016. 
 
Revisjonens vurdering og hovedkonklusjon i sitt notat er følgende: 
 

«Revisjonen er av den oppfatning at det er stor sannsynlighet for at praksisen knyttet til 
denne avtalen ikke er i tråd med regelverket. Kommunen bør innhente en bindende uttalelse 
fra skattemyndighetene på kommunens fremgangsmåte». 
 
Indre Østfold kommune har i sitt svar brev til revisjonen gitt følgende kommentarer til 
prosjektet Holtskogen: 
 

«Indre Østfold kommune har hatt en innledende kontakt med Hobøl kommunes juridiske 
bistand i forbindelse med den inngåtte anleggsbidragsmodellen og vil videreføre dialogen. 
Indre Østfold kommune vil også følge opp saken overfor tidligere ledelse i Hobøl kommune 
før vi gjør nødvendige avklaringer mot skatteetaten og de berørte parter i saken.  
 
Indre Østfold kommune vil komme tilbake med en nærmere redegjørelse på et senere 
tidspunkt.» 
 
Sekretariatet viser i sin helhet til revisjonens notat og Indre Østfold kommune sitt svar som 
er vedlagt saken. 

Vurdering 
Med bakgrunn i revisors vurderinger og konklusjon samt Indre Østfold kommune sitt tilsvar til 
revisjonen, anbefaler sekretariatet kontrollutvalget om å ta revisjonens notat, til etterretning.  
 
Kontrollutvalget bør videre følge opp at rådmann sørger for en snarlig avklaring om 
praksisen i prosjektet Holtskogen er i tråd med regelverket. Kontrollutvalget bør be om en 
skriftlig tilbakemelding.  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/87 
Dokumentnr.: 86 
Løpenr.: 209301/2021 
Klassering: 3014-188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 27.09.2021 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 

 
Fredrikstad, 15.09.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon for 1. halvår 2021 – Indre Østfold 

kommune, datert 13.09.2021. 
2. Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon, datert 13.09.2021 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kommunestyret 20.05.2020 sak 49/20 «Forvaltningsrevisjonsplan 2020 – 2021» 
 Kommunestyret 16.09.2020 sak 96/20 «Plan for eierskapskontroll 2020 – 2023» 

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

Vurdering 
Østre Viken kommunerevisjon IKS redegjør i sin statusrapport for de 
forvaltningsrevisjonsprosjekt som er gjennomført så langt i 2021.  
 
I informasjonsskrivet redegjør revisjonen for det arbeidet som gjenstår jf. Plan for 
forvaltningsrevisjon 2020-2021 og oppfølging av disse, samt utførte og gjenstående 
eierskapskontroller (jf. Plan for eierskapskontroll 2020-2023).  
 
Oversikten under viser hvilke prosjekter som er vedtatt i Plan for forvaltningsrevisjon 2020-
2021 og status for disse: 
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Nr. Prosjekt  Status  
1  Sykehjem -  kvalitet i tjenestene KS 23.03.2021 
2  Gebyrer på vann og avløpsområdet KS 10.02.2021 
3  Ansattes medvirkning KU 14.06 .2021 
4  Krise- og beredskapsplaner KU 14.06.2021 
5  Indre Østfold brann og redning Prosjektplan 23.03.2021 
6  Barnevern  Prosjektplan 01.02.2021 
7 IKT-sikkerhet Ikke påbegynt 
8 Helsehuset Ikke påbegynt 
9 Internkontroll Restanse 
10 PPT Restanse 

 
Sekretariatet vurderer at leveransene i stor grad er i henhold til vedtatte planverk, både 
«Indre Østfold Brann og redning» og «Barnevern» er estimert levert til behandling i 
november 2021.  
Derimot konstaterer sekretariatet at forvaltningsrevisjonsprosjektet IKT-sikkerhet og 
Helsehuset, ikke ser ut til å bli levert.  
Revisjonen opplyser følgende i informasjonsskrivet:  

«Med basis i de forvaltningsrevisjoner som allerede er gjennomført og under arbeid, 
vurderer revisjonen at det ikke vil være mulig å gjennomføre disse 
forvaltningsrevisjonen innenfor planperioden. Det er flere faktorer som har ført til 
dette [..]»  

 
Sekretariatet vurderer at revisjonen (jf. vedtak i by/kommunestyret) er i rute med levering av 
oppfølgingsrapporter.  
  
Sekretariatet vurderer at revisjonen er i rute med eierskapskontroll i tråd med plan for 
eierskapskontroll 2020-2023. Revisjonen opplyser at de vil jobbe videre i 2022 og 2023 med 
å fullføre planen. Videre skriver de at «Siden prioritering nr. 2 i planen innebærer 
eierskapskontroll av 4 selskaper bør det settes av tilstrekkelig med ressurser til 
gjennomføringen av disse i 2022.»  
 
Indre Østfold kommune har budsjettert med 1450 timer til forvaltningsrevisjon i 2021. 
Revisjonen har levert 1237,5 timer per 30. juni 2021. Dette utgjør 85% av budsjett.  
 
Merforbruk avregnes mot regnskapsrevisjon. Eventuelt mindreforbruk blir tilbakebetalt til 
kommunen. 
 
Vi viser til vedlagte statusrapport og informasjonsskriv for ytterligere detaljer.  
 
Sekretariatet anbefaler for kontrollutvalget at revisjonens statusrapport om utført 
forvaltningsrevisjon for 1. halvår 2021 og informasjonsskrivet om forvaltningsrevisjon tas til 
orientering. 
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Statusrapport  
Utført forvaltningsrevisjon 1. halvår 2021 

Indre Østfold kommune  
 

 
Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på vegne av kontrollutvalget i 

kommunen. 

 

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

 
Tabell: Produksjon og ressursbruk 

Oppgave Rappor-
tert 
2020 

1. halvår 
2021 

Prosjekt 
totalt 

Estimerte ti-
mer 

Mer-/mindrefor-
bruk 

Administrasjon   30  60  

Ansattes medvirkning* (kommu-
nestyrebehandling 16. september 
gjenstår) 

35 371 406 300 +/- 10 % +76 (foreløpig) 

Barnevern* 38 242 280 350 +/- 10 %  

Gebyrer på vann og avløpsområ-
det 

412 1 413  360 +/- 10 % +17 

Krise- og beredskapsplaner* 
(kommunestyrebehandling 16. 
september gjenstår) 

164 145 309 400-500 -91 (foreløpig) 

Kvalitet i sykehjemstjenesten 
(Grinitun - Spydeberg) 

82 96 179 285  -106 

Indre Østfold brann og redning 
IKS (forvaltningsrevisjon)* 

 323  300 +/- 10 %  

Oppfølgingsrapport Innkjøp – 
(Eidsberg) 

62 6,5 68,5  
 
 
 

250 timer 
samlet jfr. 

plan for FR 

 

Oppfølgingsrapport  
Offentlige anskaffelser (Askim) 

32 13 45  

Oppfølgingsrapport Antikorrup-
sjonsplaner og tiltak (Eidsberg)  

47 2,5 49,5  

Oppfølgingsrapport Tiltak og ru-
tiner for reduksjon og forebyg-
ging av sykefravær (Trøgstad)* 

 7,5   

Sum 872 1237,5 1750  -104 

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

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

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

ver, samordningsmøter med kontrollutvalgssekretariatet, utarbeidelse av statusrapporter og 

lignende oppgaver som ikke føres på eget prosjekt. 

 

Ansattes medvirkning 

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

påbegynt i 2020 og ble behandlet i KU juni 2021. Kommunestyrebehandling er berammet 16. 

september. Det vil bli et merforbruk på prosjektet på rundt 70-80 timer. Dette knytter seg i 

hovedsak til ivaretagelse av kontrollutvalgets innspill ifbm. behandling av prosjektplan. 

 

Barnevern 

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

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

valget 1. februar 2020. Ved behandling av prosjektplan ga kontrollutvalget innspill vedr. in-

volvering av fosterforeldre. Det kan gå mot et merforbruk på denne forvaltningsrevisjonen, 

men revisjonen skal tilstrebe å holde seg innenfor feilmargin. Levering av rapport til KU er 

estimert november 2021. 

 

Gebyrer på vann og avløpsområdet 

Det var totalt estimert 360 timer med en feilmargin +/- 10 % i prosjektplanen. Det er brukt 

413 timer. Dette skyldes at det var komplekse problemstillinger og at rapporten ble omfat-

tende. Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget 1. februar og i kommunestyret 10. februar 

2021. Timen som er registrert i år knytter seg til den politiske behandlingen. 

 

Krise- og beredskapsplaner 

I prosjektplanen ble det estimert 400-500 timer. Rapporten ble behandles i kontrollutvalget i 

juni, og kommunestyrebehandling er berammet 16. september. Det ligger an til at det blir 

brukt færre timer enn estimert på dette prosjektet (rundt 90 timer under minsteestimatet på 

400 timer) 

 

Kvalitet i sykehjemstjenesten (Grinitun – Spydeberg) 

Dette prosjektet var opprinnelig vedtatt i plan for forvaltningsrevisjon for Spydeberg kom-

mune. Kontrollutvalget i Indre Østfold tok med seg dette prosjektet i FR-planen for 2020-21. 

Prosjektplanen var vedtatt av kontrollutvalget i Spydeberg. Det ble gjort enkelte endringer i 

prosjektplanen i 2020 som kontrollutvalget ble orientert om. 

 

Det var totalt estimert 285 timer til gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen. Slik sett har 

det vært et mindreforbruk på 106 timer. Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget 1. mars, 

samt i kommunestyret 23. mars 2021. 

 

Indre Østfold brann og redning IKS (forvaltningsrevisjon) 

Prosjektplanen for forvaltningsrevisjonen av IØBR IKS ble vedtatt i kontrollutvalget i mars 

2021. Det ble estimert 300 timer +/- 10 % for å gjennomføre forvaltningsrevisjonen. Per 6. 

juni 2021 er det påløpt 323 timer. Revisjonen har nå innsett at estimatet var noe ambisiøst 

med tanke på undersøkelsens bredde og omfang. Her må det nok påregnes et merforbruk i 

størrelsesorden 70-100 timer utover feilmargin. Revisjonen estimerer at kontrollutvalget får 

rapport til behandling i november. 
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Oppfølgingsrapport: Innkjøp (Eidsberg) 

Kontrollutvalget og kommunestyret i tidligere Eidsberg kommune behandlet en 

forvaltningsrevisjonsrapport som omhandlet kommunens innkjøp i 2019. Oppfølgingsrapport 

forvaltningsrevisjon «Innkjøp» er levert og behandlet i kontrollutvalgsmøte 1.februar 2021. 

 

Oppfølgingsrapport Offentlige anskaffelser (Askim) 

Kontrollutvalget og bystyret i Askim kommune behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport som 

omhandlet kommunens anskaffelser i 2019. Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjon "Offent-

lige anskaffelser er behandlet i kontrollutvalgsmøte 1.mars, samt i kommunestyret 4. mai 

2021. 

 

Oppfølgingsrapport: Antikorrupsjonsplaner og tiltak (Eidsberg) 

Kontrollutvalget og kommunestyret i tidligere Eidsberg kommune behandlet en forvaltnings-

revisjonsrapport som omhandlet kommunens antikorrupsjonsplaner og tiltak i 2019. Oppføl-

gingsrapport «Antikorrupsjonsplaner og tiltak» er levert og behandlet i kontrollutvalgsmøte 

1.februar 2021, samt behandlet i kommunestyret 10. februar 2021. 

 

Oppfølgingsrapport Tiltak og rutiner for reduksjon og forebygging av sykefra-

vær (Trøgstad) 

Kontrollutvalget og kommunestyret i tidligere Trøgstad kommune behandlet en forvaltnings-

revisjonsrapport som omhandlet tiltak og rutiner for reduksjon og forebygging av sykefravær i 

2018. Dette er den siste oppfølgingsrapporten kontrollutvalget i Indre Østfold kommune vil få 

til behandling fra de «gamle» kommunene. Per 30. juni 2021 er det påløpt 7,5 timer til opp-

følgingsundersøkelsen. Mesteparten av arbeidet er gjennomført på sensommeren. Rappor-

ten blir behandlet i kontrollutvalgets møte 27. september. 

 
Total leveranse 

Indre Østfold kommune har budsjettert med 1450 timer til forvaltningsrevisjon, oppfølgings-

undersøkelser og eierskapskontroll i 2021. 1237,5 av timene er levert per 30. juni 2021. 

Dette utgjør 85 % av budsjetterte timer. Leveringsgraden i 2021 og oppfølgingen av planver-

ket for 2020-21 vil påvirkes av flere forhold (se «informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon»). 

 
 

Rolvsøy, 13. september 2021 
 

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

 

 

Bakgrunn 

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

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

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

utfordringer ved avdeling for forvaltningsrevisjon i ØVKR IKS. 

 

Status vedrørende oppfølging av forvaltningsrevisjonsplanen 2020-21 

Kommunestyret i Indre Østfold kommune vedtok den 20.05.2020 i sak 49/20 en plan for for-

valtningsrevisjon som inneholder en liste på totalt 10 forvaltningsrevisjoner. To av disse for-

valtningsrevisjonene (nr. 9 og 10) er restanseprosjekter, som innebærer at det ikke er ressur-

ser til å gjennomføre disse i planperioden, med mindre andre forvaltningsrevisjoner tar mindre 

tid enn forventet, eller det gjøres endringer i planen. I realiteten er det beregnet at det er res-

surser til 8 forvaltningsrevisjoner med en ressursramme på 300 revisjonstimer til hvert prosjekt 

i planperioden. 

 

Fire av forvaltningsrevisjonene er så langt behandlet i kontrollutvalget: 

 Ansattes medvirkning 

 Krise og beredskapsplaner 

 Kvalitet i sykehjemstjenester 

 Gebyrer på vann- og avløpsområdet 

 

To av forvaltningsrevisjonene er under utarbeidelse: 

 Barnevern og Indre Østfold brann og redning IKS: Revisjonen estimerer at rapportene 

blir behandlet i kontrollutvalgets møte i november.  

Utover det som er beskrevet over gjenstår det to forvaltningsrevisjoner i plan for forvaltnings-

revisjon 2020-2021 som det var forventet at skulle gjennomføres; IKT-sikkerhet og Helsehu-

set. Med basis i de forvaltningsrevisjoner som allerede er gjennomført og under arbeid, vur-

derer revisjonen at det ikke vil være mulig å gjennomføre disse forvaltningsrevisjonen innenfor 

planperioden. Det er flere faktorer som har ført til dette, herunder at: 

 revisjonen ikke har hatt kapasitet til å levere alle budsjetterte timer for 2020, som igjen 

har medført at det er tilbakebetalt midler til kommunen tilsvarende 335 revisjonstimer 

for 2020.  ØVKR har en finansieringsmodell som er basert på medgått tid (ihht. sel-

skapsavtale), dette innebærer at midler skal tilbakebetales til kommunen dersom de 

ikke benyttes innenfor året. Det at forvaltningsrevisjonsplanen ble behandlet politisk 

et godt stykke ut i 2020 (25. mai i kommunestyret) spilte også inn på hvor mye revi-

sjonen rakk å gjennomføre dette året. 

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

sjoner forbruker 300 revisjonstimer og dette har lagt premisser for hvor mange for-
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valtningsrevisjoner som er vedtatt at skal gjennomføres i planperioden. Ved behand-

ling av prosjektplanene i kontrollutvalget har det ved flere tilfeller blitt vedtatt høyere 

timeestimater med bakgrunn i forvaltningsrevisjonens omfang. Det er derfor oppstått 

et avvik mellom estimerte timer i plan for forvaltningsrevisjon og de timer som faktisk 

har blitt vedtatt i prosjektplan. For Indre Østfold kommunes del har noen forvaltnings-

revisjoner fått et merforbruk sammenlignet med estimatet, mens andre har fått et 

mindreforbruk. De aller fleste av revisjonene har likevel gått utover de 300 timene 

som er beregnet i forvaltningsrevisjonsplanen. 

 med bakgrunn i de prosjekter som er gjennomført og vedtatt gjennomført innevæ-

rende år, estimerer revisjonen at det allerede vil bli et merforbruk i forhold til de timene 

som er avsatt til forvaltningsrevisjonen i budsjett for kontroll og tilsyn (se under). 

Hva gjelder oppfølgingsundersøkelser, er det inkludert rapporten som behandles i kontrollut-

valget 27. september levert 4 oppfølgingsrapporter til behandling i 2021: 

 Oppfølgingsrapport Innkjøp  

 Oppfølgingsrapport Offentlige anskaffelser  

 Oppfølgingsrapport Antikorrupsjonsplaner og tiltak   

 Oppfølgingsrapport Tiltak og rutiner for reduksjon og forebygging av sykefravær  

Det er ikke bestilt flere oppfølgingsrapporter som skal påstartes før i 2022. 

 

Status vedrørende oppfølging av plan for eierskapskontroll 2020-23 

I plan for eierskapskontroll 2020-23 (vedtatt i kommunestyret 16. september 2020) er det satt 

opp tre prioriteringer: 

1. Indre Østfold Renovasjon IKS og datterselskapet Retura Østfold AS 

2. Arbeids-og inkluderingsbedriftene: Deltagruppen AS, Hobøl ASVO, Via3 og Innovi AS 

3. Askim rådhus AS 

Prioritering nr. 1 og 2  inkluderer flere selskaper, noe som innebærer at det må gjøres en 

eierskapskontroll av hvert enkelt selskap. 

 

Revisjonen har denne høsten påbegynt arbeidet med eierskapskontroll av Indre Østfold Re-

novasjon IKS og datterselskapet Retura Østfold As. Revisjonen estimerer at denne vil bli levert 

til behandling første kvartal 2022. Ihht. prosjektplan er det estimert 150 timer til denne eiers-

kapskontrollen. Revisjonen legger til grunn at ca. 50 av disse timene vil påløpe neste år. 

Revisjonen vil jobbe videre i 2022 og 2023 med å fullføre planen. Siden prioritering nr. 2 i 

planen innebærer eierskapskontroll av 4 selskaper bør det settes av tilstrekkelig med ressur-

ser til gjennomføringen av disse i 2022. 

 

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

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

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

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

 

Med gjennomføringen av ovennevnte forvaltningsrevisjoner, oppfølginger og eierskapskontroll 

estimerer revisjonen at vi vil benytte ca. 1550 revisjonstimer i 2021. Dette medfører i så fall et 

merforbruk i forhold til budsjett for forvaltningsrevisjon på ca. 100 timer. 

 

Utvikling og utfordringer ved avdeling for forvaltningsrevisjon 

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

permisjoner og sykdom i avdelingen er vi per i dag 7 aktive årsverk. 4 av de 7 ansatte ble 
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tilsatt i perioden desember 2020 til mars 2021. De resterende ansatte har mellom 4 og 8 års 

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

administrasjon, rettsvitenskap, sosiologi, realfag m.m. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

andre arbeidsplasser i Norge i stor grad vært preget av Covid-19 pandemien, og det har vært 

utstrakt bruk av hjemmekontor helt siden mars 2020. Nylig har selskapet tatt grep for at flere 

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

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

fremover. 

 

Rolvsøy, 13. september 2021 

 

Casper Støten (sign.) 

konstituert fagleder for forvaltningsrevisjon 
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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. 
 

 
Fredrikstad, 15.09.2021 
 
 

Vedlegg 
 Oppfølgingsrapport «Tiltak og rutiner for reduksjon og forebygging av sykefravær», 

datert den 08.09.2021.  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

 Trøgstad kommunestyre sak 56/18, den 12.09.2018 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Tiltak og rutiner for reduksjon og forebygging av sykefravær» 

 Trøgstad kontrollutvalg sak 18/13, den 11.06.2018 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Tiltak og rutiner for reduksjon og forebygging av sykefravær». 

 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget og kommunestyret behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport som 
omhandlet kommunens tiltak og rutiner for reduksjon og forebygging av sykefravær i 
Trøgstad i 2018. I henhold til kommunelovens §23-2, e) skal kontrollutvalget sørge for at 
vedtak, som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp. 
Kontrollutvalget følger opp vedtaket ved at revisjonen har utformet en oppfølgingsrapport, 
denne ligger som vedlegg til saken. 
 
Kommunestyrets vedtak i sak 56/18, den 12. september 2018 var følgende: 
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1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Tiltak og rutiner for reduksjon og 
forebygging av sykefravær til orientering, og ber administrasjonen følge opp 
rapportens 7 anbefalinger og iverksette anbefalte tiltak. 

2. Kontrollutvalget følger opp kommunestyrets vedtak ved å bestille oppfølgingsrapport 
fra revisjonen et år etter at revisjonsprosjektet er behandlet i kommunestyret. 

 
Revisjonen har i sin oppfølgingsrapport kontrollert hvorvidt de syv anbefalingene er fulgt opp 
av kommunen. Revisjonens vurdering og konklusjon er følgende: 
 

«Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad kommunestyrets 
vedtak i sak 56/18 er fulgt opp, herunder de vedtatte anbefalingene. 
Revisjonens konklusjon er at 5 av 7 anbefalinger er fulgt opp. 
2 av 7 anbefalinger er vurdert som delvis fulgt opp. Revisjonen vil likevel ikke foreslå 
nye anbefalinger i denne oppfølgingsrapporten, da vi mener at oppfølgingen av disse 
i stor grad vil bli ivaretatt gjennom kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret i 
forbindelse med behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten «Ansattes 
medvirkning»».  

 
Rådmannen har kommet med sin uttalelse til oppfølgingsrapporten. Dette ligger i sin helhet 
på side 21 i rapporten. 
Rådmannen skriver at administrasjonen kjenner seg igjen i rapporten og at de ikke har 
ytterligere kommentarer. 

Vurdering 
Samlet sett vurderer sekretariatet at dataene som er benyttet er tilstrekkelig som grunnlag 
for oppfølgingsrapportens vurderinger og konklusjoner. Siden dette er en oppfølgingsrapport 
er det ikke gjennomført kontrollhandlinger av kommunens praksis, det er kontrollert 
kommunens systemer og rutiner. 
Sekretariatet vurderer at rådmannen slutter seg til revisjonens konklusjon. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og rådmannens uttalelse til rapporten 
til etterretning. 
Sekretariatet anbefaler videre at kontrollutvalget legger revisjonens vurderinger og 
konklusjon til grunn i sitt forslag til vedtak kommunestyret.  
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1 

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

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

opp. 

Revisjonen gjennomførte forvaltningsrevisjonen «Tiltak og rutiner for reduksjon og forebygging av sy-

kefravær» i Trøgstad kommune i 2018. Rapporten fra revisjonen ble behandlet i kontrollutvalget i sak 

18/13 den 11.06.2018, og i kommunestyret i sak 56/18 den 12.09.2018. Kommunestyret vedtok at saken 

skulle følges opp med en oppfølgingsrapport levert av revisjonen. Oppfølgingsrapporten skal behandles 

av kontrollutvalget og kommunestyret i Indre Østfold kommune. 

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

søkelsen. 
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2 Gjennomføring av undersøkelsen

 Oppfølgingskriterier 

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

forvaltningsrevisjonsrapporten er fulgt opp.  

Kommunestyret i Trøgstad kommune fattet følgende vedtak i sak 56/18 (12.09.2018): 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Tiltak og rutiner for reduksjon og forebygging av

sykefravær til orientering, og ber administrasjonen følge opp rapportens 7 anbefalinger og iverk-

sette anbefalte tiltak.

2. Kontrollutvalget følger opp kommunestyrets vedtak ved å bestille oppfølgingsrapport fra revisjo-

nen et år etter at revisjonsprosjektet er behandlet i kommunestyret.

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

denne oppfølgingsrapporten beskrives det hvordan vedtaket, dvs. anbefalingene er arbeidet med, og 

revisjonen gjør en vurdering av i hvilken grad administrasjonen har fulgt de opp. 

 Metode og datagrunnlag 

Revisjonen startet opprinnelig arbeidet med oppfølgingsundersøkelsen høsten 2020, på forespørsel fra 

kommuneadministrasjonen ble arbeidet utsatt til 2021. 

Revisjonen ba i e-post til kommunedirektøren datert 02.02.2021 om en redegjørelse for hvilke tiltak som 

er iverksatt som følge av kommunestyrets vedtak. Revisjonen ba også om dokumentasjon på iverksatte 

tiltak.  

Kommunedirektøren har ved HR-HMS rådgiver i e-post til revisjonen datert 20.04.2021 redegjort for 

fremdrift på kommunens oppfølging av kommunestyrets vedtak (vedlagt). Følgende dokumenter ble 

mottatt i forbindelse med redegjørelsen: 

 Overordnet HMS-handlingsplan 2021

 Overordnet HMS strategi 2021

 IA-plan 2019-2022

 Rutiner for sykefravær

Revisjonen har gjennomført vurderinger på bakgrunn av administrasjonens redegjørelse og oversendt 

dokumentasjon. 

Rådmannen har fått anledning til å uttale seg om denne rapporten før den ble sendt til behandling i kon-

trollutvalget i Indre Østfold kommune. Rådmannens uttalelse er vedlagt rapporten. 
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3 Kommunens oppfølging av «Tiltak og ruti-

ner for reduksjon og forebygging av syke-

fravær» 

 Bakgrunnen for vedtaket 

Indre Østfold kommunerevisjon, i dag Østre Viken kommunerevisjon, gjennomførte forvaltningsrevisjo-

nen «Tiltak og rutiner for reduksjon og forebygging av sykefravær» for Trøgstad kommune i 2018. Dette 

kapittelet gjør rede for, i 7 delkapitler, bakgrunnen for anbefalingene, administrasjonens redegjørelse for 

oppfølging av anbefalingene og revisjonens vurdering av gjennomføringen. 

 Anbefaling 1: Revisjonen anbefaler at kommunen setter inn tiltak for å infor-

mere sine ansatte om kommunens HMS-system, slik at sentrale dokumenter og 

rutiner blir gjort kjent i hele organisasjonen. 

3.2.1 Bakgrunn 

Det fremkom av forvaltningsrevisjonsrapporten at et betydelig antall ansatte, nærmere halvparten av de 

spurte i spørreundersøkelsen, enten svarte «nei» eller «vet ikke» på om de hadde kjennskap til HMS-

håndboken. Håndboken var hovedverktøyet for oppfølging av lov og forskrift i tilknytning til HMS i kom-

munen, og revisjonen vurderte det som uheldig at såpass mange ansatte ikke hadde gjort seg kjent med 

denne. Enkelte ansatte oppfattet også at håndboken i for liten grad ble tatt frem og satt fokus på i det 

daglige arbeidet. På bakgrunn av dette fremmet revisjonen anbefaling 1. 

3.2.2 Administrasjonens redegjørelse 

Indre Østfold kommune (IØ kommune) ga en omfattende skriftlig redegjørelse for oppfølgingen av anbe-

falingen som i sin helhet ligger i vedlegg, revisjonen har gjengitt opplysninger som vi vurderer er særlig 

relevante opp mot anbefalingen under: 

Administrasjonen oppgir at det er et overordnet HMS-mål at alle ansatte i IØ kommune skal ha grunn-

leggende kunnskap om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid.  

Administrasjonen oppgir at kommunen legger til rette for dette gjennom aktiviteter som f.eks.: 

1. Alle ansatte skal årlig gjøre seg kjent med IØ kommunes HMS-hovedbok.

2. Nyansatte skal gjøre seg kjent med IØ kommunes HMS-hovedbok.

3. I løpet av 2021 skal alle verneombud ha orientert arbeidstakerne innenfor sitt verneområde om

egen rolle (Verneombudsamlinger)

 Alle enheter skal med bakgrunn av en kartlegging utarbeide en tiltaksplan for å forbedre ar-

beidsmiljøet.

 Indre Østfold kommunes HMS hovedbok skal til enhver tid være oppdatert, og skal revide-

res en gang årlig.

 Gjennomsnittlig nærvær skal i 2021 ikke være lavere enn 93%, jf. handlingsplan for inklude-

rende arbeidsliv.
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Administrasjonen oppgir også at HMS-arbeidet blant annet skal gi større medvirkning og deltakelse fra 

de ansatte. 

I overordnet HMS handlingsplan for 2021 fremgår det på side 2 at et av kommunens mål er at «Organi-

seringen og prosesser/retningslinjer i HMS-arbeidet er kjent for ledere og ansatte i kommunen». Tiltak 

kommunen har satt for å oppnå dette er å tilby ansatte 40-timerskurs og gi generell opplæring gjennom 

kurs og møter. 

3.2.3 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen ser ut fra redegjørelsen og dokumentasjonen som er mottatt at Indre Østfold kommune har 

satt på plass et omfattende HMS-system, der ansattes kjennskap og medvirkning til systemet er et viktig 

element. Revisjonen vurderer at dette er viktige mål og tiltak som kan bidra til å sikre systematisk opplæ-

ring av nye og nåværende ansatte om deres plikter og rettigheter vedrørende helse, miljø og sikkerhet på 

arbeidsplassen. Revisjonen vurderer på bakgrunn av dette med at anbefalingen er fulgt opp. 

 Anbefaling 2: Revisjonen anbefaler kommunen å sette fokus på, overfor ledere 

og ansatte, hvilke forventninger som stilles til deres rolle i HMS-arbeidet. Ansatte 

og ledere bør gis nødvendig tid, opplæring og ressurser for å møte disse forvent-

ningene. 

3.3.1 Bakgrunn 

Det var, blant de spurte verneombudene, betydelig variasjon i deres opplevelse av å bli involvert i HMS-

arbeidet. Verneombudene skal ivareta arbeidstakernes interesser på arbeidsplassen. Revisjonen vur-

derte det som avgjørende å involvere disse i kommunens HMS-arbeid. Dette oppfattet revisjonen at 

kunne gi kommunen en bredere forankring blant ansatte i gjennomføringen av det forebyggende arbei-

det, og øke tilliten mellom ledelse og ansatte. Det framkom også av resultatene fra spørreundersøkel-

sen at 6 av 10 verneombud var «godt» eller «svært god» kjent med hvilke oppgaver de hadde i henhold 

til sin rolle. 2 av 10 oppga å være «middels» kjent med sine oppgaver, mens de to gjenværende respon-

dentene oppga å «i svært liten» og «liten grad» være kjent med sine oppgaver. På spørsmål til den 

samme gruppen respondenter om i hvilken grad de opplevde at arbeidsgiver involverte de i HMS-arbei-

det, svarte halvparten at de i «liten grad» eller «middels grad» opplevde å bli involvert, mens den reste-

rende halvparten svarte at de opplevde i «stor» eller «svært stor» grad å bli involvert. På bakgrunn av 

dette fremmet revisjonen anbefaling 2. 

3.3.2 Administrasjonens redegjørelse 

Indre Østfold kommune ga en omfattende skriftlig redegjørelse for oppfølgingen av anbefalingen som i 

sin helhet ligger i vedlegg, revisjonen har gjengitt opplysninger som vi anser som særlig relevante opp 

mot anbefalingen under: 

Kommunen har i sin redegjørelse gjengitt kommunens delegeringsreglement vedrørende HMS-arbeid. 

Det er nedfelt i kommunens delegeringsreglement hva de enkelte ledere har av ansvar i HMS arbeidet. 

Det fremkommer skriftlig hvilke oppgaver og hvilket ansvar som påligger rådmannen, kommunaldirektø-

rer, seksjonsledere, enhetsledere, verneombud, hovedverneombud, arbeidsmiljøutvalget og øvrige an-

satte. 
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3.3.3 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen vurderer at Indre Østfold kommune har tatt grep for å formalisere ansvaret til ansatte og ledere 

i et delegeringsreglement. Revisjonen vurderer at dette innebærer at kommunen har tydeliggjort hvilke 

forventninger det stilles til deres rolle i HMS-arbeidet. Revisjonen tar likevel forbehold om at vi ikke har 

undersøkt i hvilken grad delegeringsreglementet er kjent i hele kommunen.  

Når det angår andre ledd i anbefalingen «(...) Ansatte og ledere bør gis nødvendig tid, opplæring og 

ressurser for å møte disse forventningene» vil revisjonen henvise til forvaltningsrevisjonsrapporten «An-

sattes medvirkning» behandlet i kontrollutvalget i juni 2021 i sak 21/32, der revisjonen konkluderer med 

at verneombudene har fått tilstrekkelig opplæring og tid til arbeidet. Revisjonen anser dette som et til-

strekkelig grunnlag for å konkludere med at kommunen også har satt fokus på dette hos ansatte og ledere. 

Revisjonen vurderer på bakgrunn av dette med at anbefalingen er fulgt opp. 

 Anbefaling 3: Revisjonen anbefaler kommunen å sørge for at planlagte HMS-

relaterte tiltak blir gjennomført i samtlige av kommunens virksomheter, med sær-

lig fokus på virksomhetene innen Helse og omsorg. 

3.4.1 Bakgrunn 

Det var revisjonens vurdering at HMS-tiltak i all hovedsak ble iverksatt. Samtidig fremkom det av resulta-

tene fra spørreundersøkelsen at et flertall av respondentene opplevde at tiltak kun delvis ble iverksatt, 

eller at de ikke kjente til om tiltak ble iverksatt, i tråd med det som var planlagt. Spesielt tilrettelegging, 

medarbeidersamtale, risikoanalyse og opplæring ble pekt på som manglende tiltak av enkelte ansatte. 

På bakgrunn av dette fremmet revisjonen anbefaling 3. 

3.4.2 Administrasjonens redegjørelse  

Administrasjonen skriver i sin redegjørelse at det er vedtatt en overordnet HMS plan som gjelder for alle 

virksomheter i Indre Østfold kommune, vedtatt i AMU 21.01.2021 i sak 07/21. Administrasjonen henvi-

ser også til overordnet HMS strategiplan for Indre Østfold kommune vedtatt i AMU møte 21.01.2021 i 

sak 08/21 (oversendt revisjonen). 

Revisjonen ser av handlingsplanen at det er satt opp overordnede mål, tiltak for å nå målene, ansvarlige 

personer/virksomheter, tidsfrist og status fordelt på 6 områder av kommunens HMS-arbeid: 

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

 Vernetjenesten – verneområder – verneansvarlige – hovedverneombud - verneombud

 AKAN

 IA-avtale 2019 – 2022 (sykefraværsoppfølging) (nasjonale mål og tiltak).

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

 Bedriftshelsetjeneste (BHT)

3.4.3 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen vurderer at kommunen gjennom sin HMS-handlingsplan har lagt til rette for at planlagte 

HMS-tiltak skal gjennomføres i Indre Østfold kommune. Revisjonen vil også vise til forvaltningsrevi-

sjonsrapporten «Ansattes medvirkning» der revisjonen beskriver og vurderer kommunens overordnede 
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HMS-strategi og kommunens HMS Handlingsplan for 2021. Revisjonen har kontrollert handlingsplanen 

på overordnet nivå i denne oppfølgingsundersøkelsen, og ikke på lavere nivåer (herunder kommunal-

område Helse og velferd eller underliggende enheter). Vi vil likevel henvise til at det i forvaltningsrevisjo-

nen «Ansattes medvirkning» fremkommer fra intervju med bedriftshelsetjenesten at det skal være utar-

beidet handlingsplaner på virksomhetsnivå, men at utfordringen i noen sammenhenger er at planene 

ikke følges opp. 

Med bakgrunn i dette vurderer revisjonen at anbefalingen er delvis fulgt opp. Revisjonen vil likevel ikke 

foreslå nye anbefalinger i denne oppfølgingsrapporten, da vi oppfatter at dette i stor grad er ivaretatt 

gjennom kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret i forbindelse med behandling av FR-rapport «An-

sattes medvirkning». 

 Anbefaling 4: Revisjonen anbefaler kommunen å sørge for en bredere invol-

vering av verneombudene i HMS-arbeidet, slik at vernetjenesten i større grad kan 

utføre sine oppgaver på en hensiktsmessig måte. 

3.5.1 Bakgrunn 

Det framkom også av resultatene fra spørreundersøkelsen at 6 av 10 verneombud var «godt» eller «svært 

godt» kjent med hvilke oppgaver de hadde i henhold til sin rolle. 2 av 10 oppga å være «middels» kjent 

med sine oppgaver, mens de to gjenværende respondentene oppga å «i svært liten» og «liten grad» være 

kjent med sine oppgaver. På spørsmål til den samme gruppen respondenter om i hvilken grad de opp-

levde at arbeidsgiver involverte de i HMS-arbeidet, svarte halvparten at de i «liten grad» eller «middels 

grad» opplevde å bli involvert, mens den resterende halvparten svarte at de opplevde i «stor» eller «svært 

stor» grad å bli involvert. På bakgrunn av dette fremmet revisjonen anbefaling 4. 

3.5.2 Administrasjonens redegjørelse 

Administrasjonens redegjørelse viser til vedtatt dokument i AMU «Rollen som verneombud» som beskri-

ver verneombudets roller og oppgaver, og hvordan de skal utøve sitt verv. Her er det nedfelt punkter 

som er relevante opp mot anbefalingen, herunder at verneombudet skal samarbeide med ledelsen og 

medvirke i prosesser som har konsekvenser for arbeidsmiljøet. Fullstendig redegjørelse fremkommer av 

vedlegget til denne rapporten. 

3.5.3 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen vurderer det som positivt at administrasjonen har dokumentert skriftlig hvordan kommunen 

som arbeidsgiver forventer at verneombudene utøver sin rolle. Dette er klargjørende for det enkelte ver-

neombud og er et egnet tiltak for å tilrettelegge for involvering av verneombudene i HMS-arbeidet.  

Revisjonen vil vise til forvaltningsrevisjonsrapporten «Ansattes medvirkning», der det blant annet frem-

kommer at både hovedverneombud, bedriftshelsetjeneste og en sentral representant fra administrasjonen 

oppfatter at medbestemmelsesarenaene (MBA-ene) ikke fungerer optimalt, da i tilknytning til hvordan 

saker fra vernetjenesten skal saksbehandles.  

Med bakgrunn i dette vurderer revisjonen at anbefalingen er delvis fulgt opp. Revisjonen vil likevel ikke 

foreslå nye anbefalinger i denne oppfølgingsrapporten, da vi oppfatter at dette i stor grad er ivaretatt 
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gjennom kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret i forbindelse med behandling av FR-rapport «An-

sattes medvirkning». 

 Anbefaling 5: Revisjonen anbefaler kommunen å sørge for at IA-veilederen 

oppleves som et hensiktsmessig oppfølgingsverktøy, av samtlige ledere med per-

sonalansvar. 

3.6.1 Bakgrunn 

Det fremkom av revisjonsrapporten at IA-veilederen ble brukt ved oppfølging av sykefravær av en stor 

andel av lederne, men at den ble brukt mindre av ledere i enkelte virksomheter innen Barn og skole. Et 

knapt flertall av lederne som ble spurt oppfattet veilederen som et nyttig hjelpemiddel. Revisjonen mente 

at veilederen på mange punkter var hensiktsmessig utformet. Det var likevel påfallende at flere ledere 

ikke opplevde veilederen som særlig nyttig i oppfølgingen av sykemeldte. Sett i lys av dette vurderte 

revisjonen at kommunen burde ta grep for å sørge for at veilederen oppleves som et hensiktsmessig 

oppfølgingsverktøy av samtlige ledere med personalansvar. På bakgrunn av dette fremmet revisjonen 

anbefaling 5. 

3.6.2 Administrasjonens redegjørelse  

Administrasjonen skriver i sin redegjørelse at IA-veileder brukt av Trøgstad kommune ikke er i bruk i 

Indre Østfold kommune. Indre Østfold kommune har utarbeidet en rutine for oppfølging av sykefravær 

(oversendt revisjonen). Administrasjonen oppgir også at det er laget en nano-leksjon med utgangspunkt 

i rutinen som er obligatorisk å gjennomføre for alle ledere. Administrasjonen opplyser videre om at det 

gjennomføres jevnlige opplæringsaktiviteter, både i regi av HRO og eksterne samarbeidspartnere i BHT 

og NAV. I tillegg gis det opplæring og veiledning i IA-arbeid jevnlig til enkeltledere og ledergrupper i regi 

av det tverrfaglige Innsatsteamet.  

3.6.3 Revisjonens vurderinger 

Som administrasjonen har opplyst om er IA-veileder i Trøgstad kommune byttet ut med en rutine for sy-

kefraværsoppfølging i Indre Østfold kommune. Revisjonen har ikke gjort ytterligere kontrollhandlinger 

rettet mot å avdekke lederes opplevelse av om denne rutinen er hensiktsmessig og nyttig. Revisjonen 

legger administrasjonens redegjørelse til grunn, og vi merker oss at det lagt til rette for at ledere skal få 

opplæring i bruk av rutinen, både gjennom nano-læring og opplæringsaktiviteter i regi av innsatstemaet 

og andre aktører. Revisjonen vurderer på bakgrunn av dette at anbefalingen er fulgt opp. 

 Anbefaling 6: Revisjonen anbefaler kommunen å kartlegge sammensetningen 

av sykefraværet, med et spesielt fokus på å avdekke og motvirke arbeidsrelatert 

fravær. 

3.7.1 Bakgrunn 

I forvaltningsrevisjonsrapporten fremkom det at kommunen hadde noe arbeidsrelatert sykefravær. Under 

revisjonskriterium 2 fremkom det blant annet at det på revisjonstidspunktet ikke fantes statistikk på hva 

som lå til grunn for den enkeltes sykefravær. Av spørreundersøkelsens resultater under revisjonskriterium 

3 fremkom det at 32 av 131 respondenter som hadde vært sykemeldt oppga at sykefraværet helt eller 
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delvis skyldtes arbeidsrelaterte forhold. 17 av 32 respondenter oppga stort arbeidspress som en årsak. 9 

respondenter oppga fysiske skader/plager i forbindelse med arbeidet som en årsak, 8 respondenter 

oppga manglende tilrettelegging som en årsak, mens 5 respondenter oppga arbeidsmiljøet som en årsak. 

Sett i lys av dette vurderte revisjonen at kommunen burde kartlegge sykefraværet i større grad, for å 

avdekke arbeidsrelatert sykefravær. Det var revisjonens vurdering at dette vil gi kommunen et bedre 

kunnskapsgrunnlag for å vurdere hvor tiltak skal iverksettes og på hvilken måte. På bakgrunn av dette 

fremmet revisjonen anbefaling 6. 

3.7.2 Administrasjonens redegjørelse  

Administrasjonen oppgir i sin redegjørelse at alt sykefravær i kommunen følges opp fortløpende av le-

dere i henhold til rutine for oppfølging av sykefravær. Kommunen har etablert et tverrfaglig innsatsteam 

for IA-arbeidet som særlig følger opp enheter innenfor kommunalområdene Helse og Oppvekst. Innsats-

teamet samarbeidet tett med bedriftshelsetjenesten. NAV Indre Østfold har tre dedikerte veiledere som 

følger opp alle sykmeldte i Indre Østfold kommune. I tillegg jobber to rådgivere fra NAV arbeidslivssen-

ter opp mot kommunen. NAV tar kontakt med arbeidsgiver der de ser at det er behov for ytterligere opp-

følging av enkeltsaker. Administrasjonen oppgir også at det gjøres jevnlige gjennomganger av alle syk-

meldte sammen med NAV, og lederne har god oversikt over sykefraværet i sin avdeling/enhet.  

Administrasjonen viser også til målsetninger og tiltak i vedlagt IA-handlingsplan. Hvert kvartal rapporte-

res det til AMU på sykefravær. Enhetene skal nå ta i bruk styringsverktøyet Framsikt. Dette vil ifølge ad-

ministrasjonen gi enda bedre oversikt, og gi rom for månedlig rapportering av fravær.  

Revisjonen ser at det fremkommer av IA-plan 2019-2022 en rekke aktivitetsmål og tiltak for at kommu-

nen skal nå det overordnede målet i IA-planen («Det totale sykefraværet skal ikke overstige 7 % i 2020. 

Sykefravær over 16 dager skal ikke overstige det nasjonale målet på 5,6 %.»). Rollene i sykefraværs-

oppfølgingen avklares også i IA-planen, eksempelvis står det at ansatte skal opplyse om fraværet har 

sammenheng med arbeidssituasjonen. 

3.7.3 Revisjonens vurderinger 

Ut fra administrasjonens redegjørelse og oversendt IA-plan vurderer revisjonen at kommunen har etab-

lert tiltak for å avdekke eventuelt arbeidsrelatert fravær i kommunen. Revisjonens inntrykk er at dette 

blant annet ivaretas gjennom tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere i samarbeid med NAV og 

jevnlige gjennomganger av alle sykemeldte, samt utarbeidelse av rutiner/planer som tydeliggjør roller, 

mål og oppgaver. Revisjonen vurderer på bakgrunn av dette at anbefalingen er fulgt opp. 

 Anbefaling 7: Revisjonen anbefaler kommunen å sette fokus på at fristene i 

«Tidsplan for sykefraværsoppfølging», følges opp, slik at fraværet følges opp 

med tiltak på et tidlig tidspunkt.  

3.8.1 Bakgrunn 

I forvaltningsrevisjonsrapporten vurderte revisjonen at sykemeldte arbeidstakere i all hovedsak opplevde 

å bli godt ivaretatt av nærmeste leder i oppfølgingsprosessen, men sykemeldte innen Helse og omsorg 

opplevde å bli ivaretatt i mindre grad enn øvrige sykemeldte. Funnene fra rapporten indikerte at ikke alle 
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sykemeldte mottok oppfølgingsplan og deltok i dialogmøte innen fristen. Revisjonen vurderte at kommu-

nen burde sette fokus på at fristene i tidsplanen følges fremover. Et økt fokus på dette vil kunne bidra til 

å redusere langtidsfraværet i kommunen. På bakgrunn av dette fremmet revisjonen anbefaling 7. 

3.8.2 Administrasjonens redegjørelse  

Administrasjonen oppgir i sin redegjørelse at «Tidsplan for sykefraværsoppfølging» ikke er i bruk som 

verktøy i Indre Østfold kommune. Frister og stoppunkter i sykefraværsarbeidet er omtalt i rutine for opp-

følging av sykefravær. Administrasjonen oppgir videre at Indre Østfold kommune forholder seg til lovfes-

tede frister i oppfølgingsarbeidet og at kommunen har fokus på tidlig oppfølging der det er hensiktsmes-

sig, og samarbeider tett med NAV om dette. 

Revisjonen ser av «Rutine for oppfølging av sykefravær» at rutinen inneholder oppfølgingspunkter og 

frister ved sykefravær som er anse som et minimum ved oppfølging av sykemeldt arbeidstaker, eksem-

pelvis presiseres det hvilke tiltak som skal gjennomføres fra første dag med sykemelding, innen 4 uker, 

innen 7 og 8 uker osv. 

3.8.3 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen vurderer det som positivt at kommunen har fått på plass en rutine som beskriver konkrete 

forventninger til hvordan oppfølging av sykemeldte skal foregå. Revisjonen har ikke gjort ytterligere kon-

trollhandlinger for å avdekke om rutinen er tilstrekkelig implementert og gjort kjent i kommunen. Imidlertid 

vurderer revisjonen basert på de redegjørelser som er gjengitt i tilknytning til denne anbefalingen, samt 

informasjon som fremkommer i delkapittel 3.6 og 3.7, at kommunen har innført en rekke tiltak som bidrar 

til å holde fokus på fristene i sykefraværsoppfølgingen. Revisjonen vurderer på bakgrunn av dette at an-

befalingen er fulgt opp. 
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4 Konklusjon 

Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad kommunestyrets vedtak i sak 56/18 

er fulgt opp, herunder de vedtatte anbefalingene. 

Revisjonens konklusjon er at 5 av 7 anbefalinger er fulgt opp. 

2 av 7 anbefalinger er vurdert som delvis fulgt opp. Revisjonen vil likevel ikke foreslå nye anbefalinger i 

denne oppfølgingsrapporten, da vi mener at oppfølgingen av disse i stor grad vil bli ivaretatt gjennom 

kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret i forbindelse med behandling av forvaltningsrevisjonsrapp-

orten «Ansattes medvirkning». 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy, 08.09.2021 

Casper Støten (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor 

Bjørnar B. Eriksen (sign.) 

forvaltningsrevisor 

38



Østre Viken kommunerevisjon IKS 

11 

5 Dokumentliste 

 Oversendte dokumenter 

1. E-post med administrasjonens redegjørelse for oppfølging av kommunestyrets vedtak, datert

20.04.2020, samt medfølgende dokumenter:

a) Rutine for oppfølging av sykefravær i Indre Østfold kommune

b) Overordnet IA-plan Indre Østfold kommune 2019-2022

c) Overordnet HMS strategi for Indre Østfold kommune 2021

d) Handlingsplan for helse-miljø-sikkerhet (HMS-plan) 2021
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Fra: Frede Christensen
Til: Eriksen Bjørnar Bakker
Kopi: Frede Christensen
Emne: VS: Svar til forvaltningsrevisjon ved forvaltningsrevisor Larsen Frank Willy <fralar@ovkr.no>
Dato: tirsdag 20. april 2021 11:34:36
Vedlegg: image001.png

Rutine_for_oppfolging_av_sykefravaer_Indre_Ostfold_kommune (1).docx
IA-plan_2019-2022.pdf
Overordnet HMS strategi for Indre Østfold kommune 2021.pdf
Overordnet HMS handlingsplan for 2021,(1).pdf
Overordnet HMS strategi for Indre Østfold kommune 2021.pdf

Hei!
Denne ble oversendt ledergruppen i HRO den 6. april.
Fikk i dag beskjed om å oversende rapporten til deg.

HR/HMS Rådgiver
Frede Christensen

Fra: Frede Christensen 
Sendt: tirsdag 6. april 2021 11:50
Til: Ann-Margreth Adler-Nilsen <ann-margreth.adler-nilsen@io.kommune.no>; Janka Damslora
<janka.damslora@io.kommune.no>
Kopi: Johnny Olsen <johnny.olsen@io.kommune.no>; Jenny Wingerei
<jenny.wingerei@io.kommune.no>
Emne: Svar til forvaltningsrevisjon ved forvaltningsrevisor Larsen Frank Willy <fralar@ovkr.no>

Hei!
Her kommer et oppsett til svar på de 7. punktene som svar til forvaltningsrevisjon .
Litt usikker på om det skal legges ved vedlegg til svarene på det IØK har av rutiner per dags

dato?

1. Revisjonen anbefaler at kommunen setter inn tiltak for å informere sine ansatte om
kommunens HMS-system, slik at sentrale dokumenter og rutiner blir gjort kjent i hele
organisasjonen.

HMS-politikk i Indre Østfold kommune kommune
I IØK kommune skal HMS være en naturlig del av den daglige drift. I alle våre tanker,
beslutninger og handlinger skal HMS ligge til grunn. Det skal ikke være slik at HMS er noe
man kun arbeider med ved tilsynsbesøk og vernerunder.
HMS-politikk skal være en ledestjerne man strekker seg mot. I IØK kommune skal
ledelsen, i samarbeid med de ansatte, arbeide systematisk med HMS.
Visjon

Arbeidsmiljøet i IØK kommune skal preges av trygghet og trivsel.
IØK kommune skal ha en felles kultur, der grunnleggende verdier er gjensidig
respekt og yrkesstolthet.
Det systematiske helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet skal bidra til å bygge opp IØK
kommunes omdømme. Satsing på HMS er ikke bare nødvendig for å forebygge
helseplager og ulykker. Arbeidsmiljøet har også avgjørende betydning for
kvaliteten på det arbeidet som hver enkelt utfører. Skal vi få den ønskede effekt av
arbeidet med HMS, må dette arbeidet rettes mot og tilpasses de utfordringer som

6 Vedlegg:
6.1 Administrasjonens redegjørelse for 
oppfølging av kommunestyrets vedtak
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· Sikre at alle ledere og ansatte i Indre Østfold kommune skal være kjent med sine rettigheter og plikter ved fravær og sykdom.

· Forebygge langtidsfravær og iverksette tilretteleggingstiltak slik at den sykmeldte kan komme raskt tilbake i arbeid.



Plikter og rettigheter for arbeidsgiver og arbeidstaker følger av arbeidsmiljøloven (aml), folketrygdloven (ftrl) og Hovedtariffavtalen.



Rutinen gjelder for ledere og ansatte i alle enheter i Indre Østfold kommune. Leder har ansvar for å gjennomgå rutinen og gjøre den kjent for alle sine ansatte.



Arbeidsgivers plikter

Arbeidsgiver skal gi den ansatte informasjon om rettigheter og plikter ved sykefravær. Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver generelle plikter med hensyn til organisering og tilrettelegging av arbeidet, jf. aml §§ 4-1 til 4-5. 

Hvis arbeidstaker blir syk eller skadet og derfor får redusert arbeidsevne, plikter arbeidsgiver å tilrettelegge arbeidet, jf. aml § 4-6 (1).



Arbeidsgiver må dokumentere hvordan bestemmelsene om oppfølgingsplan og dialogmøtene har blitt fulgt opp, herunder hvem som har vært innkalt til og har deltatt i dialogmøte. Arbeidsgivers oppfølgingsplikt følger av  ftrl § 8-7 a, ftrl §25-2 andre ledd og aml § 4-6.



Arbeidstakers plikter

Arbeidstaker plikter å kommunisere tidlig med leder slik at man i fellesskap kan forsøke å unngå sykmelding. I Indre Østfold kommune er det en målsetning at ingen sykmelding skal komme overraskende på leder. Det er utarbeidet et skjema som kan brukes til forberedelse til samtale med leder. 



Arbeidstaker skal medvirke til å finne løsninger som bidrar til mulighet for å komme tilbake i arbeid, samarbeide og medvirke aktivt ved utarbeidelse av oppfølgingsplanen, samt delta i dialogmøter jf. aml § 2-3 (2) og aml § 4-6(4).



Arbeidstaker plikter å gi opplysninger til arbeidsgiver og NAV om egen funksjonsevne og bidra til at hensiktsmessige tiltak for å tilrettelegge arbeidet og utprøving av funksjonsevnen blir utredet og iverksatt jf.  ftrl § 8-8 (1). Fraværende eller manglende medvirkning kan få følger for retten til sykepenger.



Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt jf. aml § 4-6

Hvis arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje e.l., skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid. Arbeidsgiver og arbeidstaker skal sammen vurdere mulighetene for at arbeidstaker kan utføre oppgaver helt eller delvis. Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til a fortsette i sitt vanlige arbeid.




Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt er vidtrekkende, ikke absolutt, men gjelder så langt det er mulig. Utgangspunktet er at arbeidsgiver har en plikt til å tilrettelegge, men det skal blant annet ta hensyn til andre ansatte, varigheten av den reduserte arbeidsevnen, og arbeidstakers alder. Det kreves ikke at arbeidsgiver oppretter nye stillinger. 



Både tilrettelegging av arbeidsoppgaver, arbeidstid og arbeidsutstyr, samt gjennomføring av arbeidsrettede tiltak omfattes av bestemmelsen. 



Alle tilretteleggingstiltak som iverksettes skal dokumenteres skriftlig, fortrinnsvis i oppfølgingsplanen. Tilretteleggingstiltak er normalt midlertidige, og avtalt varighet bør framkomme. Det anbefales at iverksatte tiltak evalueres og justeres fortløpende.

Virkemidler og eksterne aktører



Bedriftshelsetjenesten

Indre Østfold kommune er tilknyttet Smaalenene bedriftshelsetjeneste (SBHT). SBHT er en god støttespiller i det forebyggende sykefraværsarbeidet.



NAV

Indre Østfold kommune har inngått et formalisert samarbeid med NAV Indre Østfold og NAV Arbeidslivssenter. Nav er en god støttespiller i sykefraværsarbeidet, og bør involveres når dette anses som hensiktsmessig. Veileder for sykefraværsarbeidet finnes på www.nav.no. På www.idebanken.org finnes råd, inspirasjon og verktøy til bruk i IA-arbeidet. 



Andre virkemidler

Søknad om fritak fra arbeidsgiverperioden for sykepenger ved graviditet



Ved hyppig fravær under svangerskap kan dette virkemiddelet benyttes. Det er tre måneders tilbakevirkende kraft på søknaden. Skjema finner du på  nav.no



Søknad om fritak fra arbeidsgiverperioden for sykepenger ved langvarig eller kronisk sykdom



Kan være et nyttig virkemiddel ved hyppige sykefravær. Skjema finner du på  nav.no.



Søknad om reisetilskudd



For å holde yrkesaktive personer helt eller delvis i arbeid, kan du i stedet for sykepenger få reisetilskudd til dekning av nødvendige ekstra reiseutgifter til og fra arbeidsstedet. Skjema finner du på nav.no.















 (
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Oppfølgingspunkter og frister ved sykefravær



Samtalehyppighet og kontaktpunkter utover hva som er beskrevet i prosedyren tilpasses den enkelte situasjon. Oppfølgingspunktene er å anse som et minimum av oppfølging og gjelder ved både hel og gradert sykemelding, men mindre annet er beskrevet.





Fra dag 1 - jevnlig dialog med den sykemeldte



ARBEIDSTAKER

· Ringer nærmeste leder snarest mulig første fraværsdag.

· Oppgir om fraværet skyldes helt eller delvis forhold på arbeidsplassen.

· Opplyser om egen funksjonsevne og tidsperspektiv for fraværet.

· Fravær legges inn i Visma/GAT.

· Sender eller leverer sykmelding til arbeidsgiver så snart som mulig.





ARBEIDSGIVER

Leder holder løpende kontakt med den sykmeldte, og avklarer senest innen 5 dager:





· Forventet fraværsperiode og funksjonsevne.

· Behov for tilrettelegging. Hva kan arbeidstaker utføre helt eller delvis?

· Er det er hensiktsmessig å koble inn bedriftshelsetjenesten?

· Fravær legges inn i Visma/GAT.

· Gi informasjon til arbeidstaker om rettigheter og plikter i IA-arbeidet.



Dersom fraværet varer utover 8 dager kaller leder inn til samtale. I samtalen skal man i fellesskap gå gjennom punktene i oppfølgingsplanen. Sammen vurderes aktuelle tilretteleggingstiltak som kan bidra til at den ansatte kommer tilbake i arbeid helt eller delvis. Det skal informeres om rettigheter og plikter ved fravær. Leder informerer den ansatte om muligheten til å ha med tillitsperson på møter.



Ved hyppig bruk av egenmeldinger (f.eks. 4 egenmeldinger i løpet av 26 uker) skal det tas initiativ til en samtale, eventuelt sende et brev ang. dokumentasjon på fravær/bruk av egenmelding. Kontroller at alle egenmeldingsdager er registrert.



Innen 4 uker – Oppfølgingsplan



ARBEIDSTAKER

Arbeidstaker skal gi beskjed om det er ønskelig å ha med tillitsvalgt eller andre støttespillere i møtet. Arbeidstaker plikter å medvirke, og aktivt bidra til å utarbeide oppfølgingsplanen.















ARBEIDSGIVER

Leder skal innkalle arbeidstaker innen 4 uker, for i fellesskap å lage en oppfølgingsplan. Planen skal utarbeides både for helt og delvis sykemeldte. Det kan gis unntak hvis åpenbart unødvendig. 

Gode oppfølgingsplaner skal dokumentere hva som faktisk er foreslått og utprøvd, samt resultatet av dette (evt. tilrettelegging, arbeidsplassvurdering, bistand fra BHT eller NAV). Informasjon om oppfølgingsplan og veileder finner du på  NAV.no.



Oppfølgingsplanen deles med sykmelder og eventuelt NAV.



Sett av dato for dialogmøte 1 og mål som skal oppnås i mellomtiden.



Innen 7 uker – Dialogmøte 1



ARBEIDSTAKER

Arbeidstaker skal gi beskjed til arbeidsgiver om det er ønskelig å ha med sykmelder, tillitsvalgt eller andre støttespillere til møtet.



ARBEIDSGIVER

Leder skal innkalle arbeidstaker til dialogmøte 1 senest innen 7 uker, for å gjennomgå innholdet i oppfølgingsplanen. Unntak fra dialogmøte 1 kan gjøres i situasjoner der møtet er åpenbart unødvendig.



Leder innkaller også sykmelder dersom det er hensiktsmessig. Arbeidstaker må samtykke. Andre aktører som kan kalles inn til møtet kan være bedriftshelsetjenesten og NAV. 



Dialogmøtet skal omhandle oppfølgingsplanen og det skal avklares aktuelle tiltak på arbeidsplassen som gjør at den sykmeldte kan komme tilbake til arbeid helt eller delvis. 



Leder skriver referat og oppdaterer oppfølgingsplanen som skal deles med NAV og sykmelder.



Innen 8 uker – Aktivitetsplikt



ARBEIDSTAKER

Sykmeldte har en plikt til å være i arbeidsrelatert aktivitet hvis det er mulig. Les mer om  aktivitetsplikt her.



ARBEIDSGIVER

Leder skal tilrettelegge arbeidet så langt det lar seg gjøre. Hvis det ikke er mulig å tilrettelegge for at det gjennomføres arbeidsrelaterte aktiviteter på arbeidsplassen må arbeidsgiver begrunne dette skriftlig i oppfølgingsplanen som skal være sendt til NAV.

















Fra uke 7 til uke 25



ARBEIDSTAKER OG ARBEIDSGIVER:

Både leder og arbeidstaker skal følge opp punktene i oppfølgingsplanen. Det skal fortløpende vurderes om det er mulig med helt eller delvis arbeid, og vurdere arbeidsrettede tiltak i dialog med NAV. Oppfølgingsplanen oppdateres fortløpende.



Oppdatert oppfølgingsplan skal sendes NAV senest en uke før dialogmøte 2.





Innen 26 uker – Dialogmøte 2



ARBEIDSTAKER OG ARBEIDSGIVER:

NAV innkaller til dialogmøte 2, mens leder skal informere den ansatte om muligheten til å ha med sykemelder, andre støttespillere eller tillitsvalgt på møtet. Alle parter kan ta initiativ til at møtet blir avholdt tidligere.



NAV

Innen uke 26 innkaller NAV den sykmeldte og arbeidsgiver til dialogmøte 2, med mindre dette er åpenbart unødvendig. Sykmelder eller annet helsepersonell blir også innkalt dersom dette er hensiktsmessig.



Dialogmøte 3



Alle parter kan be om et dialogmøte 3 når som helst i oppfølgingsperioden. Arbeidsgiver og arbeidstaker har plikt til å møte dersom NAV innkaller.



Innen 39 ukers fravær



ARBEIDSTAKER

Etter 39 ukers sykmelding vil arbeidstaker motta et brev fra NAV med informasjon om maksdato for sykepenger. Arbeidstaker må søke informasjon om sine rettigheter og plikter hos arbeidsgiver, og ta kontakt med NAV for veiledning dersom friskmelding ikke forventes innen maksdato. 



ARBEIDSGIVER

Leder skal holde kontakt med og innkalle arbeidstaker til møte(r) i løpet av uke 26 - 39, eventuelt sammen med tillitsvalgt. Tema i møtet vil være arbeidstakers situasjon og muligheten for å komme helt eller delvis tilbake i arbeid. Møtetidspunkt og behov for bistand fra NAV, BHT og HR vurderes fortløpende.



Leder skal gi arbeidstaker informasjon knyttet til maksdato for sykepenger og videre muligheter. Det bør vurderes om den ansatte har behov for omplassering til annet arbeid i henhold til bestemmelsene i Aml. § 4-6. Det vises til gjeldende retningslinjer.  













Innen 52 uker



ARBEIDSTAKER

Arbeidstaker må være i dialog med arbeidsgiver om muligheten for å komme tilbake i arbeid helt eller delvis. Retten til sykepenger opphører, og utbetaling fra lønn stoppes ved 52 uker. Arbeidstaker må vurdere om det er aktuelt å søke permisjon fra sin stilling i god tid før utløpet av sykepengeperioden, og ha dialog med arbeidsgiver om dette. Arbeidstaker må selv kontakte NAV ved behov for ytterligere råd og veiledning, samt bistand til å søke ytelser fra NAV. 



ARBEIDSGIVER

Leder og medarbeider skal ha jevnlig dialog om hvordan medarbeiders situasjon er med tanke på å komme tilbake i arbeid. Leder skal tilby arbeidstaker informasjon knyttet til maksdato for sykepenger, muligheten for å få innvilget permisjon fra sin stilling, mulighetene for omplassering til annet arbeid, pensjon fra KLP/SPK samt forhold rundt avslutning av arbeidsforholdet. 

Oppfølging ved sykefravær etter 12 måneder



Arbeidstaker er, med hjemmel i arbeidsmiljøloven 15-8, punkt 1, vernet mot oppsigelse på grunn av sykdom de første 12 månedene etter at sykdommen inntraff. 



Arbeidstaker har mulighet for å søke om permisjon uten lønn ved utløp av sykepengeperioden (52 uker), alternativt legge fram annen gyldig dokumentasjon på sitt fravær. 



Arbeidsgiver kan innvilge permisjon uten lønn dersom arbeidstaker er under avklaring eller behandling. Permisjonstiden vurderes ut fra hva som er hensiktsmessig, med en ramme på tre til tolv måneder. Det vises til permisjonsreglementet for Indre Østfold kommune. 



Det forutsettes at arbeidstaker og arbeidsgiver har løpende kontakt i permisjonsperioden. 



ARBEIDSTAKER

Arbeidstaker skal jevnlig oppdatere arbeidsgiver om egen arbeidsevne og drøfte muligheten for å komme tilbake i jobb. Arbeidstaker skal informere arbeidsgiver dersom det er ønskelig at tillitsvalgt eller annen tillitsperson kalles inn til møter. 



ARBEIDSGIVER

Leder ved opprinnelig arbeidssted har arbeidsgiveransvar og derav oppfølgingsansvar i permisjonsperioden. Det skal avholdes jevnlige møter i permisjonsperioden, med mindre dette er åpenbart unødvendig. Leder skriver referat fra oppfølgingsmøtene, og arkiverer dette i den ansattes personalmappe. 

















Indre Østfold kommune har et formalisert samarbeid med NAV Indre Østfold. I de tilfeller der arbeidstaker mottar arbeidsavklaringspenger eller annen oppfølging fra NAV, bør NAV veileder inviteres til å delta i samarbeidsmøter. Det kan også være aktuelt å innkalle HR, Bedriftshelsetjenesten eller IA-rådgiver fra Arbeidslivssenteret. 



Dersom det ikke er sannsynlig at den ansatte kan gå tilbake til tidligere stilling, vurderes mulighetene for omplassering til annet arbeid. Det vises til retningslinjer for omplassering etter Aml. § 4-6. 



Innen utløpet av permisjonsperioden skal følgende avklares:

· om arbeidstaker kommer tilbake i arbeid

· om det skal innvilges videre permisjon

· eventuell omplassering til annen stilling

· vurdere avslutning av arbeidsforhold dersom arbeidstaker ikke kan komme tilbake i arbeid



Omplassering til annen stilling



Vurdering av omplassering til annet passende arbeid kan skje når som helst i sykefraværsforløpet. Forutsetning for omplassering til annen stilling i kommunen er at det er vurdert/forsøkt tilretteleggingstiltak på egen arbeidsplass. Det må dokumenteres hva som er forsøkt av tilretteleggingstiltak på opprinnelig arbeidssted.  



Det skal foreligge en funksjonsvurdering som fylles ut av arbeidstaker, leder og eventuelt lege/behandler. Funksjonsvurderingen skal vise hvilke muligheter og begrensninger arbeidstaker har i opprinnelig stilling, og det må framkomme hva som vil kunne være et passende arbeid. Det bør drøftes om den type arbeid/stilling som arbeidstaker kan inneha finnes i Indre Østfold kommune, og om arbeidstaker er kvalifisert. 



Skal det foretas en omplassering til passende ledig stilling skal dette først vurderes forsøkt i egen virksomhet. Dersom det ikke finnes passende ledige stillinger som den ansatte er kvalifisert for i egen virksomhet, skal leder ta kontakt med HRO slik at den ansatte blir registrert i oversikt over ansatte med behov for omplassering etter arbeidsmiljøloven. 

Avslutning av arbeidsforhold



Hvis arbeidsgiver har forsøkt både tilrettelegging, oppfølging og omplassering uten at det fungerer, og alt tyder på at arbeidstaker ikke vil klare å komme tilbake i arbeid, skal det vurderes om arbeidsforholdet skal avsluttes. Leder skal kontakte HRO dersom man vurderer å avslutte arbeidsforholdet.

















Arbeidstaker har etter Aml. § 15-8 et særskilt oppsigelsesvern ved fravær som skyldes sykdom. Arbeidstaker som helt eller delvis er borte fra arbeidet på grunn av sykdom eller ulykke, kan ikke sies opp med sykdom som begrunnelse de første 12 månedene etter arbeidsuførheten inntrådte (verneperiode). Når verneperioden er over, har arbeidsgiver adgang til å vurdere oppsigelse etter Aml § 15-7.



En oppsigelse på grunn av langvarig fravær må være saklig begrunnet, jf. Aml. § 15-7 (1). Prognose for tilbakekomst og hvorvidt arbeidsgiver har overholdt oppfølgings- og tilretteleggingsplikten vil blant annet være sentrale momenter ved denne vurderingen. 



Hvem som kan avslutte et arbeidsforhold vil framgå av kommunens delegasjonsreglement. Det er viktig at saksbehandlingsregler er fulgt og at arbeidsgiver kan dokumentere hva som er gjort gjennom hele oppfølgingsprosessen.
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Overordnet IA-plan Indre Østfold kommune 
 


Bakgrunn 
Intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) ble inngått mellom myndighetene 


og partene i arbeidslivet første gang i 2001. Gjeldende avtale ble undertegnet 18. desember 2018 og 


gjelder fram til 2022. IA-avtalen 2019 – 2022 omfatter hele det norske arbeidslivet. Arbeidsplassen er 


hovedarenaen for IA-arbeidet. Et godt partssamarbeid er en forutsetning for å lykkes med IA-


arbeidet.  


 


Den sentrale intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2019-2022, samarbeidet med 


fagorganisasjonene samt samarbeidet med NAV er virkemidler for å oppnå overordnede mål i 


sysselsettings-, arbeidsmiljø- og inkluderingspolitikken. Gjennom samarbeidet skal de ulike partene 


aktivt bidra til et felles løft for å nå målene om et mer inkluderende arbeidsliv.  


 


IA-arbeidet i Indre Østfold kommune må forankres i toppledelsen, administrativt og politisk. Det er 


opprettet en styringsgruppe for IA-arbeidet som skal forankre IA-arbeidet i alle ledd i den 


administrative ledelsen, bidra med forebyggende og helsefremmende tiltak i hele organisasjonen og 


da spesielt innen virksomheter med høyt sykefravær. Målet er at det helsefremmende fokuset skal 


dominere HMS-arbeidet i kommunen, ikke det reparerende. 


 


Resultatet av et godt IA-arbeid skapes i den enkelte kommunale enhet.  Gode resultater krever et 


sterkt ledelsesengasjement og tydelige ledere som følger opp den enkelte medarbeider.  Det skal gis 


opplæring i aktivt IA-arbeid, rutiner og arbeidsmåter. Langsiktighet i tenkingen og systematisk 


samarbeid mellom partene er viktige suksessfaktorer. Hver enhet i Indre Østfold kommune skal på 


grunnlag av overordnet IA-plans målsettinger fastsette egne mål for IA-arbeidet på sin arbeidsplass. 


Det skal være tett oppfølging av måloppnåelse, og relevante tiltak settes inn der man ikke når 


målene.  


 


Nasjonale målsettinger 
IA-avtalen skal skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall, og på 


denne måten bidra til å øke sysselsettingen.  


• Sykefraværsprosenten skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet 


for 2018. 


• Frafallet fra arbeidslivet skal reduseres.  


For å støtte opp under målene for IA-avtalen, er partene enige om å løfte fram satsinger for 


forebygging av sykefravær og frafall.  


 







 


     
     
     


 


Målsettinger for IA-arbeidet i Indre Østfold kommune 
Indre Østfold kommune har IA-arbeidet som en naturlig del av arbeidet med helse- miljø og sikkerhet 


(HMS). Indre Østfold kommune skal være en attraktiv, trygg og utviklende arbeidsplass, med et godt 


og inkluderende arbeidsmiljø. Sammen skal partene utvikle et arbeidsfellesskap med fokus på 


nærvær, mangfold og engasjement.  


 


Gjennom å systematisk jobbe med å forebygge og redusere sykefravær og frafall vil Indre Østfold 


kommune skape gode inkluderingsarenaer i arbeidslivet. Indre Østfold kommunes mål og tiltaksplan 


for IA-arbeidet er utarbeidet på bakgrunn av overnevnte nasjonale avtale. I Indre Østfold kommune 


er det enkelte kommunalområder som har et høyt sykefravær, og det må være kontinuerlig fokus på 


tiltak som reduserer fraværet. I kommunalområdene som har et lavere fravær er det et mål i seg selv 


å opprettholde den høye nærværsprosenten samt fokusere på å redusere frafall. I alle virksomheter 


skal det jobbes målrettet med forebyggende arbeidsmiljøarbeid.  


 


 


Mål og tiltak 
a) Det totale sykefraværet skal ikke overstige 7 % i 2020.  Sykefravær over 16 dager skal ikke 


overstige det nasjonale målet på 5,6 %. 


  


 


 Aktivitetsmål Tiltak Ansvar Gjennomføring 


God forankring av IA-
arbeidet. 


Styringsgruppe for IA-arbeidet. 
 
Overordnet handlingsplan for 
HMS og IA skal implementeres i 
alle enheter. 
 


Rådmann 
Direktør 
 
Direktør 
Seksjonsleder 
Enhetsleder 
Avdelingsleder 


Fortløpende. 


IA-arbeid, 
nærværsarbeid og 
helsefremmende 
arbeidsplasser er 
prioriterte 
fokusområder i alle 
enheter. 


De lokale MBAene skal ha et 
koordinerings- og 
framdriftsansvar for arbeidet 
med tiltak for å forebygge 
sykefravær og legge til rette for 
økt nærvær i egen virksomhet. 
 
Nærværsarbeid og arbeidsmiljø 
er tema på personalmøter. 


Enhetsleder 
Avdelingsleder 


Jevnlige møter 
etter oppsatt 
plan i løpet av 
året. 


Kompetanseutvikling 
skal bidra til at ledere 
tar ansvar for 
forebyggende arbeid 
og operativ 
sykefraværsoppfølging 
 


Systematisk lederopplæring for 
alle ledere med personalansvar 
 
Mestringsorientert ledelse 
 


HR-direktør 
Kommunaldirektør 
Øvrige ledere 
HRO 


Kontinuerlig 







 


     
     
     


 


Systematisk 
oppfølging av 
sykefraværet, 
herunder også 
oppfølging av ansatte 
som innvilges 
permisjon på grunn av 
sykdom 


Gode og tilgjengelige rutiner og 
retningslinjer 
 
Bistand fra samarbeidspartnere 
som NAV, BHT og HRO ved 
behov 


Alle ledere Kontinuerlig 


Korrekt, relevant og 
pålitelig statistikk 


Videreutvikle statistikk- og 
rapportgrunnlag slik at 
enhetene har gode verktøy for å 
følge opp utviklingen i 
sykefraværet 
 


HR-direktør 
HRO 


Kontinuerlig 


Egenmelding bør 
benyttes før 
sykmelding fra lege.  
  


Informasjon til alle ansatte om 
bruk av egenmelding, utvidet 
rett til bruk av egenmelding 
 
«Leder før lege» 
 
Tilrettelegging 


Ledere 
Arbeidstaker 
  
  
  
  


Fortløpende 
  
  
  
  
  
  
  


Styrke 
partssamarbeidet i IA-
arbeidet 
  


Styringsgruppe for IA-arbeidet 
 
AMU 
MBA 


 


Rådmann 
HRO 
Tillitsvalgte  
HVO 
 


Styringsgruppe 
4 ganger per år.  
 
AMU 


Samarbeid med 
Smaalenene BHT 
  


Samarbeid i henhold til avtale Seksjonsledere 
Enhetsledere 
Avdelingsledere 


Kontinuerlig 


Samarbeid med Nav 
og NAV 
arbeidslivssenter 


Samarbeid i henhold til avtale HR-direktør 
HRO 


Faste, 
månedlige 
samarbeidsmøt
er 


Sørge for at alle 
ledere, tillitsvalgte og 
verneombud har 
nødvendig HMS-
kompetanse 
  


HMS 40 timers kurs 
Eller komprimert HMS-kurs for 
de som har 40 timers grunnkurs 
fra før og som trenger 
oppfriskning 
 
Faste statusmøter med 
vernetjenesten 
 


HR-direktør 
HRO 
HVO 
 
 
 
HRO og HVO 


 
Kurs hvert 
halvår 
 
 
 
Hvert kvartal  
 
 


 
 







 


     
     
     


 


 
Roller i IA-arbeidet 
 
Arbeidsgiver skal: 


• Ha et sterkt engasjement i IA-arbeidet, og legge vekt på forebyggende HMS arbeid 


• Sørge for et godt og inkluderende arbeidsmiljø gjennom tett dialog og samarbeid med 


tillitsvalgte, verneombud og de øvrige ansatte 


• Utarbeide mål- og handlingsplan ut fra målsettingene i IA-avtalen.  


• Sørge for at ledere, tillitsvalgte og verneombud har den nødvendige kompetansen som er 


nødvendig for å utføre arbeidet 


• Utarbeide rutiner og iverksette tiltak for å forebygge fravær  


• Utarbeide rutiner for å følge opp sykmeldte 


• Sørge for hensiktsmessig tilrettelegging ved behov 


• Ha oversikt over fraværsstatistikk og ansatte med tilrettelagte arbeidsoppgaver 


  


Tillitsvalgte skal: 


• Gjennom medvirkning og samarbeid bidra aktivt i utformingen av organisasjonens planer, 


målsettinger og rutiner i IA-arbeidet 


• Tilegne seg nødvendig kunnskap om HMS- og IA-arbeid sammen med arbeidsgiver og 


verneombud 


• Sette HMS på dagsorden i interne møter 


• Bidra til å skape en positiv holdning til IA-arbeidet blant de ansatte, og bidra til å fremme en 


positiv holdning til inkludering  


• Støtte ansatte med behov  


 
Verneombudet skal: 


• Gjennom medvirkning og samarbeid bidra aktivt i utformingen av organisasjonens planer, 


målsettinger og rutiner i IA-arbeidet 


• Tilegne seg nødvendig kunnskap om HMS- og IA-arbeid  


• Sette HMS og arbeidsmiljø på dagsorden i interne møter og MBA 


• Bidra til å skape en positiv holdning til IA-arbeidet blant de ansatte, og bidra til å fremme en 


positiv holdning til inkludering  


• Bidra aktivt med sin kompetanse  


• Støtte ansatte med behov 


 
BHT skal: 


• Gi råd og veiledning om et godt og inkluderende arbeidsmiljø gjennom dialog og samarbeid 


med ledere, verneombud og de øvrige ansatte 


• Gi råd og veiledning om forebygging av sykefravær og sykefraværsoppfølging  


• Bidra ved funksjonsvurderinger-tilrettelegging-IA-møter og dialogmøter ved behov 


• Veilede i helsefremmende arbeidsplasser-fremme nærværsfaktorer på arbeidsplassen, fokus 


på de som er på jobb 


 







 


     
     
     


 


Ansatte skal: 


• Ha dialog med sin leder om egen funksjonsevne og nødvendige tiltak for å kunne være i 


arbeid. “Leder før lege".  


• Ved fravær, straks melde fra til nærmeste leder 


• Levere egenmelding eller sykmelding 


• Opplyse om fraværet har sammenheng med arbeidssituasjonen 


• Delta i utarbeidelsen av egen oppfølgingsplan, foreslå tiltak for å øke eget nærvær, bidra 


aktivt til å avklare egen funksjonsevne.  


 


 


 Tiltak for IA-arbeidet i Indre Østfold kommune 
 
  For å oppnå målsettingene i IA-arbeidet skal: 


• Arbeidsgiver ha fokus på et inkluderende arbeidsliv og arbeidsmiljøutvikling 


• Nærværsfaktorer i den enkelte kommunale enhet identifiseres, styrkes og utvikles 


• Leder sørger for systematisk oppfølging av alle sykmeldte 


• Arbeidsplassene være trygge og funksjonelle 


• Alle medarbeidere ta ansvar for eget arbeidsmiljø 


• Alle virksomheter utarbeide egen plan for HMS-arbeidet (inklusive IA-arbeidet) 


• Fraværsrutinene skal gjøres kjent for alle ansatte, og rutinene skal følges  


• Normer for fravær diskutert og implementert 


• Enhetens/avdelingenes egen fraværsstatistikk er aktivt verktøy og tema på personalmøter og 


i MBA. 
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Overordnet HMS strategi for Indre Østfold kommune  
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Arbeidsmiljø 
 
Det er et felles ansvar for folkevalgte, ledere, medarbeidere, tillitsvalgte og vernetjeneste å bidra til et trygt 
arbeidsmiljø. Dette vises i et godt nærværsarbeid og en god livsfaseorientert tilrettelegging. Indre Østfold 
kommune skal være en helsefremmende arbeidsplass. Godt arbeidsmiljø fremmes gjennom god dialog mellom 
arbeidsgiver, tillitsvalgte og vernetjeneste med søkelys på godt HMS-arbeid og god internkontroll. 
 
Det systematiske helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) gjelder den enkelte ansattes arbeidssituasjon. 


Ansvaret for å innføre internkontroll for HMS ligger hos rådmannen.   


Et systematisk og integrert HMS-arbeid bidrar til å gi Indre Østfold kommune et godt arbeidsmiljø, økt trivsel og 


motivasjon. En handlingsplan med tydelige mål er viktig for at HMS-arbeidet skal være best mulig.  


Arbeidsmiljøet skal preges av en gjensidig forståelse for de ansattes ulike roller og funksjoner. Alle ansatte skal 


oppleve at de er viktige bidragsytere i arbeidet med å nå kommunens felles mål. For å få dette til er det 


avgjørende at arbeidsplassene er sikre og trygge, at alle føler seg ivaretatt og at ingen utsettes for negative 


fysiske og psykiske belastninger i arbeidet. Kommunens ansatte er den viktigste ressursen i Indre Østfold 


kommune.    


Handlingsplanen retter oppmerksomhet mot våre viktigste arbeidsmiljøutfordringer. Det er fastsatt seks HMS-


mål med konkrete virkemidler og tiltak for å realisere målene. Det er viktig at disse målene og HMS-arbeid er 


kjent, og at det arbeides etter dette i alle ledd i virksomheten.  


Handlingsplanen tydeliggjøre sammenhengen mellom planen og andre styrende dokumenter. Handlingsplanen 


vil være et godt verktøy for kommunens ledere, ansatte, verneombud og de ansattes organisasjoner.  Her 


legges et godt grunnlag for å utvikle og videreføre et godt arbeidsmiljø i Indre Østfold kommune. Det er viktig 


med gode prosedyrer og rutiner for alle aktiviteter som kan påvirke disse faktorene.  


 


HMS-arbeidet skal: 
• klargjøre ansvar  


• gi bedre samarbeidsklima 


• gi større medvirkning og deltakelse fra de ansatte  


• gi totaloversikt over arbeidsmiljøfaktorene 


• gi grunnlag for å utarbeide handlingsplaner for arbeidsmiljøtiltak  


 


Det er et mål at Indre Østfold kommune kjennetegnes som en attraktiv, trygg og utviklende arbeidsplass med 


godt arbeidsmiljø. Medarbeiderne er Indre Østfolds kommunes viktigste ressurs og tjenesteleverandører og 


skal sikres gode vilkår i den nye kommunen. Dette gjøres gjennom: 


• synliggjøring, omdømmebygging og søkelys på medarbeiderattraktivitet 


• gode ansettelsesrutiner med søkelys på å få rett person på rett plass 


• kompetansebygging, leder-/medarbeiderutvikling og støtte 
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• interne karrieremuligheter, forebyggende HMS arbeid og god kvalitet i personal- og 


lønnsarbeid 


Dette sikrer at Indre Østfold kommune tiltrekker, rekrutterer, utvikler og beholder dyktige, kompetente og 


utviklingsorienterte medarbeidere. 


 


 VISJON, MÅL OG STRATEGISKE GREP  
    


Indre Østfold kommune skal være en attraktiv, trygg og utviklende arbeidsplass, med et godt og inkluderende 


arbeidsmiljø.  


Indre Østfold kommune skal ha  
• et utviklende arbeidsfellesskap med søkelys på nærvær  


• søkelys på mangfold og engasjement   


• trygge og funksjonelle arbeidsplasser 


• kontinuerlig oppmerksomhet rettet mot risikofylt arbeidsmiljø 


• systematisk håndtering av HMS-avvik 


• ansvar for det ytre miljø  


Strategiske grep i perioden 2020 -2024   
Det er viktig at de seks overordnede målene er kjent og at de jobbes etter i alle ledd i virksomheten.  


 Hvert av målene har virkemidler og skal realiseres gjennom tiltak  


• sentralt i regi av virksomhetene med særskilt ansvar og oppgaver  


• lokalt gjennom HMS-handlingsplaner på virksomheten 


• i ulike former for samspill mellom virksomhetene og nivåer  


  


Utviklende arbeidsfellesskap med søkelys på nærvær 


 
Indre Østfold kommune skal være en attraktiv, mangfoldig, åpen og inkluderende arbeidsplass som ivaretar 
hensynet til ansatte i ulike faser av yrkeskarrieren og livet.  I all kommunikasjon og samhandling skal man 
ivareta den enkeltes integritet.  
Indre Østfold kommune skal være en arbeidsplass med søkelys på nærvær, trivsel og mestring av 


arbeidsoppgavene som skal utførers. 


Alle ansatte skal gjøres kjent med sin medvirkningsplikt, og sine rettigheter og plikter for tilbakeføring til arbeid.  


Virkemidler: 
Viktige faktorer er humor, trygghet, trivsel og samhold, konstruktiv konfliktløsning, gode lokaler og gode 


arbeidsverktøy.   
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• Vi kartlegger årlig psykososialt arbeidsmiljø for å fremme felles forståelse og samarbeid, og 


for å gjennomføre tiltak. 


• Vi styrker jobbnærvær ved å følge opp kommunens aktivitets- og resultatmål for IA-arbeidet.  


• Vi legger til rette for tiltak som stimulerer til fysisk aktivitet som fremmer god helse, 


forebygger sykefravær og reduserer helseplager. 


• Vi sikrer at vi ivaretar ansatte i ulike livsfaser  


 


 Dokumenter med tiltak som støtter HMS-målene:  
• IA – handlingsplan  


• Indre Østfold kommunes ledelsesprinsipper 


• Etiske retningslinjer  


• Indre Østfold kommunes arbeidsgiverstrategi 


• Mål og styringsdokument 


 


Søkelys på mangfold og engasjement   
Indre Østfold kommune tilrettelegger for mangfold og inkludering på alle nivåer i organisasjonen  


 Virkemidler:  


• Vi rekrutterer medarbeidere i et mangfold som gjenspeiler sammensetningen av samfunnet. 


• Vi diskriminerer ingen pga. kjønn, alder, etnisk opprinnelse, nedsatt funksjonsevne, religion 


eller seksuell legning.   


• Vi arbeider aktivt for å fremme likeverd, inkludering og mangfold på alle nivå i organisasjonen. 


• Vi legger til rette for et likeverdig arbeidsmiljø gjennom å tilby likeverdige muligheter for våre 


medarbeidere. 


• Som arbeidsgiver og ansvarlig samfunnsaktør tar vi vår del av ansvaret og forpliktelsene 


knyttet til å være en mangfoldig og inkluderende kommune.  


  


Indre Østfold kommune vil ha kreative og dyktige medarbeidere som er engasjerte og stolte, og som bidrar til å 


opprettholde kommunens positive omdømme.  


  


Virkemidler:  


• Vi gir våre medarbeidere ros og anerkjennelse og feirer fremgang.  


• Vi er lyttende og gir tilbakemelding slik at medarbeidere opplever trygghet og dermed løser 


oppgavene best mulig. 


• Vi bidrar til å fremme og utvikle en «vi- tanke» i organisasjonen.  


• Vi motiverer og legger til rette for at medarbeidere tar ansvar for egen faglig og personlig 


utvikling.  


• Vi benytter medarbeideres ulikheter til å skape nytenkning og en bedre oppgaveløsning.  
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Styrende dokumenter:  
• Indre Østfold kommunes arbeidsgiverstrategi. 


• Indre Østfold kommunes overordnede verdiplattform.  


• Etiske retningslinjer.  


• Seniorpolitiske retningslinjer.  


  


 


Trygge og funksjonelle arbeidsplasser  
Indre Østfold kommune er et offentlig rom hvor både publikum, brukere og ansatte trygt skal kunne ferdes. 


Det må iverksettes tiltak som har til hensikt å ivareta mennesker og bygninger. Krav til god bygningsmessig 


standard, universell utforming, inneklima og ergonomi skal ivaretas.  


 Virkemidler: 


• Retningslinjene for håndtering av vold og trusler gjøres kjent for alle ansatte. 


• Vi sikrer at bygningsmassen som IØK disponerer har et tilfredsstillende og forsvarlig arbeids- 


og læringsmiljø i samsvar med gjeldende lovverk. 


• Vi kartlegger og iverksetter tiltak knyttet til inneklima.  


• Vi kartlegger og prioriterer av fysiske tiltak i arbeidet med universell utforming.  


Styrende dokumenter som støtter HMS-strategien: 
• Rutiner for håndtering av vold og trusler.  


• Strategisk vedlikeholdsplan for kommunale bygg.  


• Forskrift om Miljørettet helsevern.  


• Overordnet veileder for universell utforming.  


 


Kontinuerlig oppmerksomhet rettet mot risikofylt arbeidsmiljø   
Indre Østfold kommune er en kompleks organisasjon med mange forskjellige arbeidsområder, også innenfor 


særskilte risiko. Dette kan være vold og trusler, arbeid med kjemikalier, belastninger og smittefare.  


Kontinuerlig og forebyggende oppmerksomhet om rutiner, kunnskap og holdninger er viktig i alle risikofylte 


arbeidsmiljøer.  


Virkemidler:  


• Vi gjennomfører risikovurderinger i alle risikofylte arbeidsmiljøer og gjennomfører tiltak.  


• Vi sikrer at alle kjemikalier er registrert og oppbevares forsvarlig. Ved håndtering av 


kjemikalier skal det elektroniske stoffkartoteket Eco Online, tidligere SafeUse)  


• Vi har oversikt over og gjennomfører periodisk kontroll av all spesialventilasjon.  


 Styrende dokumenter med tiltak: 
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• Forskrift om systematisk helse - miljø- og sikkerhetsarbeid. 


• HMS-rutinene.  


  


God håndtering av HMS-avvik  
HMS-avvik er brudd på myndighetskrav og interne rutiner relatert til HMS.  Alle HMS-avvik i Indre Østfold 


kommune skal meldes og følges opp av nærmeste leder.  


 Virkemidler: 


• Vi melder HMS-avvik i Compilo 


• Vi registrer bygningsmessige HMS-avvik i Famac. Noen bygningsmessige avvik skal også 


registreres i Compilo. 


  


Styrende dokumenter med tiltak: 


• Rutiner i Compilo 


• Vedlikeholdsplan for kommunale bygg og eiendommer  


  


Ansvar for det ytre miljø  
Indre Østfold kommune har forpliktet seg til å ta miljøhensyn i all virksomhet og dokumentere 


miljøengasjement ved å redusere negativ miljøpåvirkning fra egen drift. 


 Virkemidler: 


• Vi styrker samarbeidet mellom virksomheter, enheter og nivåer i arbeidet for et grønt miljø  


• Vi gjennomfører tiltak for overgang til fornybar energi  


• Vi følger opp kommunens egne miljøtiltak  


 Styrende dokumenter: 


• Måldokument     Vedlegg til økonomiplan 


  


  


ORGANISASJONEN, ANSVAR OG ROLLER  
Organisasjonen  
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Øverste administrative nivå består av rådmann og ass. rådmann. Det er totalt 7 kommunalområder med 6 


kommunaldirektører.   


Ansvar og roller  
Rådmannens ansvar  
Overordnet HMS-system / Internkontroll  


• Revidere og evaluere overordnet HMS-system – utarbeide overordnet HMS-mål samt 


beskrive hvordan HMS i kommunen er organisert (hvem gjør hva) 


• Bidra til å gjøre HMS-systemet kjent for alle ansatte gjennom HMS som fast tema i 


rådmannens ledergruppe   


 


Påse at HMS-systemet tas i bruk og etterleves 
 


• Gjennomføre internrevisjon, rapporteringsrutiner, lage handlingsplaner og systemer for 


avvikshåndtering 


• I siste instans – behandle og lukke avvik. Oversikt over status avvik  


• Tilrettelegge for årlig medarbeiderundersøkelser og presentere resultatene   


  


IA / Nærvær  
• Etablere og lede styringsgruppe for IA-arbeidet for å forankre IA-arbeidet i hele 


organisasjonen 


• Formalisert samarbeid og jevnlige samarbeidsmøter med NAV Indre Østfold og NAV 


Arbeidslivssenter 


• Bidra til å gjøre IA –arbeidet kjent i kommunen gjennom IA som fast tema i rådmannens 


ledergruppe  


• Tilrettelegge for tilgang til oppdatert nærværstatistikk  


  


Andre oppgaver  


 
• Tilrettelegge for god dialog og rutiner for kontakt med hovedverneombud og tillitsvalgte 


• Sørge for at kommunen er knyttet til godkjent bedriftshelsetjeneste og kontakt med 


denne gjennom rammeavtale/årlige møter  
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• Saksbehandlere for AMU – (Saker til AMU skrives på vegne av rådmannen) 


• Tilrettelegge for et helhetlig AKAN -arbeide               


• Tilrettelegge for og sørge for felles opplæring ved endringer i regelverk og avtaler om 


HMS og IA-arbeid.  


 


 


Assisterende Rådmann skal 
Assisterende rådmann er rådmannens faste stedfortreder og har samme fullmakter som 
rådmannen når denne ikke er til stede i kommunen, eller rådmannen ikke er tilgjengelig.  


 


 Kommunaldirektørers ansvar  
Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven blir overholdt.  


 Kommunaldirektør skal 


• sørge for at HMS-systemet og virksomhetens ansvar gjennom IA-avtalen, er kjent og 


forankret blant ledere og ansatte i virksomheten, og at disse besitter den 


nødvendige kompetanse 


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


verneombud og øvrige ansatte 


• kjenne risikoforhold og utfordringer i arbeidsmiljøet hos sine ansatte og iverksette 


nødvendige forebyggende  


• utarbeide HMS og IA handlingsplaner i hver virksomhet der det fastsettes lokale mål 


i samarbeid med verneombud og tillitsvalgte 


• tilrettelegge for medarbeiderundersøkelser og andre arbeidsmiljøundersøkelser  


• rapportere resultater på HMS- og IA-arbeidet  


 


Arbeidstakers ansvar  
Arbeidstaker har plikt til å melde fra om problemer og skal medvirke i gjennomføringen av tiltak som 


settes i verk for å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø. Arbeidstakernes aktive deltakelse er en 


forutsetning for et godt fungerende HMS arbeid.  


Verneombudets rolle  
Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet og 


utføre sine oppgaver etter arbeidsmiljøloven § 6.  


Verneombudet skal ha en aktiv rolle i virksomhetens HMS-arbeid og skal tas med på råd under 


planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets 


verneområde, herunder etablering, utøvelse og vedlikehold av internkontrollsystemet i virksomheten.  


Verneombudet skal gjennomgå rapporter om yrkessykdom, arbeidsulykker, yrkeshygieniske 


undersøkelser mv. som nevnt i arbeidsmiljøloven § 3. Verneombudet skal medvirke til at årsaken til 
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arbeidsulykker og yrkessykdommer søkes klarlagt, og se til at arbeidsgiveren treffer tiltak for å hindre 


gjentakelse. I slike tilfeller skal verneombudet ha samme adgang til Arbeidstilsynets og politiets 


etterforskningsdokumenter som arbeidsmiljøutvalget.                                                                                                                              


Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet får den opplæring som er nødvendig for å utføre vervet 


på en forsvarlig måte. I utgangspunktet skal opplæringen være på minst 40 timer. Opplæringen skal 


fortrinnsvis foregå i arbeidstiden, og alle utgifter betales av arbeidsgiver. Verneombudet vil også ofte 


måtte skaffe seg tilleggskunnskap, for eksempel om hvilke forskrifter som gjelder på arbeidsplassen. 


Verneombudet har rett til å bruke den tid som er nødvendig for å utføre oppgavene på forsvarlig 


måte. 


 


Bedriftshelsetjeneste  
Arbeidsgiver plikter å knytte bedriftshelsetjeneste til virksomheten dersom risikoforhold i 


virksomheten tilsier det. Smaalenene bedriftshelsetjeneste er en felles bedriftshelsetjeneste for IØK.  


Bedriftshelsetjenesten bistår arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å 


skape sunne og trygge arbeidsforhold. Bedriftshelsetjenesten har en fri og uavhengig stilling i 


arbeidsmiljøspørsmål.  


Smaalenene bedriftshelsetjeneste bistår oss med råd og veiledning innen  


• arbeidsmedisin/ arbeidshelse  


• yrkeshygiene  


• ergonomi  


• psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø 


• systematisk HMS- arbeid  


• målrettede helseundersøkelser  


• vaksinering   


• helsesamtale med individuelle råd/ veiledning 


• hjelp og oppfølging ved alvorlige hendelser/ ulykker  


• AKAN  


• sykefraværsproblematikk 


MBA/HMS  
MBA/HMS kan bygges på tvers av avdelinger med representanter fra hver av disse og/eller med ansatte som 


har spesiell erfaring, kompetanse eller interesse for HMS-området. Teamene tildeles konkrete HMS-oppgaver 


som er forankret i ledelsens og ansattes innspill og som er basert på arbeidsmiljøstatus i den enkelte 


virksomhet/avdeling. Det er utarbeidet retningslinjer for HMS-team, som ligger i Compilo. 


 


Arbeidsmiljøutvalg 
AMU (arbeidsmiljøutvalget) skal delta i arbeidet for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i kommunen. De skal blant 


annet behandle: 
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• spørsmål om vernetjenesten og BHT   


• avviksrapporter 


• sykefraværsrapporter 


• Arbeidsmiljøutvalget (AMU) skal behandle planer som krever samtykke ifølge § 18-9, jf. 
arbeidsmiljøloven § 7-2 andre ledd bokstav c 


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


• planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet  


• internkontrollsystemet  


• arbeidstidsordninger 


• årsrapporter  


• budsjett/økonomiplan 


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


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


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


retningslinjer for saksbehandling til arbeidsmiljøutvalget, som ligger i Compilo. 


 


RAMMEBETINGELSER  
Lovverk  
HMS er hjemlet i Arbeidsmiljøloven og Forskrift om systematisk HMS-arbeid (forskrift av 6. desember 1996 nr. 


1127). AML er en lov som skal sikre et godt arbeidsmiljø, trygge og rettferdige ansettelsesforhold og et 


inkluderende arbeidsliv og samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.  


 §1. Formål  
Denne forskriften stiller krav om systematisk gjennomføring av tiltak, slik at man oppnår målene i helse-, miljø- 


og sikkerhetslovgivningen. Forskriften skal fremme et forbedringsarbeid i virksomhetene innen - arbeidsmiljø 


og sikkerhet - forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester - vern av 


det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall.   


§ 2. Virkeområde 
 Forskriften gjelder for virksomheter som omfattes av  


• lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (lov 24. mai 1929 nr. 4)  


• sivilbeskyttelsesloven § 23 (egenbeskyttelsestiltak ved virksomheter) (lov 25. juni 


2010 nr45) 


• Produktkontroll loven (lov 11. juni 1976 nr. 79) - arbeidsmiljøloven (lov 17. juni 2005 


nr. 62)  


• forurensningsloven, dersom virksomheten sysselsetter arbeidstaker (lov 13. mars 


1981 nr. 6) 


• Genteknologiloven (lov 2. april 1993 nr. 38)strålevernloven (lov av 12. mai 2000 nr. 


36).  


•  brann- og eksplosjonsvernloven (lov 14. juni 2002 nr.20)  


Det kreves aktivitet i form av kartlegging, risikovurdering og handlingsplaner, samt iverksetting av rutiner for å 


avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av krav. Systemet skal systematisk overvåkes og gjennomgås. 


Forskriften krever bred medvirkning fra arbeidstakerne både ved innføring og utøvelse av systemet.  
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§ 3 Definisjon på HMS  
Internkontroll: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres 
og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i samsvar med helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.  
Helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen: De lover som er nevnt i § 2 første ledd samt forskrifter fastsatt i 


samsvar med disse.  


Helse =   Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø for ansatte   


Miljø = Virksomhetens forhold til det ytre miljø; innkjøp, avfallshåndtering, forurensning, utslipp, 


miljøeffektivitet m.m.  


Sikkerhet =        Forebygging av hendelser og håndtering av situasjoner der liv, helse, miljø og samfunnsverdier 


trues   


§ 4. Plikt til internkontroll 
Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og 


at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Arbeidstakerne skal medvirke ved 


innføring og utøvelse av internkontroll.  


§ 5. Innhold og krav til HMS-systemet 
Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er 


nødvendig for å etterleve krav i eller i samsvar med helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.  


 


Internkontroll innebærer at virksomheten skal: 


1. sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for 


virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten   


2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- 


og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer 


3. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes  


4.  fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet                                             Må dokumenteres   


5.  ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for 


arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt                                   Må dokumenteres  


6.  kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer 


og tiltak for å redusere risikoforholdene                                                  Må dokumenteres                            


7.  iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i 


medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen                                              Må dokumenteres 


8. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som 


forutsatt                                                                                                Må dokumenteres 


                                                                                                                                                                                        


Systematisering og oppbevaring av dokumenter  
Det er krav om at eksisterende dokumentasjon skal systematiseres og oppbevares slik at den er tilgjengelig. 


Eksempler på slik dokumentasjon er: arbeidsavtaler, skade- og sykefraværsregistreringer, kursbevis for 
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verneombudsopplæring, rutiner for å sikre at produktet er i samsvar med sikkerhetskrav, avtale om 


avfallshåndtering og brannverndokumentasjon.  


Gjør forbedringsarbeidet til en naturlig del av den daglige driften  
Som ansvarlig for virksomheten har du plikt til å følge opp at det systematiske helse-, miljø- og 


sikkerhetsarbeidet fungerer. Det betyr jevnlig kartlegging, planlegging av tiltak, oppfølging av at tiltak 


gjennomføres og at ønskede resultater oppnås. Som arbeidstaker har du plikt til å melde fra om feil og mangler, 


og du kan gjerne komme med forslag til forbedringer. Den som kjenner problemet, har ofte best forutsetning 


for å finne gode løsninger.  


§ 6 Samordning  
Når flere virksomheter utøver arbeid på samme arbeidsplass, skal de, når det er nødvendig, skriftlig avtale 


hvem av dem som skal ha ansvaret for å samordne internkontrollen for deres felles aktiviteter eller områder.  


§ 7 Tilsynsmyndighet  
Tilsynsmyndighetene - systemtilsyn   


Internkontrollforskriften innebærer at tilsynsmyndighetene med tiden vil legge vekt på systemrevisjon. 


Systemrevisjon betyr at tilsynsmyndighetene "gransker" dokumentasjonen som virksomheten har med tanke 


på organisering, kartlegging, handlingsplaner og rutiner for oppfølging av HMS-forholdene. Revisjonen skal 


også finne ut om de viktigste arbeidsmiljø faktorene er vektlagt. Derfor må virksomheten se til at de har 


grunnlaget for denne typen tilsyn tilgjengelig. Det betyr å registrere skader, nestenulykker og sykefravær, og 


evt. ha helserapporter, stoffkartotek og produktdokumentasjon tilgjengelig.   


Tilsynsmyndighetene vil også vurdere om det er samsvar mellom dokumentasjonen av 


internkontrollaktivitetene og om dette etterleves i praksis. Virksomheten må selv forberede seg på dette ved å 


gjennomføre internt tilsyn. Det betyr at den som er ansvarlig for virksomheten skal føre tilsyn med IK-systemet 


i samarbeid med representanter for de ansatte.  


Virksomheten - internt tilsyn   
Det interne tilsynet kan utføres som en systemrevisjon. Verifikasjon kan inngå som en del av systemrevisjonen. 


Verifikasjon er en undersøkelse, kontroll, stikkprøve e.l. av at internkontrollsystemet fungerer i praksis. Det 


understrekes at verifikasjon ikke bare skal ha form av en avsluttende kvalitetskontroll, men inngå som en del av 


alle trinn i virksomhetens aktiviteter. Oppdages det avvik fra spesifiserte krav, skal dette rettes opp og 


korrigerende tiltak iverksettes for å hindre gjentakelse.  


Hovedfokuset må være å ha et system som utløser konkrete arbeidsmål underveis der målene jevnlig revideres 


i forhold til den HMS-tilstanden som er aktuell i virksomheten til enhver tid. Målet med internkontroll, og andre 


kvalitetssikringssystemer, er at virksomheten skal lage rutiner som sørger for kontinuerlige forbedringer av 


arbeidsmåter og prosesser. Et system som er "ferdig" innført, er ferdig i dobbel forstand.    


Ved en årlig gjennomgang anbefales det å trekke med vernetjenesten og bedriftshelsetjenesten. Punkter som 


ofte vurderes ved en årlig gjennomgang er  


• resultatene fra kartlegging, feil og mangler siste år  


• om eksisterende rutiner er gode nok  


• opplæringsbehovet for neste år  
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• om de tiltak/mål som er beskrevet i handlingsplanen for året er nådd 


• å utarbeide ny handlingsplan med prioriterte tiltak/mål for neste år  


• nye krav i lov og forskrift  


• nødvendig oppdatering av dokumenter i systemet (rutiner m.m.)   


  


Status og utfordringer i fremtiden  
Sykefraværet i Indre Østfold kommune: 


Et godt fungerende HMS- arbeid vil bidra til å redusere sykefraværet. Kommunen må ha gode reviderte rutiner 


på plass.    


• sykefraværsoppfølging  


• konflikthåndtering  


• trusler og vold   


• mobbing og trakassering   


• varsling   


• avvikshåndtering   


• omstilling og endring  


• ulykke   


• arbeidsmiljøkartlegging    


• risikovurdering  


 


Det må være rapporteringsrutiner på: 
 


• avvik og pålegg fra tilsynsmyndigheter  


• tiltak i nærværsarbeid  


• gjennomførte risikovurderinger  


• HMS-team ute på virksomhetene   


• gjennomførte trivselsfremmende tiltak 


• resultater på medarbeiderundersøkelse   


• gjennomførte medarbeidersamtaler  


Tiltakene rapporteres gjennom Compilo og Framsikt.  


 


SUKSESSKRITERIER FOR ET VELFUNGERENDE HMS   
 


Kultur og holdninger for arbeid med HMS på alle nivåer  


Det finnes ingen enkel oppskrift eller lettvint vei til en god HMS-kultur. Gode rammebetingelser, en godt 


forankret HMS-politikk, gjennomtenkte og riktige grunnholdninger hos de ansatte, dedikert engasjement hos 


lederne, og reflektert og systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet er alle forhold som spiller sammen i 


byggingen av en god kultur.  
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I arbeidet med HMS-kultur er ledelsesansvar og ledelsesadferd helt sentrale i organisasjonens felles verdier, 


etablerte holdninger, kompetanse og adferd. Kunnskap om utvikling av organisasjonskultur, bygger på 


erkjennelsen av at det ledelsen systematisk gir oppmerksomhet og prioritet, blir kultur.  


 HMS-kompetanse  
I strategisk HMS- plan er det viktig å vurdere kompetanse. Ved vurderingen er det viktig å ta hensyn til behovet 


for nyrekruttering og behovet for å beholde kompetansen og erfaring. Det er også viktig med et 


kompetanseløft på alle nivåer i HMS for å kunne møte fremtidens HMS utfordringer.  


• Ledere og ansatte må kjenne omfanget av denne prosedyren og det lovverket 


prosedyrene er tuftet på. 


• Ledere skal ha nødvendig relevant HMS-opplæring som gjenspeiler 


virksomhetens/avdelingens art, behov og risikoforhold.  


• Verneombud skal ha minst 40 timers grunnopplæring innenfor HMS og mulighet for 


oppfriskningskurs.  


• Ansatte som får tildelt konkrete HMS-oppgaver må gis anledning til relevant opplæring 


slik at de er i stand til å mestre oppgavene de tildeles. Opplæringen kan skje via 


kommunens egne HMS-kurs, intern opplæring med for eksempel verneombud eller etter 


forespørsel i rådmannens stab.  


  


 Helsefremmende arbeidsplasser  
 
Helsefremmende arbeid er tiltak som tar sikte på å bedre livskvalitet, trivsel og muligheter til å mestre de 
utfordringer og belastninger man utsettes for, samt å redusere sannsynligheten for utvikling av risikofaktorer 
for sykdom. 
 
Generelle forhold som øker risiko for helseplager, er: 


• psykososiale forhold: mistrivsel, manglende sosial støtte fra leder/kolleger, dårlig forhold 


til selve arbeidsoppgaven (lav status, manglende følelse av sammenheng og mening etc.)  


• organisatoriske forhold som lite kontroll, manglende medvirkning, manglende 


medbestemmelse, uklare ansvarsforhold, lite variasjon, manglende opplæring, 


manglende rutiner, manglende mestring, liten autonomitet, dårlige samarbeidsforhold, 


lav bemanning, tidspress og omstilling  


• enkelte sykdommer/redusert funksjonsevne  


Arbeidsmiljøloven slår i §1-1 fast at arbeidsmiljøet skal være helsefremmende: «Lovens formål er å sikre et 


arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfull arbeidssituasjon.»  


 Kilde: Arbeidstilsynet.no «Helsefremmende arbeidsplasser»  


Fokus på trivsel og arbeidsglede er et godt grunnlag for å utvikle en god og positiv HMS- kultur i virksomheten 


og redusere sykefraværet.  


Kilde: Idebanken.org temahefte «helsefremmede arbeidsplasser  
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Andre forutsetninger  
For å kunne drive et godt HMS- arbeid er det også en forutsetning at vi har gode oppdaterte datakilder og 


verktøy. Indre Østfold kommune har på plass et samlet stoffkartotek for kjemikalier, styringsverktøy for 


oppfølging av sykemeldte, tilgjengelige ferske tall på sykefravær og at Compilo er implementert og tatt i bruk i 


alle virksomheter.  


Kartlegging, risikovurderinger, handlingsplanen og oppfølgingsplanene må lages skriftlig og arkiveres i 


kommunens sak- og arkivsystem.  


Dokumentasjon   
• Kommuneplanen 


• Klimaplan for Indre Østfold kommune 


• Indre Østfold kommunes arbeidsgiverstrategi  


• Vedlikeholdsplan for kommunale bygg og eiendommer 


• Indre Østfold kommunes overordnede målkart og HMS-mål  


• Rutinebeskrivelser  


 


 Indre Østfold kommunes rapporteringssystemer   


• Framsikt  


• Compilo 


• Famac   


 


 


Linker til HMS sider  


• www.idebanken 


• www.arbeidstilsynet.no   


• Arbeidsmiljøloven  


• Internkontrollforskriften   


• Idebanken-helsefremmende-arbeidsplasser  


• Arbeidstilsynet - helsefremmende arbeidsplasser 


 


 








 


HMS-Handlingsplan                 Vedtatt i 
Arbeidsmiljøutvalget  
21.01.2021 


 


     
     


 


 


Handlingsplan for helse- miljø- sikkerhet (HMS-plan) 2021 


Innledning:  


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. 


HMS-planen er en del av Indre Østfold kommunes strategiske HMS-arbeid. HMS-planen støtter seg til kommunens 


øvrige planverk. Kommunen følger også med på andre kampanjer initiert av sentrale myndigheter, Arbeidstilsynet, 


NAV eller lignende.  


Invitasjoner om kurs og opplæring legges ut på intranettet. Andre kurs/kampanjer kan komme i tillegg til planlagte 


aktiviteter. Omfanget på kurs er usikkert, på grunn av pågående pandemi (Covid 19).  


Handlingsplanen og det generelle HMS-arbeidet består, i tillegg til dette dokumentet av:  


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


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


 


HMS-planen deles inn i områder. Det foreslås at de fem hovedområdene videreføres for planen i 2021. 


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


2. Vernetjenesten – verneområder – verneansvarlige – hovedverneombud - verneombud 


3. AKAN  
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4. IA-avtale 2019 – 2022 (sykefraværsoppfølging) (nasjonale mål og tiltak). 


5. IA-oppfølging (sykefraværsoppfølging) (lokale mål og tiltak). 


 


Område 1:  


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


 


Mål Tiltak Begrunnelse Ansvarlig Tidsfrist Status 


1) Prosesser, retningslinjer 


og rutiner er oppdatert 


etter lover, forskrifter og 


lokale rutiner. 


1) Utarbeide og ajourholde 


HMS-prosessen, og dertil 


tilhørende retningslinjer og 


rutiner i Compilo.  


2) Utarbeide handlingsplaner og 


årshjulet for HMS-arbeidet.  


3) Avholde samarbeidsmøter 


med vernetjenesten og 


sentrale tillitsvalgte. 


• Kommunens plikt 


og krav ihht til 


regelverket blir 


systematisk fulgt 


opp.  


• Sikre 


dokumentasjons-


plikten. 


Organisasjon 


og Arbeidsmiljø 


HRO 


Løpende Pågående 


 


 


2) Organiseringen og 


prosesser/retningslinjer i 


HMS-arbeidet er kjent for 


ledere og ansatte i 


kommunen.  


1) Tilby opplæring i HMS-arbeid 


(40-timerskurs).  


2) Generell opplæring, kurs og 


møter 


(dagskurs/frokostmøter o.a.) 


• Legge til rette for 


og for å sikre ett 


godt 


arbeidsmiljø.  


• Tilfredsstille 


lovkrav om 


opplæring i HMS-


arbeid for ledere 


Ledere 


 


Personal 


1. tertial 


årlig 


2. tertial 


årlig 


Løpende 


Bestilt og 


gjennomføres i 


februar- mars 2021/ 


sep-okt 2021.  


Arbeidet koordineres 


fra HRO.  
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og verneombud.  Pågående 
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Mål Tiltak Begrunnelse Ansvarlig Tidsfrist Status 


3) Kartlegging av 


arbeidsmiljø gjøres etter 


oppsatt plan.   


1) Gjennomføre en enkelt 


arbeidsmiljø 


kartlegging/temperatur/ 


måling. 


2)   Gjennomføre 


medarbeiderundersøkelse 


(10-faktor) hvert annet år.  


Utsatt grunnet stort 


arbeidspress ute i 


organisasjonen 


3) Oppfølging av 


medarbeiderundersøkelsen 


og rapportering gjøres 


gjennom 2021.  


• Kommunen skal 


ha oversikt over 


ansattes 


arbeidssituasjon.  


• Kommunen skal 


ha oversikt over 


sterke/svake 


sider ved 


arbeidsmiljøet, 


samt skaffe seg 


oversikt over 


eventuelle 


risikoforhold/ 


trusler i 


arbeidsmiljøet.  


• Dokumentere at 


kommunen har 


oversikt over 


risikofaktorer, for 


å kunne utbedre 


og sikre fullt 


forsvarlig 


arbeidsmiljø.  


HRO-BHT-


HVO- 


Tillitsvalgte 


 


HRO 


Jan /feb 


2021 


Planlegges  


 


 


Medarbeider-


undersøkelsen er 


gjennomført 1. 


tertial 2020. 


Arbeidet med 


oppfølging er 


pågående.  


Forbereder ny 


undersøkelse i 


2022.   


4) Planlegge og 


gjennomføre 


vernerunder, med 


tilhørende risiko- og 


1) Opplæring / kurs i 


organisering av vernerunder, 


innhold, risikoforhold mm.  


2) Gjennomgang med 


• Legge til rette for 


og for å sikre ett 


godt 


arbeidsmiljø.  


Ledere  


 


Løpende Planlagte 


aktiviteter i 2021:  


Lovpålagt 
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sårbarhetsanalyse av 


HMS-arbeidet, etter 


gjeldende rutiner.  


personalgruppene på 


arbeidsplassene.  


• Tilfredsstille 


lovkrav om 


opplæring i HMS-


arbeid for ledere 


og verneombud.  


HRO/MBA grunnopplæri


ng i 


Arbeidsmiljø/


HMS for 


ledere og 


verneombud.  
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Mål Tiltak Begrunnelse Ansvarlig Tidsfrist Status 


5) Følge opp kampanjer fra 


sentrale myndigheter 


• Iverksette tiltak/kurs etter 


behov/forespørsel/mulighet 


• Delta på kurs/konferanser 


etter behov/mulighet. 


• Oppdatering på 


lovverk / 


kampanjer.  


Ledere 


 


Personal  


Løpende Pågående 


6) Ledelsens skal 


gjennomgå meldte HMS-


avvik og eventuelle   


varslingssaker.  


Iverksettes etter hva 


sammenstillingen viser. 


• Være oppdatert 


på hvilke 


risikofaktorer 


kommunen har 


for å kunne 


iverksette rett 


tiltak.  


• Ivareta fullt 


forsvarlig 


arbeidsmiljø.  


• Tilfredsstille 


lovkravet.  


• Tilfredsstille 


dokumentasjons-


plikten.  


Ledelsen Tertialrapp


ortering 


 Pågående  


 


Tiltak er ikke 


igangsatt for 


2021.  


 


7) Ajourhold og oppdatering 


av prosesser, rutiner og 


retningslinjer for arbeid 


med krisehåndtering 


gjennomføres etter 


fastsatt plan.  


• Revidere prosesser, rutiner 


og retningslinjer og 


avstemme med gjeldende 


regelverk.  


• Iverksette tiltak/kurs etter 


behov/forespørsel/mulighet.  


• Delta på kurs/konferanser 


• Kommunens plikt 


og krav ihht til 


regelverket blir 


systematisk fulgt 


opp.  


• Sikre 


dokumentasjons-


Ledere for 


egen 


virksomhet 


 


HRO for 


overordnede 


Løpende Pågående 
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etter behov/mulighet.  plikten. prosesser m.m. 


 


  







 


HMS-Handlingsplan                 Vedtatt i 
Arbeidsmiljøutvalget  
21.01.2021 


 


     
     


 


Mål Tiltak Begrunnelse Ansvarlig Tidsfrist Status 


8) Ajourhold og oppdatering 


av prosesser, rutiner og 


retningslinjer for 


forsikringer/pensjon 


gjennomføres etter 


fastsatt plan.  


• Revidere prosesser, rutiner 


og retningslinjer og 


avstemme med gjeldende 


regelverk.  


• Iverksette tiltak/kurs etter 


behov/forespørsel/mulighet.  


• Delta på kurs/konferanser 


etter behov/mulighet.  


• Kommunens plikt 


og krav ihht til 


regelverket blir 


systematisk fulgt 


opp.  


• Sikre 


dokumentasjons-


plikten. 


HRO Løpende  Pågående 


9) Ajourhold og oppdatering 


av prosesser, rutiner og 


retningslinjer for brann / 


brannsikring 


gjennomføres etter 


fastsatt plan.  


• Revidere prosesser, rutiner 


og retningslinjer og 


avstemme med gjeldende 


regelverk.  


• Iverksette tiltak/kurs etter 


behov/forespørsel/mulighet.  


• Delta på kurs/konferanser 


etter behov/mulighet.  


• Kommunens plikt 


og krav ihht til 


regelverket blir 


systematisk fulgt 


opp.  


• Sikre 


dokumentasjons-


plikten. 


Næring plan og 


teknikk 


Løpende Pågående 


10) Følge opp revisjoner og 


tilsyn fra sentrale 


myndigheter 


(arbeidstilsynet / 


revisjonen).  


• Gjennomføre tilsyn og følge 


opp eventuelle varsel om 


pålegg, eventuelle pålegg.  


• Delta på kurs/konferanser 


etter behov/mulighet. 


• Kommunens plikt 


og krav ihht til 


regelverket blir 


systematisk fulgt 


opp.  


• Sikre 


dokumentasjons-


plikten. 


Ledere 


HRO 


Løpende Pågående 


11) Initiere tiltak for å 


fremme fysisk aktivitet 


blant arbeidstakerne.  


• Gjennomføre kampanjer på 


arbeidsplassene for å 


stimulere til fysisk aktivitet ala 


• Tilfredsstille 


lovkravet i AML 


• Forsøke å sikre 


Ledere  ? Ikke igangsatt 


tiltak 
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«sykle til jobben-aksjon».  


• Innarbeide informasjon og 


vurdere andre tiltak om fysisk 


aktivitet i kurs og veiledning 


som tilbys i kommunen i 


forbindelse med HMS-


oppfølgingen.  


at ansatte får den 


informasjonen 


man behøver for 


å ta gode valg i 


livet. 


Område 2:  


Vernetjenesten  


 


Mål Tiltak Begrunnelse Ansvarlig Tidsfrist Status 
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1) Sikre et fullt 


forsvarlig 


arbeidsmiljø.  


2) Ansatte skal ha en 


ordning med 


verneombud som 


er hensiktsmessig 


og forsvarlig i 


forhold til 


organisering og 


plassering av 


enheter.  


3) Tilfredsstille 


lovkrav.  


1) Planlegge og 


gjennomføre valg av 


verneombud hvert annet 


år.  


2) Planlegge og 


gjennomføre valg av 


hovedverneombud hvert 


annet år.  


3) Planlegge og 


gjennomføre saker til 


arbeidsmiljøutvalget.  


4) Planlegge og 


gjennomføre lovpålagt 


opplæring av 


verneombud (40-timers 


kurs). 


5) Ledere skal sørge for at 


verneombud skal delta i 


planlegging og 


gjennomføring av det 


generelle HMS-arbeidet, 


vernerunder, 


risikovurderinger og 


tilsynsbesøk.   


6) Planlegge og 


gjennomføre generell 


opplæring, sammen med 


ledere, samt for 


verneombudene spesielt.  


1) Sikre et fullt 


forsvarlig 


arbeidsmiljø.  


2) Tilfredsstille 


lovkrav til at 


arbeidet i 


virksomheten 


blir utført på en 


slik måte at 


arbeidstakernes 


sikkerhet, helse 


og velferd er 


ivaretatt.  


Arbeidsmiljøutvalget 


Ledere  


Hovedverneombudet 


Verneombud 


Arbeidstaker-


organisasjonene   


 


HRO 


(overordnede 


prosesser m.m.) 


 


Hvert annet år, 


innen 31. 


desember.  


Nye verneombud 


valgt fra 1.1.2020.  


 


Verneområdene er 


revidert sep 2020.  


 


Nytt valg i 2023.  
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Område 3:  


AKAN  


 


Mål Tiltak Begrunnelse Ansvarlig Tidsfrist Status 


1) Ansatte med rus- og 


avhengighetsproblematikk skal 


få god og nødvendig 


oppfølging i henhold til rutine 


og retningslinjer for arbeidet.  


1) Tilby kurs for ledere, 


tillitsvalgte og 


verneombud.  


2) Engasjere BHT i 


oppfølging av 


personalgrupper eller 


enkeltpersoner etter 


behov.  


3) Koordinere behov for 


oppfølging i saker med 


ledere og utsatte ansatte 


med samarbeidspartnere.  


4) Planlegge og gjennomføre 


valg av AKAN-kontakt for 


Indre Østfold kommune og 


gjøre ordningen kjent i 


kommunen.  


1) Sørge for at ansatte 


med avhengighets-


problematikk får et tilbud 


og ikke mister arbeidet.  


2) Sikre at ledere har 


kunnskap om området 


og utfordringer som 


ansatte har med 


avhengighets-


problematikk, for å sikre 


god oppfølging av de 


ansatte som har 


utfordringer.  


3) Sikre at ansatte, 


gjennom leder, 


informeres om 


ordningen.  


Ledere 


 


 


Løpende Pågående 
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Område 4:  


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


 


Mål Tiltak Begrunnelse Ansvarlig Tidsfrist Status 


1) Sykefraværsprosenten skal 


reduseres med 10 prosent 


sammenlignet med 


årsgjennomsnittet for 2018.  


2) Frafallet fra arbeidslivet 


skal reduseres.  


1) Tilskudd til 


ekspertbistand 


2) Innsats på bransjer 


(barnehager og helse) 


og på lange og/eller 


hyppige gjentagende 


sykefravær.  


3) Opplæring av ledere. 


4) Iverksette 


virksomhetsbasert 


sykefraværsoppfølging 


på NAV lokalt, først for 


utvalgte enheter, i løpet 


av 2021 for hele 


kommunen.  


IA-avtalen skal skape 


et arbeidsliv med 


plass til alle gjennom 


å forebygge 


sykefravær og frafall 


og på denne måten 


bidra til å øke 


sysselsettingen.  


NAV 


arbeidslivssenter 


sammen med NAV 


lokalt og Indre 


Østfold kommune. 


Løpende Arbeidet med 


å utarbeide en 


avtale er 


igangsatt 


2020.  


 


Avtalen ble 


underskrevet i 


juni 2020. 
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Område 5:  


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


 


Mål Tiltak Begrunnelse Ansvarlig Tidsfrist Status 
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1) Sykefraværet skal ikke 


overstige 7 %  


2) Redusere korttidsfraværet 


(lokalt mål fastsatt av 


politikere) 


1) Egenmelding 24 dager 


er videreført lokalt. 


2) Opplæring (kurs, 


frokostmøter mm). 


3) Systematisk oppfølging 


av personalet, 


sykefraværsoppfølging 


etter gjeldene 


lov/retningslinjer.  


4) Oppfølging av 


bedriftshelsetjenesten 


etter behov, 


forespørsel. 


5) Tilrettelegging på 


arbeidsplassen og 


utarbeidelse av 


oppfølgingsplaner i 


forbindelse med 


arbeidet.  


6) Benytte 


fagkompetanse på 


tvers i kommunen (eks. 


personal) der det er 


behov (ønske). 


7) Følge opp 


virksomhetsbasert 


sykefraværsoppfølging 


i samarbeid med NAV 


lokalt og NAV.. 


• Et høyt 


sykefravær betyr 


høye kostnader 


for kommunen 


og staten.  


• Kvaliteten blir 


dårligere med 


mer tilfeldig 


vikarbruk.  


• Stabilt personale 


skaper godt 


arbeidsmiljø.  


• Ivareta en god 


personal-


forvaltning og en 


god personal-


politikk både for 


de som er på 


jobb og de som 


er syke.  


Ledere 


 


HRO 


Løpende 


 


Rapporteres i 


årsmeldingen 


Pågående 
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arbeidslivssenter. 


Innsatsteam.  
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Mål Tiltak Begrunnelse Ansvarlig Tidsfrist Status 


3) Frafallet fra arbeidslivet 


skal reduseres. 


1) Følge opp ansatte 


(spesielt) som er 


langvarig sykmeldt, 


etter rutiner og 


retningslinjer.  


2) Lage oppfølgingsplaner 


i samarbeid med 


personal, evt. andre 


som 


bedriftshelsetjenesten, 


fastlege, NAV lokalt, 


NAV arbeidslivssenter. 


3) Vurdere varig 


tilrettelegging på 


arbeidsplassen.   


4) Vurdere/avklare «annet 


passende arbeid i Indre 


Østfold kommune» for 


ansatte som ikke kan 


tilbake til sin 


opprinnelige stilling.  


5) Saker kan sendes over 


til innsatsteamet i NAV 


for videre vurdering / 


eventuelle tiltak i NAV 


systemet.  


• IA-avtalen 


retningslinjer om 


at ansatte skal 


stå så lenge som 


mulig i arbeid.   


• Lokale 


retningslinjer om 


at ansatte som 


har behov og 


som ønsker å 


stå lenger i 


arbeid skal få 


mulighet til det, i 


egen stilling eller 


annen stilling i 


kommunen.  


Ledere 


 


Personal 


Løpende  Pågående 
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Område 5:  


Bedriftshelsetjeneste (BHT)  


 


Mål Tiltak Begrunnelse Ansvarlig Tidsfrist Status 


1) Gjennomføre målrettet 


arbeidsmiljøhelseundersøkelse, 


vaksiner og oppfølging ihht 


kravspesifikasjon og avtale.  


1) Årlig utarbeide egen plan 


for gjennomføring av 


BHT-aktiviteter.  


2) Koordinere og avstemme 


etterspørsel og behov fra 


ledere til BHT. 


3) Gjennomføre kurs etter 


behov fra organisasjonen, 


og eventuelle 


forespørsler.   


• Kommunens 


risikoforhold tilsier at 


kommunen er pliktig å 


knytte virksomheten til 


BHT.  


• Sikre fullt forsvarlig 


arbeidsmiljø.  


• Kommunen skal ha god 


personalforvaltning.  


BHT på 


oppdrag fra 


Indre Østfold 


kommune 


kommune 


Årlig 


Løpende 


Pågående 


Plan er lagt 


frem for 2020.  


2) Følge opp og koordinere 


samarbeidet og meldte behov 


for BHT 


• Gjennomføre 


samarbeidsmøter 4/året. 


• BHT deltar i utarbeidelse 


av planer for HMS-


arbeidet.  


• BHT deltar i 


Arbeidsmiljøutvalget. 


• Følge opp henvendelser 


fra / til BHT. 


• Følge opp henvendelser 


til/fra ledere, verneombud 


• BHT skal bistå 


kommunen med 


fagkompetanse og 


rådgivende tjenester 


innen forebyggende 


HMS-arbeid.  


• BHT skal benyttes i det 


strategiske 


planleggingsarbeidet for 


å sikre forsvarlig 


prosessarbeid og 


HRO Løpende Pågående 
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og evt. enkeltansatte i 


kommunen.   


• Bruke BHT i 


arbeidsmiljøsaker, 


kartlegginger og 


oppfølging av 


medarbeiderundersøkelse 


faglighet i arbeidet.  
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Overordnet HMS strategi for Indre Østfold kommune  
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Arbeidsmiljø 
 
Det er et felles ansvar for folkevalgte, ledere, medarbeidere, tillitsvalgte og vernetjeneste å bidra til et trygt 
arbeidsmiljø. Dette vises i et godt nærværsarbeid og en god livsfaseorientert tilrettelegging. Indre Østfold 
kommune skal være en helsefremmende arbeidsplass. Godt arbeidsmiljø fremmes gjennom god dialog mellom 
arbeidsgiver, tillitsvalgte og vernetjeneste med søkelys på godt HMS-arbeid og god internkontroll. 
 
Det systematiske helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) gjelder den enkelte ansattes arbeidssituasjon. 


Ansvaret for å innføre internkontroll for HMS ligger hos rådmannen.   


Et systematisk og integrert HMS-arbeid bidrar til å gi Indre Østfold kommune et godt arbeidsmiljø, økt trivsel og 


motivasjon. En handlingsplan med tydelige mål er viktig for at HMS-arbeidet skal være best mulig.  


Arbeidsmiljøet skal preges av en gjensidig forståelse for de ansattes ulike roller og funksjoner. Alle ansatte skal 


oppleve at de er viktige bidragsytere i arbeidet med å nå kommunens felles mål. For å få dette til er det 


avgjørende at arbeidsplassene er sikre og trygge, at alle føler seg ivaretatt og at ingen utsettes for negative 


fysiske og psykiske belastninger i arbeidet. Kommunens ansatte er den viktigste ressursen i Indre Østfold 


kommune.    


Handlingsplanen retter oppmerksomhet mot våre viktigste arbeidsmiljøutfordringer. Det er fastsatt seks HMS-


mål med konkrete virkemidler og tiltak for å realisere målene. Det er viktig at disse målene og HMS-arbeid er 


kjent, og at det arbeides etter dette i alle ledd i virksomheten.  


Handlingsplanen tydeliggjøre sammenhengen mellom planen og andre styrende dokumenter. Handlingsplanen 


vil være et godt verktøy for kommunens ledere, ansatte, verneombud og de ansattes organisasjoner.  Her 


legges et godt grunnlag for å utvikle og videreføre et godt arbeidsmiljø i Indre Østfold kommune. Det er viktig 


med gode prosedyrer og rutiner for alle aktiviteter som kan påvirke disse faktorene.  


 


HMS-arbeidet skal: 
• klargjøre ansvar  


• gi bedre samarbeidsklima 


• gi større medvirkning og deltakelse fra de ansatte  


• gi totaloversikt over arbeidsmiljøfaktorene 


• gi grunnlag for å utarbeide handlingsplaner for arbeidsmiljøtiltak  


 


Det er et mål at Indre Østfold kommune kjennetegnes som en attraktiv, trygg og utviklende arbeidsplass med 


godt arbeidsmiljø. Medarbeiderne er Indre Østfolds kommunes viktigste ressurs og tjenesteleverandører og 


skal sikres gode vilkår i den nye kommunen. Dette gjøres gjennom: 


• synliggjøring, omdømmebygging og søkelys på medarbeiderattraktivitet 


• gode ansettelsesrutiner med søkelys på å få rett person på rett plass 


• kompetansebygging, leder-/medarbeiderutvikling og støtte 
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• interne karrieremuligheter, forebyggende HMS arbeid og god kvalitet i personal- og 


lønnsarbeid 


Dette sikrer at Indre Østfold kommune tiltrekker, rekrutterer, utvikler og beholder dyktige, kompetente og 


utviklingsorienterte medarbeidere. 


 


 VISJON, MÅL OG STRATEGISKE GREP  
    


Indre Østfold kommune skal være en attraktiv, trygg og utviklende arbeidsplass, med et godt og inkluderende 


arbeidsmiljø.  


Indre Østfold kommune skal ha  
• et utviklende arbeidsfellesskap med søkelys på nærvær  


• søkelys på mangfold og engasjement   


• trygge og funksjonelle arbeidsplasser 


• kontinuerlig oppmerksomhet rettet mot risikofylt arbeidsmiljø 


• systematisk håndtering av HMS-avvik 


• ansvar for det ytre miljø  


Strategiske grep i perioden 2020 -2024   
Det er viktig at de seks overordnede målene er kjent og at de jobbes etter i alle ledd i virksomheten.  


 Hvert av målene har virkemidler og skal realiseres gjennom tiltak  


• sentralt i regi av virksomhetene med særskilt ansvar og oppgaver  


• lokalt gjennom HMS-handlingsplaner på virksomheten 


• i ulike former for samspill mellom virksomhetene og nivåer  


  


Utviklende arbeidsfellesskap med søkelys på nærvær 


 
Indre Østfold kommune skal være en attraktiv, mangfoldig, åpen og inkluderende arbeidsplass som ivaretar 
hensynet til ansatte i ulike faser av yrkeskarrieren og livet.  I all kommunikasjon og samhandling skal man 
ivareta den enkeltes integritet.  
Indre Østfold kommune skal være en arbeidsplass med søkelys på nærvær, trivsel og mestring av 


arbeidsoppgavene som skal utførers. 


Alle ansatte skal gjøres kjent med sin medvirkningsplikt, og sine rettigheter og plikter for tilbakeføring til arbeid.  


Virkemidler: 
Viktige faktorer er humor, trygghet, trivsel og samhold, konstruktiv konfliktløsning, gode lokaler og gode 


arbeidsverktøy.   
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• Vi kartlegger årlig psykososialt arbeidsmiljø for å fremme felles forståelse og samarbeid, og 


for å gjennomføre tiltak. 


• Vi styrker jobbnærvær ved å følge opp kommunens aktivitets- og resultatmål for IA-arbeidet.  


• Vi legger til rette for tiltak som stimulerer til fysisk aktivitet som fremmer god helse, 


forebygger sykefravær og reduserer helseplager. 


• Vi sikrer at vi ivaretar ansatte i ulike livsfaser  


 


 Dokumenter med tiltak som støtter HMS-målene:  
• IA – handlingsplan  


• Indre Østfold kommunes ledelsesprinsipper 


• Etiske retningslinjer  


• Indre Østfold kommunes arbeidsgiverstrategi 


• Mål og styringsdokument 


 


Søkelys på mangfold og engasjement   
Indre Østfold kommune tilrettelegger for mangfold og inkludering på alle nivåer i organisasjonen  


 Virkemidler:  


• Vi rekrutterer medarbeidere i et mangfold som gjenspeiler sammensetningen av samfunnet. 


• Vi diskriminerer ingen pga. kjønn, alder, etnisk opprinnelse, nedsatt funksjonsevne, religion 


eller seksuell legning.   


• Vi arbeider aktivt for å fremme likeverd, inkludering og mangfold på alle nivå i organisasjonen. 


• Vi legger til rette for et likeverdig arbeidsmiljø gjennom å tilby likeverdige muligheter for våre 


medarbeidere. 


• Som arbeidsgiver og ansvarlig samfunnsaktør tar vi vår del av ansvaret og forpliktelsene 


knyttet til å være en mangfoldig og inkluderende kommune.  


  


Indre Østfold kommune vil ha kreative og dyktige medarbeidere som er engasjerte og stolte, og som bidrar til å 


opprettholde kommunens positive omdømme.  


  


Virkemidler:  


• Vi gir våre medarbeidere ros og anerkjennelse og feirer fremgang.  


• Vi er lyttende og gir tilbakemelding slik at medarbeidere opplever trygghet og dermed løser 


oppgavene best mulig. 


• Vi bidrar til å fremme og utvikle en «vi- tanke» i organisasjonen.  


• Vi motiverer og legger til rette for at medarbeidere tar ansvar for egen faglig og personlig 


utvikling.  


• Vi benytter medarbeideres ulikheter til å skape nytenkning og en bedre oppgaveløsning.  
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Styrende dokumenter:  
• Indre Østfold kommunes arbeidsgiverstrategi. 


• Indre Østfold kommunes overordnede verdiplattform.  


• Etiske retningslinjer.  


• Seniorpolitiske retningslinjer.  


  


 


Trygge og funksjonelle arbeidsplasser  
Indre Østfold kommune er et offentlig rom hvor både publikum, brukere og ansatte trygt skal kunne ferdes. 


Det må iverksettes tiltak som har til hensikt å ivareta mennesker og bygninger. Krav til god bygningsmessig 


standard, universell utforming, inneklima og ergonomi skal ivaretas.  


 Virkemidler: 


• Retningslinjene for håndtering av vold og trusler gjøres kjent for alle ansatte. 


• Vi sikrer at bygningsmassen som IØK disponerer har et tilfredsstillende og forsvarlig arbeids- 


og læringsmiljø i samsvar med gjeldende lovverk. 


• Vi kartlegger og iverksetter tiltak knyttet til inneklima.  


• Vi kartlegger og prioriterer av fysiske tiltak i arbeidet med universell utforming.  


Styrende dokumenter som støtter HMS-strategien: 
• Rutiner for håndtering av vold og trusler.  


• Strategisk vedlikeholdsplan for kommunale bygg.  


• Forskrift om Miljørettet helsevern.  


• Overordnet veileder for universell utforming.  


 


Kontinuerlig oppmerksomhet rettet mot risikofylt arbeidsmiljø   
Indre Østfold kommune er en kompleks organisasjon med mange forskjellige arbeidsområder, også innenfor 


særskilte risiko. Dette kan være vold og trusler, arbeid med kjemikalier, belastninger og smittefare.  


Kontinuerlig og forebyggende oppmerksomhet om rutiner, kunnskap og holdninger er viktig i alle risikofylte 


arbeidsmiljøer.  


Virkemidler:  


• Vi gjennomfører risikovurderinger i alle risikofylte arbeidsmiljøer og gjennomfører tiltak.  


• Vi sikrer at alle kjemikalier er registrert og oppbevares forsvarlig. Ved håndtering av 


kjemikalier skal det elektroniske stoffkartoteket Eco Online, tidligere SafeUse)  


• Vi har oversikt over og gjennomfører periodisk kontroll av all spesialventilasjon.  


 Styrende dokumenter med tiltak: 
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• Forskrift om systematisk helse - miljø- og sikkerhetsarbeid. 


• HMS-rutinene.  


  


God håndtering av HMS-avvik  
HMS-avvik er brudd på myndighetskrav og interne rutiner relatert til HMS.  Alle HMS-avvik i Indre Østfold 


kommune skal meldes og følges opp av nærmeste leder.  


 Virkemidler: 


• Vi melder HMS-avvik i Compilo 


• Vi registrer bygningsmessige HMS-avvik i Famac. Noen bygningsmessige avvik skal også 


registreres i Compilo. 


  


Styrende dokumenter med tiltak: 


• Rutiner i Compilo 


• Vedlikeholdsplan for kommunale bygg og eiendommer  


  


Ansvar for det ytre miljø  
Indre Østfold kommune har forpliktet seg til å ta miljøhensyn i all virksomhet og dokumentere 


miljøengasjement ved å redusere negativ miljøpåvirkning fra egen drift. 


 Virkemidler: 


• Vi styrker samarbeidet mellom virksomheter, enheter og nivåer i arbeidet for et grønt miljø  


• Vi gjennomfører tiltak for overgang til fornybar energi  


• Vi følger opp kommunens egne miljøtiltak  


 Styrende dokumenter: 


• Måldokument     Vedlegg til økonomiplan 


  


  


ORGANISASJONEN, ANSVAR OG ROLLER  
Organisasjonen  
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Øverste administrative nivå består av rådmann og ass. rådmann. Det er totalt 7 kommunalområder med 6 


kommunaldirektører.   


Ansvar og roller  
Rådmannens ansvar  
Overordnet HMS-system / Internkontroll  


• Revidere og evaluere overordnet HMS-system – utarbeide overordnet HMS-mål samt 


beskrive hvordan HMS i kommunen er organisert (hvem gjør hva) 


• Bidra til å gjøre HMS-systemet kjent for alle ansatte gjennom HMS som fast tema i 


rådmannens ledergruppe   


 


Påse at HMS-systemet tas i bruk og etterleves 
 


• Gjennomføre internrevisjon, rapporteringsrutiner, lage handlingsplaner og systemer for 


avvikshåndtering 


• I siste instans – behandle og lukke avvik. Oversikt over status avvik  


• Tilrettelegge for årlig medarbeiderundersøkelser og presentere resultatene   


  


IA / Nærvær  
• Etablere og lede styringsgruppe for IA-arbeidet for å forankre IA-arbeidet i hele 


organisasjonen 


• Formalisert samarbeid og jevnlige samarbeidsmøter med NAV Indre Østfold og NAV 


Arbeidslivssenter 


• Bidra til å gjøre IA –arbeidet kjent i kommunen gjennom IA som fast tema i rådmannens 


ledergruppe  


• Tilrettelegge for tilgang til oppdatert nærværstatistikk  


  


Andre oppgaver  


 
• Tilrettelegge for god dialog og rutiner for kontakt med hovedverneombud og tillitsvalgte 


• Sørge for at kommunen er knyttet til godkjent bedriftshelsetjeneste og kontakt med 


denne gjennom rammeavtale/årlige møter  
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• Saksbehandlere for AMU – (Saker til AMU skrives på vegne av rådmannen) 


• Tilrettelegge for et helhetlig AKAN -arbeide               


• Tilrettelegge for og sørge for felles opplæring ved endringer i regelverk og avtaler om 


HMS og IA-arbeid.  


 


 


Assisterende Rådmann skal 
Assisterende rådmann er rådmannens faste stedfortreder og har samme fullmakter som 
rådmannen når denne ikke er til stede i kommunen, eller rådmannen ikke er tilgjengelig.  


 


 Kommunaldirektørers ansvar  
Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven blir overholdt.  


 Kommunaldirektør skal 


• sørge for at HMS-systemet og virksomhetens ansvar gjennom IA-avtalen, er kjent og 


forankret blant ledere og ansatte i virksomheten, og at disse besitter den 


nødvendige kompetanse 


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


verneombud og øvrige ansatte 


• kjenne risikoforhold og utfordringer i arbeidsmiljøet hos sine ansatte og iverksette 


nødvendige forebyggende  


• utarbeide HMS og IA handlingsplaner i hver virksomhet der det fastsettes lokale mål 


i samarbeid med verneombud og tillitsvalgte 


• tilrettelegge for medarbeiderundersøkelser og andre arbeidsmiljøundersøkelser  


• rapportere resultater på HMS- og IA-arbeidet  


 


Arbeidstakers ansvar  
Arbeidstaker har plikt til å melde fra om problemer og skal medvirke i gjennomføringen av tiltak som 


settes i verk for å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø. Arbeidstakernes aktive deltakelse er en 


forutsetning for et godt fungerende HMS arbeid.  


Verneombudets rolle  
Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet og 


utføre sine oppgaver etter arbeidsmiljøloven § 6.  


Verneombudet skal ha en aktiv rolle i virksomhetens HMS-arbeid og skal tas med på råd under 


planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets 


verneområde, herunder etablering, utøvelse og vedlikehold av internkontrollsystemet i virksomheten.  


Verneombudet skal gjennomgå rapporter om yrkessykdom, arbeidsulykker, yrkeshygieniske 


undersøkelser mv. som nevnt i arbeidsmiljøloven § 3. Verneombudet skal medvirke til at årsaken til 
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arbeidsulykker og yrkessykdommer søkes klarlagt, og se til at arbeidsgiveren treffer tiltak for å hindre 


gjentakelse. I slike tilfeller skal verneombudet ha samme adgang til Arbeidstilsynets og politiets 


etterforskningsdokumenter som arbeidsmiljøutvalget.                                                                                                                              


Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet får den opplæring som er nødvendig for å utføre vervet 


på en forsvarlig måte. I utgangspunktet skal opplæringen være på minst 40 timer. Opplæringen skal 


fortrinnsvis foregå i arbeidstiden, og alle utgifter betales av arbeidsgiver. Verneombudet vil også ofte 


måtte skaffe seg tilleggskunnskap, for eksempel om hvilke forskrifter som gjelder på arbeidsplassen. 


Verneombudet har rett til å bruke den tid som er nødvendig for å utføre oppgavene på forsvarlig 


måte. 


 


Bedriftshelsetjeneste  
Arbeidsgiver plikter å knytte bedriftshelsetjeneste til virksomheten dersom risikoforhold i 


virksomheten tilsier det. Smaalenene bedriftshelsetjeneste er en felles bedriftshelsetjeneste for IØK.  


Bedriftshelsetjenesten bistår arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å 


skape sunne og trygge arbeidsforhold. Bedriftshelsetjenesten har en fri og uavhengig stilling i 


arbeidsmiljøspørsmål.  


Smaalenene bedriftshelsetjeneste bistår oss med råd og veiledning innen  


• arbeidsmedisin/ arbeidshelse  


• yrkeshygiene  


• ergonomi  


• psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø 


• systematisk HMS- arbeid  


• målrettede helseundersøkelser  


• vaksinering   


• helsesamtale med individuelle råd/ veiledning 


• hjelp og oppfølging ved alvorlige hendelser/ ulykker  


• AKAN  


• sykefraværsproblematikk 


MBA/HMS  
MBA/HMS kan bygges på tvers av avdelinger med representanter fra hver av disse og/eller med ansatte som 


har spesiell erfaring, kompetanse eller interesse for HMS-området. Teamene tildeles konkrete HMS-oppgaver 


som er forankret i ledelsens og ansattes innspill og som er basert på arbeidsmiljøstatus i den enkelte 


virksomhet/avdeling. Det er utarbeidet retningslinjer for HMS-team, som ligger i Compilo. 


 


Arbeidsmiljøutvalg 
AMU (arbeidsmiljøutvalget) skal delta i arbeidet for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i kommunen. De skal blant 


annet behandle: 
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• spørsmål om vernetjenesten og BHT   


• avviksrapporter 


• sykefraværsrapporter 


• Arbeidsmiljøutvalget (AMU) skal behandle planer som krever samtykke ifølge § 18-9, jf. 
arbeidsmiljøloven § 7-2 andre ledd bokstav c 


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


• planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet  


• internkontrollsystemet  


• arbeidstidsordninger 


• årsrapporter  


• budsjett/økonomiplan 


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


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


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


retningslinjer for saksbehandling til arbeidsmiljøutvalget, som ligger i Compilo. 


 


RAMMEBETINGELSER  
Lovverk  
HMS er hjemlet i Arbeidsmiljøloven og Forskrift om systematisk HMS-arbeid (forskrift av 6. desember 1996 nr. 


1127). AML er en lov som skal sikre et godt arbeidsmiljø, trygge og rettferdige ansettelsesforhold og et 


inkluderende arbeidsliv og samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.  


 §1. Formål  
Denne forskriften stiller krav om systematisk gjennomføring av tiltak, slik at man oppnår målene i helse-, miljø- 


og sikkerhetslovgivningen. Forskriften skal fremme et forbedringsarbeid i virksomhetene innen - arbeidsmiljø 


og sikkerhet - forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester - vern av 


det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall.   


§ 2. Virkeområde 
 Forskriften gjelder for virksomheter som omfattes av  


• lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (lov 24. mai 1929 nr. 4)  


• sivilbeskyttelsesloven § 23 (egenbeskyttelsestiltak ved virksomheter) (lov 25. juni 


2010 nr45) 


• Produktkontroll loven (lov 11. juni 1976 nr. 79) - arbeidsmiljøloven (lov 17. juni 2005 


nr. 62)  


• forurensningsloven, dersom virksomheten sysselsetter arbeidstaker (lov 13. mars 


1981 nr. 6) 


• Genteknologiloven (lov 2. april 1993 nr. 38)strålevernloven (lov av 12. mai 2000 nr. 


36).  


•  brann- og eksplosjonsvernloven (lov 14. juni 2002 nr.20)  


Det kreves aktivitet i form av kartlegging, risikovurdering og handlingsplaner, samt iverksetting av rutiner for å 


avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av krav. Systemet skal systematisk overvåkes og gjennomgås. 


Forskriften krever bred medvirkning fra arbeidstakerne både ved innføring og utøvelse av systemet.  
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§ 3 Definisjon på HMS  
Internkontroll: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres 
og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i samsvar med helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.  
Helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen: De lover som er nevnt i § 2 første ledd samt forskrifter fastsatt i 


samsvar med disse.  


Helse =   Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø for ansatte   


Miljø = Virksomhetens forhold til det ytre miljø; innkjøp, avfallshåndtering, forurensning, utslipp, 


miljøeffektivitet m.m.  


Sikkerhet =        Forebygging av hendelser og håndtering av situasjoner der liv, helse, miljø og samfunnsverdier 


trues   


§ 4. Plikt til internkontroll 
Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og 


at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Arbeidstakerne skal medvirke ved 


innføring og utøvelse av internkontroll.  


§ 5. Innhold og krav til HMS-systemet 
Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er 


nødvendig for å etterleve krav i eller i samsvar med helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.  


 


Internkontroll innebærer at virksomheten skal: 


1. sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for 


virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten   


2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- 


og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer 


3. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes  


4.  fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet                                             Må dokumenteres   


5.  ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for 


arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt                                   Må dokumenteres  


6.  kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer 


og tiltak for å redusere risikoforholdene                                                  Må dokumenteres                            


7.  iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i 


medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen                                              Må dokumenteres 


8. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som 


forutsatt                                                                                                Må dokumenteres 


                                                                                                                                                                                        


Systematisering og oppbevaring av dokumenter  
Det er krav om at eksisterende dokumentasjon skal systematiseres og oppbevares slik at den er tilgjengelig. 


Eksempler på slik dokumentasjon er: arbeidsavtaler, skade- og sykefraværsregistreringer, kursbevis for 
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verneombudsopplæring, rutiner for å sikre at produktet er i samsvar med sikkerhetskrav, avtale om 


avfallshåndtering og brannverndokumentasjon.  


Gjør forbedringsarbeidet til en naturlig del av den daglige driften  
Som ansvarlig for virksomheten har du plikt til å følge opp at det systematiske helse-, miljø- og 


sikkerhetsarbeidet fungerer. Det betyr jevnlig kartlegging, planlegging av tiltak, oppfølging av at tiltak 


gjennomføres og at ønskede resultater oppnås. Som arbeidstaker har du plikt til å melde fra om feil og mangler, 


og du kan gjerne komme med forslag til forbedringer. Den som kjenner problemet, har ofte best forutsetning 


for å finne gode løsninger.  


§ 6 Samordning  
Når flere virksomheter utøver arbeid på samme arbeidsplass, skal de, når det er nødvendig, skriftlig avtale 


hvem av dem som skal ha ansvaret for å samordne internkontrollen for deres felles aktiviteter eller områder.  


§ 7 Tilsynsmyndighet  
Tilsynsmyndighetene - systemtilsyn   


Internkontrollforskriften innebærer at tilsynsmyndighetene med tiden vil legge vekt på systemrevisjon. 


Systemrevisjon betyr at tilsynsmyndighetene "gransker" dokumentasjonen som virksomheten har med tanke 


på organisering, kartlegging, handlingsplaner og rutiner for oppfølging av HMS-forholdene. Revisjonen skal 


også finne ut om de viktigste arbeidsmiljø faktorene er vektlagt. Derfor må virksomheten se til at de har 


grunnlaget for denne typen tilsyn tilgjengelig. Det betyr å registrere skader, nestenulykker og sykefravær, og 


evt. ha helserapporter, stoffkartotek og produktdokumentasjon tilgjengelig.   


Tilsynsmyndighetene vil også vurdere om det er samsvar mellom dokumentasjonen av 


internkontrollaktivitetene og om dette etterleves i praksis. Virksomheten må selv forberede seg på dette ved å 


gjennomføre internt tilsyn. Det betyr at den som er ansvarlig for virksomheten skal føre tilsyn med IK-systemet 


i samarbeid med representanter for de ansatte.  


Virksomheten - internt tilsyn   
Det interne tilsynet kan utføres som en systemrevisjon. Verifikasjon kan inngå som en del av systemrevisjonen. 


Verifikasjon er en undersøkelse, kontroll, stikkprøve e.l. av at internkontrollsystemet fungerer i praksis. Det 


understrekes at verifikasjon ikke bare skal ha form av en avsluttende kvalitetskontroll, men inngå som en del av 


alle trinn i virksomhetens aktiviteter. Oppdages det avvik fra spesifiserte krav, skal dette rettes opp og 


korrigerende tiltak iverksettes for å hindre gjentakelse.  


Hovedfokuset må være å ha et system som utløser konkrete arbeidsmål underveis der målene jevnlig revideres 


i forhold til den HMS-tilstanden som er aktuell i virksomheten til enhver tid. Målet med internkontroll, og andre 


kvalitetssikringssystemer, er at virksomheten skal lage rutiner som sørger for kontinuerlige forbedringer av 


arbeidsmåter og prosesser. Et system som er "ferdig" innført, er ferdig i dobbel forstand.    


Ved en årlig gjennomgang anbefales det å trekke med vernetjenesten og bedriftshelsetjenesten. Punkter som 


ofte vurderes ved en årlig gjennomgang er  


• resultatene fra kartlegging, feil og mangler siste år  


• om eksisterende rutiner er gode nok  


• opplæringsbehovet for neste år  
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• om de tiltak/mål som er beskrevet i handlingsplanen for året er nådd 


• å utarbeide ny handlingsplan med prioriterte tiltak/mål for neste år  


• nye krav i lov og forskrift  


• nødvendig oppdatering av dokumenter i systemet (rutiner m.m.)   


  


Status og utfordringer i fremtiden  
Sykefraværet i Indre Østfold kommune: 


Et godt fungerende HMS- arbeid vil bidra til å redusere sykefraværet. Kommunen må ha gode reviderte rutiner 


på plass.    


• sykefraværsoppfølging  


• konflikthåndtering  


• trusler og vold   


• mobbing og trakassering   


• varsling   


• avvikshåndtering   


• omstilling og endring  


• ulykke   


• arbeidsmiljøkartlegging    


• risikovurdering  


 


Det må være rapporteringsrutiner på: 
 


• avvik og pålegg fra tilsynsmyndigheter  


• tiltak i nærværsarbeid  


• gjennomførte risikovurderinger  


• HMS-team ute på virksomhetene   


• gjennomførte trivselsfremmende tiltak 


• resultater på medarbeiderundersøkelse   


• gjennomførte medarbeidersamtaler  


Tiltakene rapporteres gjennom Compilo og Framsikt.  


 


SUKSESSKRITERIER FOR ET VELFUNGERENDE HMS   
 


Kultur og holdninger for arbeid med HMS på alle nivåer  


Det finnes ingen enkel oppskrift eller lettvint vei til en god HMS-kultur. Gode rammebetingelser, en godt 


forankret HMS-politikk, gjennomtenkte og riktige grunnholdninger hos de ansatte, dedikert engasjement hos 


lederne, og reflektert og systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet er alle forhold som spiller sammen i 


byggingen av en god kultur.  
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I arbeidet med HMS-kultur er ledelsesansvar og ledelsesadferd helt sentrale i organisasjonens felles verdier, 


etablerte holdninger, kompetanse og adferd. Kunnskap om utvikling av organisasjonskultur, bygger på 


erkjennelsen av at det ledelsen systematisk gir oppmerksomhet og prioritet, blir kultur.  


 HMS-kompetanse  
I strategisk HMS- plan er det viktig å vurdere kompetanse. Ved vurderingen er det viktig å ta hensyn til behovet 


for nyrekruttering og behovet for å beholde kompetansen og erfaring. Det er også viktig med et 


kompetanseløft på alle nivåer i HMS for å kunne møte fremtidens HMS utfordringer.  


• Ledere og ansatte må kjenne omfanget av denne prosedyren og det lovverket 


prosedyrene er tuftet på. 


• Ledere skal ha nødvendig relevant HMS-opplæring som gjenspeiler 


virksomhetens/avdelingens art, behov og risikoforhold.  


• Verneombud skal ha minst 40 timers grunnopplæring innenfor HMS og mulighet for 


oppfriskningskurs.  


• Ansatte som får tildelt konkrete HMS-oppgaver må gis anledning til relevant opplæring 


slik at de er i stand til å mestre oppgavene de tildeles. Opplæringen kan skje via 


kommunens egne HMS-kurs, intern opplæring med for eksempel verneombud eller etter 


forespørsel i rådmannens stab.  


  


 Helsefremmende arbeidsplasser  
 
Helsefremmende arbeid er tiltak som tar sikte på å bedre livskvalitet, trivsel og muligheter til å mestre de 
utfordringer og belastninger man utsettes for, samt å redusere sannsynligheten for utvikling av risikofaktorer 
for sykdom. 
 
Generelle forhold som øker risiko for helseplager, er: 


• psykososiale forhold: mistrivsel, manglende sosial støtte fra leder/kolleger, dårlig forhold 


til selve arbeidsoppgaven (lav status, manglende følelse av sammenheng og mening etc.)  


• organisatoriske forhold som lite kontroll, manglende medvirkning, manglende 


medbestemmelse, uklare ansvarsforhold, lite variasjon, manglende opplæring, 


manglende rutiner, manglende mestring, liten autonomitet, dårlige samarbeidsforhold, 


lav bemanning, tidspress og omstilling  


• enkelte sykdommer/redusert funksjonsevne  


Arbeidsmiljøloven slår i §1-1 fast at arbeidsmiljøet skal være helsefremmende: «Lovens formål er å sikre et 


arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfull arbeidssituasjon.»  


 Kilde: Arbeidstilsynet.no «Helsefremmende arbeidsplasser»  


Fokus på trivsel og arbeidsglede er et godt grunnlag for å utvikle en god og positiv HMS- kultur i virksomheten 


og redusere sykefraværet.  


Kilde: Idebanken.org temahefte «helsefremmede arbeidsplasser  
  







 


Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 21.01.2021  
 


    


     


 


Andre forutsetninger  
For å kunne drive et godt HMS- arbeid er det også en forutsetning at vi har gode oppdaterte datakilder og 


verktøy. Indre Østfold kommune har på plass et samlet stoffkartotek for kjemikalier, styringsverktøy for 


oppfølging av sykemeldte, tilgjengelige ferske tall på sykefravær og at Compilo er implementert og tatt i bruk i 


alle virksomheter.  


Kartlegging, risikovurderinger, handlingsplanen og oppfølgingsplanene må lages skriftlig og arkiveres i 


kommunens sak- og arkivsystem.  


Dokumentasjon   
• Kommuneplanen 


• Klimaplan for Indre Østfold kommune 


• Indre Østfold kommunes arbeidsgiverstrategi  


• Vedlikeholdsplan for kommunale bygg og eiendommer 


• Indre Østfold kommunes overordnede målkart og HMS-mål  


• Rutinebeskrivelser  


 


 Indre Østfold kommunes rapporteringssystemer   


• Framsikt  


• Compilo 


• Famac   


 


 


Linker til HMS sider  


• www.idebanken 


• www.arbeidstilsynet.no   


• Arbeidsmiljøloven  


• Internkontrollforskriften   


• Idebanken-helsefremmende-arbeidsplasser  


• Arbeidstilsynet - helsefremmende arbeidsplasser 


 


 







finnes lokalt ved enhetene.
Overordnet HMS-mål i Indre Østfold  kommune
Alle ansatte i IØK kommune skal ha grunnleggende kunnskap om systematisk helse-,
miljø og sikkerhetsarbeid.
Aktiviteter:
1. Alle ansatte skal årlig gjøre seg kjent med IØK kommunes HMS-hovedbok.
2. Nyansatte skal gjøre seg kjent med IØK kommunes HMS-hovedbok.
3. I løpet av 2021 skal alle verneombud ha orientert arbeidstakerne innenfor sitt
verneområde om egen rolle.(Verneombudsamlinger)

Alle enheter skal med bakgrunn av en kartlegging utarbeide en tiltaksplan for å
forbedre arbeidsmiljøet.
Indre Østfold kommunes HMS hovedbok skal til enhver tid være oppdatert, og
skal revideres en gang årlig.
Gjennomsnittlig nærvær skal i 2021 ikke være lavere enn 93%, se handlingsplan
for inkluderende arbeidsliv.

HMS-arbeidet skal:
• klargjøre ansvar
• gi bedre samarbeidsklima
• gi større medvirkning og deltakelse fra de ansatte
• gi totaloversikt over arbeidsmiljøfaktorene
• gi grunnlag for å utarbeide handlingsplaner for arbeidsmiljøtiltak

Overordnet handlingsplan for HMS
Overordnet handlingsplan tar utgangspunkt i Indre Østfold kommunes HMS-mål. Økt
fokus på områdene i denne planen vil ha positiv effekt på HMS-arbeidet i kommunen.
Den enkelte enhet er ansvarlig for å lage lokal handlingsplan for HMS-arbeidet på sin
enhet, med bakgrunn i de overordnede målene og handlingsplanene.

Rådmann og assisterende rådmann
Rådmannen er øverste leder for kommunens administrasjon og utøver sin rolle innen
rammer gitt av lover, samt kommunestyrets vedtak. Herunder har rådmannen
overordnet ansvar for dialog med
kommunens hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.
Assisterende rådmann har generell fullmakt til å få innsyn i, og ta initiativ til tiltak, i alle
deler av organisasjonen i tillegg til kommunaldirektørs fullmakter på eget område.
Assisterende rådmann er
rådmannens faste stedfortreder og har samme fullmakter som rådmannen når denne
ikke er tilstede i kommunen eller rådmannen ikke er tilgjengelig. Rådmannen skal
informeres om beslutninger som assisterende rådmann tar på vegne av rådmannen (ut
over det som ligger til punkt 6.2).

Kommunaldirektør
Kommunaldirektørene inngår i rådmannens ledergruppe og har et helhetlig ansvar for å
lede kommunens utvikling. Den enkelte kommunaldirektørs ansvarsområde fremgår av
gjeldende organisasjonskart.
Kommunaldirektørene har totalansvar for all virksomhet innen sitt område, herunder:
• Overordnet ansvar for kommunalområdenes drift, herunder budsjett og
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personalansvar
• Lede utviklingsarbeidet i kommunalområdene
• Ansvar for kommunikasjon, saksforberedelse og oppfølging av politiske vedtak innen
sine fagområder. Herunder har de ansvar og møter med rådmannens fullmakt i sine
sektorutvalg og eventuelle andre politiske råd dedikert de aktuelle fagområder
• Ansvar for å følge opp og rapportere på alle føringer fra rådmannen og
kommunestyret, samt myndighet til å fastsette strategiske og administrative mål for
egne tjeneste- og programområder
• Ansvar for å koordinere medieuttalelser med kommunikasjonssjef (rådmannen skal
informeres om saker som kan påvirke kommunens omdømme utad og/eller komme i
media)
• Ansvar for å ha et tydelig bilde av sine tjenesteleveranser, herunder initiere
brukerundersøkelser og iverksette tiltak på bakgrunn av disse
• Overordnet ansvar for oppfølging av medarbeiderundersøkelser
• Ansvar for at kommunalområdene driver god personalledelse, herunder:

Ansvar for å følge opp lov- og avtaleverk, samt ansvar for veiledning av
kommunalområdenes ledere innenfor dette tema
Ansvar for dialog med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i prosesser og saker
innen sitt område (jfr. intensjonene i hovedavtalen)

• Ansvar for at internkontrollverktøy brukes i det daglige arbeid
• Ansvar for å følge lover og forskrifter på sitt område, overvåke endringer av disse, og
innenfor sine økonomiske rammer foreta nødvendige tiltak for å følge disse, herunder
myndighet til å endre rutiner og retningslinjer innen egne tjeneste- og programområder
• Kommunaldirektøren har overordnet myndighet i ikke-prinsipielle saker som gjelder
forvaltning i henhold til lov- og regelverk som sorterer under eget tjeneste- og
programområde. Som en følge av dette skal kommunaldirektør kun involveres i drift på
et overordnet nivå og i vanskelige og prinsipielle saker.

2. Revisjonen anbefaler kommunen å sette fokus på, overfor ledere og ansatte, hvilke
forventninger som stilles til deres rolle i HMS-arbeidet. Ansatte og ledere bør gis nødvendig
tid, opplæring og ressurser for å møte disse forventningene.

Det er nedfelt i kommunens delegasjonsreglement hva de enkelte ledere har av ansvar i
HMS arbeidet .
Ansvar/myndighet
Fordeling av ansvar og oppgaver i Indre Østfold kommunes HMS-arbeid:
Rådmann/Ass Rådmann

Har det overordnede ansvar for HMS-arbeid i kommunen og fastsetter mål for
hele virksomheten
Sørge for at det etableres og vedlikeholdes et system for HMS-arbeidet
Sørger for at mål, strategier og tiltak kommer med i det ordinære plansystemet
Motiverer og delegerer ansvar og myndighet til sine underordnede ledere
Sørger for tilstrekkelig opplæring i HMS- arbeidet til ledere og ansatte

Kommunaldirektører
Har det overordnede ansvar for HMS-arbeid i sin enhet, fastsette mål for enheten
Delegerer ansvar til ledere
Iverksetter tiltak, tilrettelegger, motiverer og involverer sine medarbeidere i HMS-
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arbeidet
Sørger for tilstrekkelig opplæring i HMS- arbeidet til ledere og ansatte i enheten

Seksjonsleder
I holdning og handling vise at HMS prioriteres og er viktig.
Utarbeide mål for HMS-arbeidet, handlingsplaner og tiltak for egen arbeidsplass.
Iverksette tiltak, dokumentere rutiner og tiltak slik at fastsatte mål oppnås
Foreta vernerunder sammen med verneombud, gjennomføre risikovurdering for
sitt område
Sørge for at de ansatte har nødvendig opplæring i HMS systemet og kjennskap til
helsefarer ved arbeidet.

Enhetsleder
Enhetsleder har totalansvar for sin enhet innen de rammer som er fastsatt.
Herunder har enhetsleder ansvar for:
All daglig drift innen sin enhet
Personalledelse, herunder ansvar for god personalhåndtering og oppfyllelse av lov
og avtaleverk
Budsjett og økonomistyring. Herunder å utarbeide budsjettforslag, ansvar for å
følge fastsatt budsjett, myndighet til å foreta budsjettendringer innen egne
budsjettrammer innenfor av politiske og administrative vedtak
Å følge opp fastsatte mål
Riktig kompetanse og god arbeidsfordeling i enheten, herunder videreutvikle
enhetens ledere og ansatte der dette er nødvendig
Faglig utviklingsarbeid og nytenkning. Herunder å identifisere og initiere
nødvendige omstillinger og forbedringer
Å melde til andre ledere i kommunen om forbedringsbehov på deres område og
bidra til løsninger på tvers
At enheten har kontinuerlig innbygger- og brukerfokus
At enheten drives i henhold til gjeldende lovverk, og holde seg oppdatert på
endringer av disse.
At reglementer og rutiner følges. Her gjøres særlig oppmerksom på rutiner for
personal, arkiv og informasjonssikkerhet
At enheten bruker kommunens internkontrollverktøy i det daglige arbeid,
herunder melde og saksbehandle avvik
Utviklingen av godt arbeidsmiljø, herunder:

Følge opp lov- og avtaleverk herunder AMU og lokale
medbestemmelsesarenaer (MBA)
Dialog med hovedtillitsvalgte og lokale verneombud om prosesser og
saker innen sin seksjon (jfr. intensjonene i hovedavtalen)

Beredskapsplaner
Myndighet i ikke-prinsipielle saker som gjelder forvaltning i henhold til lov- og
regelverk som sorterer under eget tjenesteområde (her gjøres særlig
oppmerksom på begrensningene administrasjonen har som følge av politisk
delegasjonsreglement) Administrative retningslinjer og rutiner 27.03.2020.
Kommunikasjon utad innen eget fagområde
Være proaktiv og varsle overordnet leder, samt kommunikasjonssjef i forkant i
utfordrende saker som kan påvirke kommunens omdømme utad/få
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medieoppmerksomhet
Alle fullmakter i henhold til barnevernloven med tilhørende forskrifter er tillagt
enhetsleder for den enhet som har ansvar for barneverntjenesten
Den enhetsleder som har ansvar for barneverntjenesten og den enhetsleder som
har ansvar for helsestasjoner jfr. helse- og omsorgstjenesteloven har fullmakt til å
anmelde vold mot barn fra omsorgspersoner. Rådmann skal informeres om
anmeldelsen. Denne fullmakt kan ikke delegeres videre. Den kan heller ikke
forvaltes av overordnet leder (utenom rådmann og ordfører).
I enheter som utøver pleie- og omsorgstjenester har enhetsleder myndighet til å
fatte vedtak om tvang og makt jfr. §9 i helse og omsorgstjenesteloven, samt
ansvar for å sikre all nødvendig dokumentasjon knyttet til dette. Denne fullmakt
kan ikke delegeres videre.
På områder der det ikke er seksjonsleder kan enhetsleder forvente å bli pålagt
oppgaver tilsvarendeseksjonsledernivå.

Arbeidstakere
Delta aktivt i planleggingen, i den daglige drift og i kartlegging med å finne gode
løsninger for arbeidsmiljøet, medvirke ved de tiltak som igangsettes
Bidra til fellesskap, trivsel og omsorg på arbeidsplassen
Ta ansvar for at HMS-problemer tas opp med overordnede og/eller verneombud
Varsle overordnet når feil eller mangler i arbeidsmiljøet oppstår (avviksmelding)
Retten til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten et lovfestet og gir vern
mot gjengjeldelse. Se egen prosedyre i verktøykassen.

Hovedverneombud
Fast medlem i AMU
Koordinere og stimulere verneombudenes virksomhet. Spørsmål som gjelder flere
verneområder, skal forelegges hovedverneombudet.
Har ansvar og oppgaver i henhold til Arbeidsmiljøloven og
Internkontrollforskriften
Ha opplæring og tid til å engasjere seg i HMS-arbeid
Bistå arbeidsgiver og arbeidstaker i deres arbeid for å skape sikre og trygge
arbeidsplasser

Verneombudet
Ivareta de ansattes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet
Ha opplæring og tid til å engasjere seg i HMS-arbeid
Følger opp det daglige HMS-arbeid i avdelingen og rapporterer forhold av
betydning for HMS
Deltar i vernerunder og eventuell annen kartlegging sammen med ansvarlig leder

Fagforeningene:
Er en aktiv medspiller i utarbeidelsen av mål og handlingsplaner for HMS-arbeidet
i kommunen, og følger siden opp og støtter disse.

 Arbeidsmiljø/Organisasjon HRO avdeling
På vegne av rådmannen er denne kommunens systemansvarlig for HMS er
personalkonsulenten.
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Kontaktperson overfor bedriftshelsetjenesten er personalkonsulenten
Oppdaterer oversikten over valgte verneombud
Sørge for at dokumentasjon systematiseres, sikres og arkiveres i henhold til
gjeldende retningslinjer
Informere ledelse og AMU om arbeidet med HMS
Revidering av HMS-system
Sørge for selv å være oppdatert i forhold til HMS

Arbeidsmiljøutvalget
Overordnet ansvar for etablering og vedlikehold av HMS-systemet
Arbeidsmiljølovens § 7-2 og Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
regulerer
AMUs ulike oppgaver og saksfelt.
AMU er dels et rådgivende organ for virksomhetens øverste ledelse og dels et
vedtaksført organ som fatter avgjørende beslutninger. AMUs
beslutningsmyndighet er regulert i arbeidsmiljølovens § 7-2 (4) og (5). Utvalget
har i saker der arbeidstakernes liv og helse må vernes, myndighet til å pålegge
arbeidsgiver å gjennomføre tiltak. Et vedtak der AMU har beslutningsmyndighet
er bindende for arbeidsgiver og skal inneholde tidsfrist for gjennomføring. Slikt
vedtak kan ikke overprøves av arbeidsgiver, men må eventuelt bringes inn for
Arbeidstilsynet.
Utvalget skal gjennom sitt arbeid legge premisser for hvordan partene skal
forholde seg til arbeidsmiljøutfordringene i Indre Østfold Kommune.
Alle rapporter om yrkessykdommer og arbeidsulykker
Alle yrkeshygieniske rapporter og målinger
Annet av vesentlig betydning for arbeidsmiljøet

3. Revisjonen anbefaler kommunen å sørge for at planlagte HMS-relaterte tiltak blir
gjennomført i samtlige av kommunens virksomheter, med særlig fokus på virksomhetene
innen Helse og omsorg.

Det er vedtatt en overordnet HMS plan som gjelder for alle virksomheter i Indre Østfold
kommune (sak 07/21) i AMU møte den 21.1.2021.

Henviser også til overordnet HMS strategiplan for Indre Østfold kommune.(sak 08/21) i
AMU møte 21.01.2021.

4. Revisjonen anbefaler kommunen å sørge for en bredere involvering av verneombudene i
HMS-arbeidet, slik at vernetjenesten i større grad kan utføre sine oppgaver på en
hensiktsmessig måte.

Verneombudets rolle og oppgaver ( Henviser til vedtatt dokument i AMU « Rollen som
Verneombud»)

Verneombudet er arbeidstakernes tillitsvalgte på arbeidsmiljøområdet. Verneombudet
representerer alle ansatte i verneområdet og jobber med arbeidsmiljøsaker på vegne av
dem. Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår det fysiske
og det psykososiale arbeidsmiljøet. 

I rollen som verneombud har du en uavhengig stilling overfor arbeidsgiver.
Arbeidsgiver/leder kan ikke instruere verneombudet i utførelsen av vervet; her er det
lovens og forskriftenes beskrivelse av oppgavene som gjelder. 
Hvordan skal verneombudet utøve sitt verv? 
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Verneombudet skal påse, det vil si føre tilsyn med, at arbeidsgiver ivaretar
arbeidsmiljølovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Arbeidsgiver plikter å gi
verneombudet nok tid til å utføre sine lovpålagte oppgaver 
Har en tilsynsrolle. Verneombudet skal påse at arbeidsgiver ivaretar sitt ansvar for helse,
miljø og sikkerhet slik det er fastsatt i arbeidsmiljøloven. (aml. §6-2) 
Skal samarbeide med leder i planlegging og gjennomføring av det systematiske HMS-
arbeidet. (aml. § 3.1) 
Skal medvirke i prosesser som har konsekvenser for arbeidsmiljøet (aml. § 2-1, § 3-1, § 4-
2, § 6-2 (4)) 
Skal varsle om forhold som kan medføre ulykkes- og helsefare (aml. § 6-2 (3)) 
Har rett til å stanse farlig arbeid (aml. § 6-3) 
Har taushetsplikt (Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, § 3-17) 

5. Revisjonen anbefaler kommunen å sørge for at IA-veilederen oppleves som et
hensiktsmessig oppfølgingsverktøy, av samtlige ledere med personalansvar.

IA-veileder brukt av Trøgstad kommune er ikke lenger i bruk i Indre Østfold kommune.
Indre Østfold kommune har utarbeidet en rutine for oppfølging av sykefravær, se
vedlegg. Det er laget en NANO leksjon med utgangspunkt i rutinen som er obligatorisk å
gjennomføre for alle ledere. Det gjennomføres jevnlige opplæringsaktiviteter, både i regi
av HRO og eksterne samarbeidspartnere i BHT og NAV. I tillegg gis det opplæring og
veiledning i IA-arbeid jevnlig til enkeltledere og ledergrupper i regi av det tverrfaglige
Innsatsteamet.

6. Revisjonen anbefaler kommunen å kartlegge sammensetningen av sykefraværet, med
et spesielt fokus på å avdekke og motvirke arbeidsrelatert fravær.

Alt sykefravær i kommunen følges opp fortløpende av ledere i henhold til rutine for
oppfølging av sykefravær – se vedlegg. Kommunen har etablert et tverrfaglig
innsatsteam for IA-arbeidet som særlig følger opp enheter innenfor kommunalområdene
Helse og Oppvekst. Innsatsteamet samarbeidet tett med bedriftshelsetjenesten. NAV
Indre Østfold har tre dedikerte veiledere som følger opp alle sykmeldte i Indre Østfold
kommune. I tillegg jobber to rådgivere fra Nav arbeidslivssenter opp mot kommunen.
Nav tar kontakt med arbeidsgiver der de ser at det er behov for ytterligere oppfølging av
enkeltsaker. Det gjøres jevnlige gjennomganger av alle sykmeldte sammen med NAV, og
lederne har god oversikt over sykefraværet i sin avdeling/enhet.
Det vises til målsetninger og tiltak i vedlagt IA-handlingsplan. Hvert kvartal rapporteres
det til AMU på sykefravær. Enhetene skal nå ta i bruk styringsverktøyet Framsikt. Dette
vil gi enda bedre oversikt, og gi rom for månedlig rapportering av fravær.

7. Revisjonen anbefaler kommunen å sette fokus på at fristene i «Tidsplan for
sykefraværsoppfølging», følges opp, slik at fraværet følges opp med tiltak på et tidlig
tidspunkt.

«Tidsplan for sykefraværsoppfølging» er ikke i bruk som verktøy i Indre Østfold
kommune. Frister og stoppunkter i sykefraværsarbeidet er omtalt i rutine for oppfølging
av sykefravær, se vedlegg. Indre Østfold kommune forholder seg til lovfestede frister i
oppfølgingsarbeidet. Kommunen har fokus på tidlig oppfølging der det er
hensiktsmessig, og samarbeider tett med Nav om dette.
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Hei. Administrasjonen kjenner seg igjen i rapporten og har ingen ytterligere kommentarer.

Georg Smedhus
Rådmann
Indre Østfold kommune
970 63 808 / 69 68 10 00

6.2 Rådmannens uttalelse
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Oppsummering av regnskapsrevisjon for 2020 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2020, tas til 

orientering 
 
 
Fredrikstad, 10.09.2021 
 
 

Vedlegg 
Oppsummering av regnskapsrevisjon for Indre Østfold kommune 2020, datert 09.09 2021 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU - sak 20/43 den 21.09 2020, ”Overordnet revisjonstrategi for 2020 – Indre Østfold 
kommune ”  

Saksopplysninger 
Vi viser til kommunelovens § 24-7 om revisors plikt til å rapportere resultatene av sin 
revisjon og kontroll til kontrollutvalget. Vi viser også til forskrift om kontrollutvalg og revisjon, 
§ 3 og § 4 om kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon og for forvaltningsrevisjon. 
 
Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om regnskaps- og forvaltningsrevisjonen 
og påse at dette foregår etter gjeldende revisjonsstrategier, og bestemmelser i lov og 
forskrift. 
 
Revisjonen har utarbeidet et notat kalt oppsummering av regnskapsrevisjon 2020.  Formålet 
med dette notatet er å gi kontrollutvalget en samlet oppsummering av utførte 
revisjonshandlinger, og resultater av disse kontrollene for revisjonsåret 2020.  
Tidligere (i 2020) har revisjonen lagt frem en overordnet revisjonstrategi for kontrollutvalget 
for å vise hvordan revisjonen har vurdert revisjonsoppgavene knyttet til Indre Østfold 
kommune og hvordan ressursene er fordelt. Det vises til sak 20/43 i kontrollutvalget den 
21.09 2020.   
Det ble i den redegjort for inndeling, revisjonsteknisk tilnærming, risikovurdering og 
vesentlighetsvurdering. 
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Vurdering 
Sekretariatets viser i sin helhet til vedlagte dokument fra revisjon som viser revisjonens 
arbeid gjennom 2020 årsregnskapet på en oversiktlig og god måte. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta revisjonens oppsummering av utført 
regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2020, til orientering 
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1 Formål 

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

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

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

oppsummering av revisjonshandlinger og funn i revisjonsåret 2020 for Indre Østfold kommune. 

 

Revisjonen har tidligere lagt frem en overordnet revisjonsstrategi for kontrollutvalget for å vise 

hvordan revisjonen har vurdert revisjonsoppgavene knyttet til Indre Østfold kommune og 

hvordan ressursene er fordelt. Det vises til sak 20/43 i kontrollutvalget den 21.09.2020, hvor 

det ble redegjort for inndeling, revisjonsteknisk tilnærming, risikovurdering og 

vesentlighetsvurdering for regnskapsrevisjon på oppdraget. 

 

I revisjonsmetodikken er regnskapet inndelt i områder. Dette er gjort for å systematisere 

arbeidet og kunne foreta en konkret risikovurdering og velge hensiktsmessige 

revisjonshandlinger for å redusere risiko for vesentlige feil i regnskapet. I det følgende vil vi gi 

en kort oppsummering av de utførte handlinger og de viktigste funnene i løpende revisjon av 

regnskapet samt årsoppgjørsrevisjon. 

 

 

2 Regnskapsavleggelse 

Indre Østfold kommunes regnskap ble avlagt den 22.02.2021 av rådmann og avdelingsleder 

regnskap. Regnskapet er korrigert i etterkant med hensyn til enkelte feil som er avdekket 

gjennom årsoppgjøret. Nytt regnskapet er mottatt 15.04.2021. 

 

Rådmannens årsrapport er datert 31.03.2021 og mottatt samme dag. Etter korrigeringer i 

regnskapet er ny årsrapport mottatt den 15.04.2021. 

 

Dokumentet «Uttalelsen fra ledelsen» mottatt 15.04.2021. Erklæringen er gitt uten 

tilleggsopplysninger. Revisors beretning er avgitt 15.04.2021.  

 

Konklusjon av utført revisjonsarbeid i Indre Østfold kommune:  

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

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

Indre Østfold kommune per 31. desember 2020, og av resultatet for regnskapsåret som ble 

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

Norge.  

 

Under avsnittet «Andre forhold» i revisors beretning er følgende punkter omtalt: 

 Økonomireglement  

I henhold til kommunelovens § 14-2 bokstav d, skal kommunestyret vedta regler for  

økonomiforvaltningen (økonomireglement). Per 31.12.2020 har ikke Indre Østfold  

kommune vedtatt økonomireglement. 

 Betaling av minimumsavdrag. 

Minimumsavdrag beregnet etter kommunelovens § 14-18, skal være betalt innen  
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31.12.2020. Indre Østfold kommune har utgiftsført, men ikke betalt kr 6 411 249,- i  

avdrag på langsiktig gjeld. Forholdet er omtalt i note 10 til årsregnskapet.  
 

 Anleggsbidragsmodellen – merverdiavgift 

Indre Østfold kommune har inngått avtale om anleggsbidrag knyttet til prosjektet –  

Utbygging av næringsområde, Holtskogen. Revisjonen har ikke mottatt dokumentasjon  

på om de formelle sidene ved denne avtalen tilfredsstiller de krav lovverket krever, og  

det er uklart om kommune kan kreve merverdiavgiften kompensert/fradragsført.  

Forholdet er omtalt i note 24 til årsregnskapet. 

 

Revisjonen har hatt utstrakt kommunikasjon med kommunens organisasjon gjennom året, 

spesielt i årsoppgjøret og ulike attestasjonsoppdrag. Revisjonen opplever at det er en 

konstruktiv og ryddig dialog med kommunen. Grunnet pandemien, har kommunikasjonen med 

kommunen foregått via telefon, mail eller elektroniske møter.  

 

3 Oppsummering 

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

kommentere nærmere: 

 

 Driftsmidler 

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

gjeldende regelverk, kan klassifiseres som investering bokføres i investeringsregnskapet og 

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

 

Det er foretatt substanshandlinger i form av bilagskontroll ved hver termin for 

merverdiavgiftskompensasjon. Disse har fokus på formelle krav til faktura, kontroll av korrekt 

art og avgiftskode, samt korrekt vurdering av skille mellom vedlikehold og påkostning (drift- og 

investeringsregnskapet). Test av kommunens egenkontroll er foretatt for å bl.a. påse at 

inngående fakturaer er gjenstand for arbeidsdeling ved attestasjon og anvisning, og at 

kommunen benytter «Kontrollsteget1». Revisjonen har kontrollert årets avskrivninger. Basert 

på de føringer som er gjort i investeringsregnskapet, er aktiveringer vurdert opp mot de regler 

og standarder som gjelder for kommunalt regnskap. Dette innebærer blant annet korrekt valg 

av avskrivningsperioder, korrekt avskrivningsgrunnlag og korrekt regnskapsføring på 

prosjekter i investeringsregnskapet. Det er kontrollert anskaffelsesprotokoller på enkelte større 

investeringsprosjekter.  

 

De feil og mangler som er avdekket gjennom substanshandlingene er løpende korrigert. Det er 

ikke avdekket vesentlige feil eller mangler på området.  

 

 

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

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

valgte styringsparameter i regnskapssystemet.  
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 Finans 

Kommuner har ansvar for å ha en forsvarlig finans- og gjeldsforvaltning. Revisjonen har 

foretatt en egen uavhengig attestasjon av nytt finansreglement, og kontrollert at rapportering 

av finans- og gjeldsforvaltningene er foretatt i henhold til dette. Det er utført test av 

kommunens egenkontroll ved opptak av lån. 

 

Videre er finansområdet gjennomgått ved kontroll av aksjer og andeler, utlån og innlån, 

beregning og betaling av minimumsavdrag, renter, samt bruk av og avsetning til fond. Det er 

foretatt kontroll av balansekonti. 

 

Gjennom våre kontroller ble det avdekket av det var beregnet/utgiftsført og betalt for lite i 

avdrag. Utgiftsføringen av avdraget ble korrigert i regnskapet i løpet av årsoppgjørsperioden, 

mens betalingen ikke kunne gjennomføres før i 2021. Manglende betaling av avdrag beløper 

seg til kr 6.4 mill. og er omtalt i revisors beretning under «Andre forhold». Med unntak av 

foregående forhold er det ikke avdekket vesentlige feil eller mangler på området.  

 

 Innkjøp 

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

samme substanshandlinger og test av kontroller som beskrevet under driftsmiddelområdet. 

Det er fortatt analytiske kontrollhandlinger, kontroll av balansekontoer gjennom utsendelse av  

saldoforespørsler til utvalgte leverandører, og at anordningsprinsippet2 er overholdt. Det er 

gjennomført kontroll av enkelte av kommunens rammeavtaler.   

 

Det er gjennomført bilagskontroll på særskilte utgiftsposter som drifts-, vedlikehold- og 

servicekostnader på transportmidler, og kjøp av bevertning.  

 

De feil og mangler som er avdekket gjennom substanshandlingene er løpende korrigert. Det er 

ikke avdekket vesentlige feil eller mangler på området.  

 

 Likvid 

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

Likviditetsstyring er viktig for kommunens daglige drift og investeringer. 

 

Det er utført test av kommunens egenkontroll på remittering3 og avstemming av bankkontoer, 

og avstemming av kontantkasser og håndkasser. Alle bankkonti er avstemt mot ekstern 

dokumentasjon revisjonen har innhentet.  

 

Det er ikke avdekket vesentlige feil eller mangler på området.  

 

 

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

vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. 
3 Remittering vil si at kommunen betaler regninger fra regnskapsprogram ved å overføre en liste med fakturaer til et venteregister 

i banken. Regnskapsprogrammet produserer en forfallsliste som overføres til nettbanken for godkjennelse 

54



Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

OPPSUMMERING REGNSKAPSREVISJON 

 

/6 

 Lønn 

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

regnskapet. Det er utført test av kontroll på kommunens egenkontroller ved avstemming av 

pensjon, og inn og utmelding til pensjonskasser. Det er foretatt analytiske kontrollhandlinger.  

 

Det er gjennomført kontroll av kommunens innberettede lønnsutgifter, ved avstemming av 

kommunens årsoppgave for arbeidsgiveravgift, mot utgiftsførte utgifter i regnskapet. Kontroll 

av balanseposter for skattetrekk, arbeidsgiveravgift, feriepenger og pensjon er utført.  

 

Det er ikke avdekket vesentlige feil eller mangler på området.  

 

 Merverdiavgift 

Kommunen er omfattet av to ulike regelverk. Lov om merverdiavgift og Lov om kompensasjon 

av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.  

 

Det er utført analytisk kontroll på innrapportert ordinær merverdiavgift for hele året mot 

grunnlaget i regnskapet. Ved attestasjon av merverdiavgiftskompensasjonen (6 terminer), er 

det utført substanshandlinger på bokføring i drifts- og investeringsregnskapet, og kontroll av 

balanseverdier. Det er foretatt analytiske handlinger mht korrekt periodisering og foreldelse. 

Det er for enkelte terminer gjennomført test av kontroll på attestasjon/anvisning, og 

kontrollsteget, samt dokumentasjon av kommunens egenkontroll ved bruk av sjekklister.  

 

De feil og mangler som er avdekket gjennom substanshandlingene er korrigert løpende. Dette 

er i hovedsak knyttet til avgiftsmessige vurderinger, og bruk av korrekt avgiftskode. For øvrig 

viser vi til punkt 3.11 Etterlevelseskontroll under, hvor Merverdiavgift – overholdelse av 

regelverk og egne rutiner, har blitt kontrollert.  

 

I all hovedsak konkluderer vi med at kommunens håndtering av merverdiavgiftsområdet er 

tilfredsstillende, med unntak av skriftlig dokumentasjon av sin egenkontroll, og manglende 

avklaring på om de formelle sidene ved en avtale om anleggsbidrag er på plass. 

 

 Områdeovergripende 

Revisjonen gjennomfører handlinger løpende gjennom året og i årsoppgjøret som er knyttet 

opp mot kommunens budsjett og regnskap på et overordnet nivå. Det omfatter blant annet 

kontroll av rådmannens budsjettforslag, vedtatt budsjett, budsjettendringer, 

regnskapsavleggelse, økonomiske sammenhenger og formelle forhold til regnskapet.  

 

Det er foretatt test av kontroll av kommunes kvartalsrapportering til kommunestyret. Det er 

gjennomført formell kontroll av budsjett, og innarbeidelse av vedtatte budsjettendringer i 

kommunens økonomisystem. 

 

Ny kommunelov ble vedtatt med virkning fra regnskapsåret 2020. Kommunens 

åpningsbalanse er kontrollert gjennom egen attestasjon.  
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Det avlagte regnskapet er kontrollert mht formelle forhold som pliktige regnskapsskjemaer og 

noter, økonomiske sammenhenger, avslutning av drifts- og investeringsregnskapet, samt 

balanseavstemming. Det er foretatt kontroll av de formelle forhold av rådmannens årsrapport.  

Det er gjennomført kartlegging av om kommune har vedtatt nytt økonomireglement. 

 

Revisor har avdekket at kommunen ikke har vedtatt regler for økonomiforvaltningen 

(økonomireglement) pr 31.12.2020. Forholdet er omtalt i revisors beretning under «Andre 

forhold». Med unntak av foregående forhold er det ikke avdekket vesentlige feil eller mangler 

på området.  

 

 Overføring 

Gjennom inntektssystemet fordeler staten frie inntekter til kommunene. Frie inntekter består av 

rammetilskudd og skatteinntekter, og utgjør om lag 70 prosent av kommunesektorens 

samlede inntekter. I tillegg kommer øremerkede tilskudd, sykepengerefusjoner. 

Overføringsutgifter består av kommunalt tilskudd til ulike formål, sosial stønad og utlån. 

 

Det er gjennomført avstemmingskontroll av skatteinntekter og rammeoverføringer mot 

prognosemodell fra KS. Videre er det gjennomført substanskontroll på inntektsføring av 

mottatte tilskudd i forbindelse med ulike attestasjonsoppdrag. Det er foretatt analytiske 

kontrollhandlinger av overføringsinntekter- og kostnader. Det er foretatt avstemminger av 

balansekontoer, for sykepenger, kortsiktige fordringer og gjeld tilknyttet området.  

 

Det er ikke avdekket noen vesentlige feil eller mangler på området.  

 

 Salg 

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

for hjemmehjelp, kommunale gebyrer etc. 

 

Det er utført test av kontroll av etterkalkyle for selvkostområdene. Vi har også foretatt 

analytiske kontrollhandlinger, og kontroll av balansekontoer. I tillegg er det foretatt 

gjennomgang av vesentlige inntektsposter innenfor salgsområdet. Selvkost er særskilt 

kontrollert ved årets slutt med hensyn på avslutning av regnskap på hver funksjon innenfor 

selvkost, saldering mot fond og beregning og tilføring av renter til fond. 

 

Det er ikke avdekket vesentlige feil eller mangler på området.  

 

 Skatt 

Det er innført skatteplikt for kommuner som utfører avfallstjenester knyttet til 

husholdningsavfall fra andre kommuner og næringsavfall - fra og med 1. januar 2014. 

 

Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad kommune hadde organisert den kommunale 

renovasjonen gjennom eget interkommunalt selskap, Indre Østfold Renovasjon IKS. Dette er 

videreført etter opprettelsen av Indre Østfold kommune. Kommunen har foretatt en kartlegging 

av området i ny kommune, og det er konkludert med at kommunen selv ikke utfører 
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avfallstjenester knyttet til husholdningsavfall fra andre kommuner og næringsavfall, og at 

skatteplikten ligger hos IØR IKS.  

 

 Etterlevelseskontroll  

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

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

på økonomiområdet.  

 

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

Merverdiavgift – overholdelse av regelverk og egne rutiner, ble valgt ut til kontroll. 

 

Basert på de utførte handlinger og innhentede bevis, er det avgitt en revisjonsuttalelse med 

moderat sikkerhet, hvor 2 stk. forhold er om omtalt og vi konkluderer med følgende: 

 

 Indre Østfold kommune har inngått avtale om anleggsbidrag, hvor det ikke er avklart 

om de formelle sidene ved denne avtalen tilfredsstiller de krav lovverket krevet, og at 

det er uklart om kommunen kan kreve merverdiavgiften kompensert/fradragsført. 

 Revisjonen kan ikke se at kommunen skriftlig dokumenterer sin egenkontroll som skal 

sikre at merverdiavgiftsregelverket på spesifikke områder blir fulgt.  

 

Med unntak av de forhold som er nevnt ovenfor, har vi ikke blitt oppmerksomme på noe som 

gir oss grunn til å tro at Indre Østfold kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd regelverk 

og interne rutiner for håndtering av merverdiavgift.  

 

 Attestasjoner 

Revisjonen utfører løpende attestasjonsoppgaver som gjelder tilskudd kommunen har mottatt 

og hvor det er krevd rapportering på bruk av midler. Tilskuddsmidlene blir regnskapsført på 

egne prosjektnr i kommunens regnskap, som identifiserer prosjektets inntekter og utgifter. I 

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

det er krav til bekreftelse fra revisjonen.   

 

Vi har levert til sammen 26 stk. revisjonsuttalelser vedrørende tilskudd kommunen har 

rapporteringsplikt på som fordeler seg på 9 stk. revisjonsuttalelser etter ISA 8004, og 17 stk. 

revisjonsuttalelser etter ISRS 44005. 

 

Av de mest vesentlige kan vi nevne: 

 Ressurskrevende helse- og omsorgstjenester  

 Koronatilskudd til vedlikehold og rehabilitering 

 Statlig finansiering av omsorgstjenester (SIO) 

 Rapportering av antall psykisk utviklingshemmede 

 Spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg. 

 

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

57



Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

OPPSUMMERING REGNSKAPSREVISJON 

 

/9 

 Henvendelser 

Revisjonen mottar løpende henvendelser fra kommunen på ulike faglige problemstillinger. Alle 

slike henvendelser av en viss størrelse blir besvart med en skriftlig vurdering.  

 

 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

Fredrikstad 09.09.2021 

 

 

 

 

 

 

Inger Marie Karlsen-Moum 

oppdragsansvarlig revisor (sign.) 
Svend-Harald Klavestad  

revisor (sign.) 
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Løpenr.: 153528/2021 
Klassering: 3014-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 27.09.2021 21/45 

 

Overordnet revisjonstrategi 2021 

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

 
 
Fredrikstad, 13.09.2021 
 
 

Vedlegg 
Overordnet revisjonstrategi for Indre Østfold kommune 2021, datert 10.09 2021 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 

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

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

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

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

kommunal revisjonsskikk.  

 

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

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

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

forskrift 

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

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

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

opplysninger om vesentlige budsjettavvik. 

 

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

om i henhold til god kommunal revisjonsskikk. 

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

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

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

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

utarbeidelsen av revisjonsplanen.  

 

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

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

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

nødvendige ressurser og en god oppgavefordeling. 

 

2 Kommunens virksomhet 

Indre Østfold kommune er etablert fra 01.01.2020, som et resultat av sammenslåingen av Askim, 

Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad kommune.  I sammenslåingarbeidet ble det vedtatt å avvikle 

flere interkommunale selskaper/samarbeider og legge tjenesteproduksjonen inn i ny kommune. Dette 

var knyttet til spesialskole, avlastningstilbud, krisesenter, helsehus/legevakt, avløpsrensing og PPT.  

 

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

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

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

offentlighetsloven, forvaltningsloven og personvernloven.  

 

Østre Viken kommunerevisjon2 har over lang tid revidert de kommuner og selskap som inngår i Indre 

Østfold kommune fra 01.01.2020 

                                                      
1 Planlegging av revisjon av et regnskap 

2 Sammenslåing av selskapene Indre Østfold kommunerevisjon IKS og Østfold kommunerevisjon IKS fra januar 2020. 
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Driften styres av budsjett som fastsettes av kommunestyret. Den økonomiske rammen fastsettes 

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

utgiftene og påvirkes av lønnsoppgjør og stadig økende pensjonsutgifter 

 

Administrativ rapportering skjer månedlig, mens rapportering til politisk nivå skjer til utvalg og til 

kommunestyre pr kvartal.  

 

3 Karakteristiske trekk ved oppdraget 

Følgende administrative organisering av Indre Østfold kommune gjelder fra 01.01.2021. 

 

 

 

I følgende oversikt fra SSB, andre kvartal 2021 er innbyggertallet i Indre Østfold kommune 45 4193. 

Kommunen hadde 2 338 årsverk per 01.12.2020, fordelt på 3 547 ansatte4. Fordeling mellom politisk 

og administrativ styring er regulert i politisk reglement (delegasjonsreglement) vedtatt av 

kommunestyret 30.10.2019.  

 

Årsregnskapet omfatter kommunens virksomhet, som er delt inn i et drifts- og investeringsregnskapet. 

Indre Østfold kommune har for 2020 ingen enheter (kommunale foretak, interkommunale samarbeid 

o.l.) som etter kommuneloven medfører at det skal utarbeides et konsolidert regnskap. Kommunen er 

deltar i interkommunale selskaper og er eier av aksjeselskaper, og disse utarbeider egne regnskaper 

som blir revidert særskilt. Eksempel er Indre Østfold Brann og Redning IKS og Indre Østfold 

Renovasjon IKS.  

 

4 Risikovurdering og vesentlighet 

Revisjonsstandard ISA 3155 inneholder krav for hvilke handlinger revisor skal utføre for å skaffe seg et 

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

 

 

                                                      
3 https://www.ssb.no/kommunefakta/indre-ostfold 
4 https://www.ks.no/nye-kartregioner/norge-i-tall/statistikk-om-kommuneansatte/region?r=3014 

5 Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser. 
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 Kommunens økonomiske resultater 

Tabellen nedenfor viser kommunens økonomi med utgangspunkt i vedtatt budsjett 2021, i sak 

175/2020, sett opp mot regnskapstall for første driftsår. Det finnes ingen samlet historiske tall 

(regnskapsmessig) utover dette da kommune er etablert fra 01.01.20201. Tall i minus betyr 

inntekt/overskudd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er opprinnelig lagt opp til et investeringsnivå som er noe høyere enn regnskapet 2020. De største 

investeringene er planlagt innenfor skole, og vann og avløp.  

 

 Vurdering av kontrollmiljø og informasjonssystemet 

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

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

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

tilsyn minst en gang i året.  

 

Indre Østfold kommune bruker Compilo for den etablerte internkontrollen og avvikshåndtering. Det 

arbeides kontinuerlig med systemet og systematisk håndtering av avvik. Alle ansatte skal ha 

opplæring i bruk av dette systemet på de ulike nivåene. Overvåkning av den interne kontrollen utføres 

ved avviksrapportering i systemet. 

 

Kommunen har et stort spekter med elektroniske informasjonssystemer. I hovedsak driftes dette av et 

kommunalt eid aksjeselskap. Indre Østfold kommune har i tillegg en egen IT-avdeling, som er 

organisert under «Innovasjon og kommunikasjon» området. Det brukes i hovedsak kjente og godt 

innarbeidede systemer.  

 

I brev mottatt den 08.09.2021, erkjenner ledelsen sitt ansvar for utformingen, iverksettelsen og 

vedlikeholdet av internkontrollen for å forhindre og avdekke misligheter. Videre beskrives følgende: 

«IØK har egne etiske retningslinjer som er tilgjengeliggjort på Innsiden og i Compilo. For nyansatte er 

opplæring i etiske retningslinjer et av flere temaer. Dette gjennomgås også med nye ledere på 

introduksjonskurs for nye ledere.» 

 

«De etiske retningslinjene omfatter mange temaer og områder. På flere slike områder er det bygd opp 

systemer som skal ivareta området. Eksempler er medvirkning og arbeidsmiljø med tillitsvalgte, 

verneombud og MBA (arena for medbestemmelse). Et eget varslingsregime er etablert (og blir brukt) 

for varsling av kritikkverdige forhold i organisasjonen. For innkjøp kjøpes det i tråd med regelverk og 

Tekst Regnskap         

2020

Budsjett         

2021

Driftsinntekter -3 667 752 976 -3 485 787 661

Driftsutgifter 3 522 417 497 3 470 948 101

Brutto driftsresultat -145 335 479 -14 839 560

Finanstransaksjoner 142 899 905 155 650 000

Netto driftsresultat -164 241 336 -10 803 560

Fremføring til inndekning 

i senere år

0 0

Sum investeringer 432 690 392 480 525 000

Netto egenkapital (UB 

ekskl kapitalkonto)

649 012 749 budsjetteres ikke

Langsiktig gjeld 7 285 420 269 budsjetteres ikke

hvorav pensj.forpl. utgjør 3 880 852 279 budsjetteres ikke
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reglement og det er innebygde mekanismer for godkjenning. Det legges stadig ut nye 

elæringsleksjoner for ledere og ansatte for å bevisstgjøre og informere om hvordan man skal forholde 

seg i forskjellige situasjoner.» 

 

I brevet informeres videre om at ledelsen ikke har kjennskap til eventuelle faktiske, mistenkte eller 

påståtte misligheter som påvirker kommunen. Som et ledd i å forebygge mot misligheter har 

kommunen etablert en rekke rutiner for kontroll i elektronisk fakturahåndtering. Blant annet er det 

etablert arbeidsdeling og i tillegg utføres kontroller av regnskapsavdelingen for å sikre korrekt bruk av 

art, funksjon og merverdiavgift.  

 

Kommunens ledelse informerer også om at det i tillegg er etablert arbeidsdeling ved remittering 

(utbetaling av blant annet leverandørfakturaer). Videre foretas det utplukk fra Anskaffelser vedrørende 

bruk av rammeavtaler/enkeltanskaffelser som et ledd i å forebygge mot misligheter.  

 

Gjennom arbeidsdeling og at det er lagt til rette for at arbeidsoperasjoner skal godkjennes i to ledd, 

sammen med manuelle kontroller og automatiske systemkontroller og stadig større bruk av 

rammeavtaler og anbudsprosesser, er det ifølge ledelsen iverksatt tiltak som skal forhindre 

misligheter. Ledelsen vurderer risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlige feilinformasjon som 

skyldes misligheter, til begrenset.  

 

 Vesentlighet 

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

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

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

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

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

 

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

ikke hadde vært der» (DnR)6. 

 

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

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

profesjonelt skjønn i hvert enkelt tilfelle.  

 

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

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

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

revisjonsarbeidet kan reduseres. 

 

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

 Angrepsvinkel 

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

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

kartlegges på hvert område og kontrollene i rutinene skal testes i en treårsperiode. Test av kontroller 

                                                      
6 Den norske Revisorforening 
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utføres i henhold til en rotasjonsplan. Vi bruker også revisjonsbevis som er innhentet ved tidligere test 

av kontroller gjennom såkalt rullering.  

 

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

finanstransaksjoner. Detaljkontroller gjennomføres gjennom året og ved årsoppgjøret. 

Avstemmingskontroller foretas i årsoppgjøret på samtlige områder. 

 

Revisjonen har tilgang til kommunens digitale regnskap og øvrig dokumentasjon.  
 

 Områdevurdering 

Lønn 

Lønn utgjør ca 65 % (inkl. sosiale utgifter) av kommunens samlede driftsutgifter og omfatter en stor 

mengde transaksjoner. Det er et komplisert område med bl.a. bokføring av pensjonsutgifter.  

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

 

Innkjøp 

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

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

(tilhørighet), fullstendighet, periodisering og riktig beløp. Området omfattes også av tilskudd til private 

barnehager og utbetaling av basistilskudd til leger. 

 

Driftsmidler 

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

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

mot driftsregnskapet etter særskilte bestemmelser7.  

 

Finans 

Kommunen har et vedtatt reglement for finans- og gjeldsforvaltning. Dette omfatter også kommunens 

utlån som håndteres av Lindorff. Kommunen har noen plasseringer fra tidligere kommuner, og deler 

av gjeldsporteføljen har avtaler for rentesikring.  

 

Overføringer 

Kommunens hovedinntekt kommer fra skatt og rammetilskudd, og dette er relativt forutsigbare 

inntekter som kan følges opp ved analyse. Kommunen er deltaker i prøveordningen med statlig 

finansiering av helse- og omsorgstjenester. Tilskuddet er betydelig og er finansiert med uttrekk fra 

rammetilskuddet.  

 

Eiendomsskatt er en overføringsinntekt som utfaktureres. En stor del av overføringsutgiftene er 

økonomisk sosialhjelp (bidrag og lån) som styres av særskilt regelverk og utbetalinger på bakgrunn av 

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

krever et revisorattestert regnskap utfører revisjonen et særskilt kontrollarbeid. 

 

Salg 

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

har en etablert internkontroll som bekrefter fullstendighet i inntektene. I tillegg finnes et antall mindre 

kontantsalgskasser i kommunen. Omsetningen derfra er ubetydelig i et vesentlighets-perspektiv, men 

må vurderes i et mislighetsperspektiv.  

                                                      
7 Standard KRS nr 4 fastsatt av forening for god kommunal regnskapsskikk. 
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Salgsområdet omfatter også selvkost og kommunen håndterer dette i et særskilt system (EnviDan 

Momentum) og tidligere kontroller viser god internkontroll på regnskapsføring og ved årsavslutning. 

Selvkostområdene blir særskilt kontrollert i årsoppgjøret.  

 

Likvid 

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

preges av arbeidsdeling. Remittering av leverandørfakturaer utføres av kommunen flere ganger i 

uken. Det brukes et særskilt remitteringssystem for håndteringen.  

 

Kommunen har som nevnt noen få kontantsalgskasser, og det knytter seg alltid en viss grad av 

mislighetsrisiko til likvider  

 

Merverdiavgift 

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

tjenester i henhold til merverdiavgiftsloven, samt kommunens kompensasjon av inngående 

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

våre fakturakontroller og analyser har vist at kommunen gjør få feil. Det foreligger allikevel en risiko for 

vesentlige feil på spesielle områder innenfor merverdiavgift som tilrettelagte boliger, utleie til andre, 

bruksendringer og utbyggingsavtaler.  

 

Områdeovergripende 

Kommunens økonomireglement, rapportering til politisk miljø, budsjett, budsjettendringer, sentral 

håndtering av IKT samt selve regnskapsavslutningen er noen av det som revisjonen kontrollerer under 

områdeovergripende.  

 

Skatt 

Kommuner har skatteplikt for inntekter knyttet til kommunens avfallshåndteringstjenester som utføres i 

et marked (for andre kommuner og/eller næringsavfall). Dette medfører at tjenesten må 

regnskapsmessig skilles ut og rapporteres særskilt. 

 

Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad kommune hadde organisert den kommunale 

renovasjonen gjennom eget interkommunalt selskap, Indre Østfold Renovasjon IKS. Dette er 

videreført etter opprettelsen av Indre Østfold kommune. Kommunen har i 2020 kartlagt området, og 

det er konkludert med at kommunen selv ikke utfører avfallstjenester knyttet til holdningsavfall fra 

andre kommuner og næringsavfall, og at skatteplikten ligger hos IØR IKS.  

 

5 Fokusområder 

 Pensjon og utbetaling av lønn 

 Fakturahåndtering 

 Avstemming av utlånsordningen – startlån 

 Økonomisk sosialhjelp 

 Avstemming refusjon sykepenger 

 Remittering 

 Merverdiavgift  

 Utfakturering  

 Selvkost 

 Systemtilganger 

 Budsjett  
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6 Gjennomføring og ressurser 

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

revisjonsprosessen.  

 

Regnskapsrevisjon 2021 

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

1. Planlegging                         

2. Kartlegging, testing av kontroller                         

3. Substanshandlinger                         

4. Årsoppgjørsrevisjon                         

5. Attestasjoner                         

 

Revisjonsteamet består av: 

 Inger Marie Karlsen-Moum, oppdragsansvarlig revisor 

 Svend-Harald Klavestad, kontaktperson og revisor 

 Madeleine Strandin, konst.fagleder  

 

 

 

 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

Fredrikstad, 10.09.2021 

 

 

 

 

 

 

Inger Marie Karlsen-Moum 

Oppdragsansvarlig revisor (sign.) 

Svend-Harald Klavestad 

Revisor (sign.) 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/90 
Dokumentnr.: 44 
Løpenr.: 146634/2021 
Klassering: 3014-192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 27.09.2021 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” 

 
Fredrikstad, 14.09.2021 
 
 
 

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

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

10.09 2021  
4. Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Samlet budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2024 

for Østre Viken Kommunerevisjon IKS, datert 16.06 2021 
 

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

kommunestyret 09.10 2019 og endret i kommunestyret 13.02 2020. 
 

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

 kr. 60 000.- til kurs/opplæring,  
 kr. 15 700.- til medlemskontingent (Forum for kontroll og tilsyn),  
 kr.   6 000.- til servering i forbindelse med avholdelse av utvalgets møter, og  
 kr. 20 000.- til (reiseutgifter, telefon m.m).  

 

I tillegg anbefales å videreføre og innarbeide en reservepost til adhoc oppgaver på kr. 
100 000.- 
 
Budsjettforslaget for kontrollutvalget 2022 utgjør samlet kr. 400 200.-, som er en økning på 
1,7 % sammenlignet med 2021.(se vedlegg 1.) 
 
Østfold kontrollutvalgssekretariat 
I henhold til samarbeidsavtalen som er vedtatt i samtlige eierkommuner, skal 
representantskapet behandle og vedta budsjett og økonomiplan for oppgavefellesskapet. 
Representantskapet har i møte den 27. august 2021 vedtatt budsjettet for 2022. I henhold til 
budsjettvedtaket og selskapets vedtekter (fordelingsnøkkel) vil Indre Østfold kommune sin 
tilskuddsandel utgjøre kr. 508 860.- for 2022. Sekretariatets budsjett medfører en 
kostnadsøkning på 2,8 % sammenlignet med budsjett for 2021. (se vedlegg 2.) 
 
Østre Viken Kommunerevisjon IKS  
For interkommunale selskaper (IKS) som Østre Viken kommunerevisjon er organisert som, 
er det selskapets representantskap som endelig vedtar budsjettet (jf lov om interkommunale 
selskaper § 18).  
 
Styret og representantskapet i Østre Viken kommunerevisjon IKS har avholdt sine 
budsjettmøter i henholdsvis 22. juni og 20. august 2021. For budsjettåret 2022 er Indre 
Østfold kommunes andel beregnet og vedtatt til kr. 2 964 500.-. Budsjettandelen medfører 
en reduksjon på 1,7 % i honorarsatsene fra 2021 til 2022.  
Sekretariatet viser for øvrig til revisjonens kommentarer til budsjettforutsetningene i vedlegg 
3 og 4.   
 
Samlet ramme til budsjettforslaget for kontrollarbeidet 2022 
 Kontrollutvalget:    kr.    400 200.- 
 Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF: kr.    508 860.- 
 Østre Viken kommunerevisjon IKS kr  2 964 500.- 
      Samlet Sum:     kr. 3 873 560.- 
 
Samlet ramme til budsjettforslaget for kontrollarbeidet 2022 innebærer en reduksjon på  
0,8 % i forhold til budsjettet for 2021. 
 
Sekretariatet anbefaler derfor at kontrollutvalget godkjenner forslaget til budsjett for 
kontrollarbeid for 2022. Budsjettforslaget oversendes ordfører for videre politisk behandling 
etter § 2 i ”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon”. 
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Vedlegg 1.

Budsjettforslag for kontrollarbeidet  for Indre Østfold kommune - 2022

Kontotekst Forslag 2022 Budsjett 2021 endring i % Regnskap 2020 Merknader for budsjett 2022
Godtgjørelelse leder kr  50 000,00 kr  50 000,00 kr  49 904,00 5 % av bregningsgrunnlaget
Møtegodtgjørelse medlemmer kr  120 000,00 kr  120 000,00 kr  136 344,00 0,3 % av bregningsgrunnlaget
Telefongodtgjørelse kr  3 500,00 kr  3 500,00
Arbeidsgiveravgift kr  25 000,00 kr  25 000,00 kr  26 620,00 14,1% av godtgjørelsen
Sum lønn kr  198 500,00 kr  198 500,00 kr  212 868,00

Representasjon/servering kr  6 000,00 kr  3 000,00 kr  5 593,00
Kurs og opplæring kr  60 000,00 kr  60 000,00 kr  31 370,00
Kontingent (Forum for kontroll og tilsyn) kr  15 700,00 kr  12 000,00
Annen godtgjørelse (internett, avis m.m) kr  20 000,00 kr  20 000,00
Avsetning til adhoc tilfeller kr  100 000,00 kr  100 000,00
Sum driftsutgifter kr  201 700,00 kr  195 000,00 kr  36 963,00
Samlet sum Kontrollutvalget kr  400 200,00 kr  393 500,00 1,7 kr  249 831,00
Sum sekretariattjenester (ØKUS) kr  508 860,00 kr  495 000,00 2,8 kr  485 000,00
Sum revisjonstjenester (ØVKR IKS) kr  2 964 500,00 kr  3 016 000,00 (1,7) kr  4 494 744,00 Hele oppdragsporteføljen

Sum samlet kontroll- og tilsynsarbeidet kr  3 873 560,00 kr  3 904 500,00 (0,8) kr  5 229 575,00 Inkluderer KU, ØVKR og ØKUS
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Vedlegg 2

Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF- budsjett 2022

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

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

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

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

Vedrørende fordelingsprinsippet  vises det til kommunestyrenes behandling av samarbeidets opprettelse, 
og til samarbeidets vedtekter (§ 5).
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Vedrørende fordelingsprinsippet  vises det til kommunestyrenes behandling av samarbeidets opprettelse, 
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Indre Østfold kommune 
- Basert på vedlagt budsjett for selskapet 

- Vedtatt i Øvkrs styre, 22.06.2021 
- Vedtatt i Øvkrs representantskap, 

20.08.2021 
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BUDSJETT 2022 – INDRE ØSTFOLD KOMMUNE  

Administrasjonen har utarbeidet forslag til budsjett for Østre Viken kommunerevisjon IKS (Øvkr).  
Budsjettet ble behandlet i styremøte 22.06.2021 og vedtatt i representantskapet 20.08.2021, Sak 
9/21 - Budsjett 2022 og handlingsplan 2022-2025. 
 
Vedtak:  
Drifts- og investeringsbudsjett for 2022, samt økonomiplan for årene 2022 -2025, vedtas. 
 
Etter selskapsavtalen skal Øvkr utføre eierkommunenes lovpålagte revisjonsoppgaver. 
Selskapsavtalens punkt 2 har følgende bestemmelse: 
 
 «Deltakerkommuner betaler sin andel av pensjonspremien det enkelte år. Andelen beregnes etter 
folketall. For øvrig fakturerer selskapet for leverte tjenester til den enkelte kommune ut fra reelt 
medgåtte ressurser på det enkelte oppdrag». 
 
I budsjettet er pensjonskostnader inkludert i timeprisen, men ved fakturering vil de enkelte 
kommunenes pensjonskostnader synliggjøres. Budsjettert pensjonskostnad for Indre Østfold 
kommune, fordelt på grunnlag av eierandel (14,9 %), er kr 352 423. 
 
Grunnleggende forutsetninger for budsjetteringen er: 
 

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

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

 Virksomheten skal drives sparsommelig og til selvkost. 
 

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

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

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

 
Det er budsjettert med bruk av fond med kr 736 541. 
 
Kommunens andel av samlet overføring fra kommuner:  
Indre Østfold kommune Budsjett 2022 Budsjett 2021 Budsjett 2020 
Samlet overføring fra kommunen        2 964 500         3 016 000          4 491 744  
for regnskap og forvaltningsrevisjon 

   

Regnskapsrevisjon inkluderer: 
  

  
kommuneregnskap, attestasjoner    

fellesråd, menigheter, legater m.m    

henvendelser, etterlevelsesrevisjon 
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Indre Østfold kommune -oversikt timer forvaltning  Antall  
Forvaltningsrevisjoner               860  
Eierskapskapskontroll               240  
Oppfølgingsrapporter               320  
Administrasjon                 30  

Sum timer            1 450  

 
Planlagt timeforbruk:  

 For forvaltningsrevisjon er det planlagt samme timeforbruk som tidligere år. 

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

Dersom Øvkr får andre inntekter i løpet av året, uten å måtte øke bemanningen, vil inntekten 
fremkomme som et positivt resultat ved årets slutt. Representantskapet (ordførere) vedtar hvordan 
årets resultat skal disponeres. 
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Østre Viken kommunerevisjon IKS 3 
   

1 BUDSJETTPROSESSEN 

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

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

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

2 BUDSJETTFORUTSETNINGER 

Selvkost 
Øvkr driftes etter selvkostprinsippet. Det betyr at utgifter, i samsvar med budsjett, skal dekkes inn av 
deltakerkommunene. Det er to hovedposter på utgiftssiden: Lønn og sosiale utgifter (87%) og kjøp av 
varer og tjenester (13%).  
 
Øvkr har ikke som formål å gå med overskudd. Dersom Øvkr i løpet av året har ledige ressurser og får 
mulighet til å påta seg tilleggsoppdrag kan det gi et positivt regnskapsmessig resultat. Det er 
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representantskapet som ved godkjenning av årsregnskapet, disponerer eventuelle ekstra inntekter 
som enten kan avsettes til Øvkrs frie fond eller tilbakebetales til eierkommunene. 
 
Normal drift 
Forutsetningen for budsjettet er normal drift. Øvkr har en detaljert oppfølging av påløpte timer. 
Tilleggsoppgaver utover ordinære revisjonshandlinger som kommunen har bestilt eller er varslet om, 
kan bli tilleggsfakturert hvis det går ut over planlagt timebudsjett. 
 
Revisjonsfaglig 
Ledelse og medarbeidere arbeider kontinuerlig med forbedringer og videreutvikling av 
tjenestespekteret, både for forvaltnings- og regnskapsrevisjon, og i egen administrasjon. 
Medarbeiderne i Øvkr har alle relevant høyere utdanning, gjennomfører årlig lovpålagt faglig 
etterutdanning og har bred revisjonserfaring. Også i 2022 vil vi ha fokus på flere 
samarbeidsprosjekter mellom forvaltnings- og regnskaps seksjonen. Kompetansen i seksjonene 
utfyller hverandre og samarbeidet vil ytterligere heve kvaliteten på de samlede tjenestene. 
 
Vi bruker analyseverktøyet Idea, innenfor både regnskaps- og forvaltningsrevisjon. 
Forventningene til verktøyet har innfridd både ift presisjon og datamengder som kan analyseres 
automatisert og effektivt.  
 
Øvkr deltar også i NKRF (Norges kommunerevisorforbund) nettverksgruppe som har fokus på 
konkrete digitaliseringsoppgaver. NKRF har på vegne av medlemmene også et arbeid gående med 
digitalisering av revisjonstjenestene. ØVKR er aktive i NKRF fagfora. 
 
Sikre et stabilt fagmiljø 
For deltakerkommunene sikrer forannevnte en betryggende revisjon, gjennom et interkommunalt 
revisjonsselskap, som har revisjon av kommuner som sitt spesialfelt. At deltakerkommunene 
opprettholder Øvkr som førstevalget for revisjonstjenestene er en sterk 
bidragsyter til et trygt og forutsigbart arbeidsmiljø - noe alle ansatte verdsetter høyt. 
 

3 BUDSJETTSKJEMA 

 

BUDSJETT 2022 - DRIFT   

  Budsjett 2022   Budsjett 2021  

Driftsinntekter   

Salgsinntekter                    1 384 750                    1 345 750  

Refusjoner                       420 000                       380 000  

Refusjoner, stat mva kompensasjon                       530 000                       501 000  

Overføringer fra kommuner                 19 910 000                  20 024 550  

Andre driftsinntekter   

Sum driftsinntekter                 22 244 750                  22 251 300  

   

Driftsutgifter   

Lønn inkl. sosiale utgifter                 19 263 291                  19 555 829  

Kjøp av varer og tjenester                    3 113 000                    3 056 360  

Overføringer   

Kalkulatoriske avskrivninger   

Andre driftsutgifter, mva kompensasjon                       530 000                       501 000  

81



Østre Viken kommunerevisjon IKS 5 
   

Sum driftsutgifter                 22 906 291                  23 113 189  

Driftsresultat                     (661 541)                     (861 889) 

   

Finansposter   

Renteinntekter                         75 000                          35 000  

Renteutgifter   

Avdrag på lån   

Mottatte avdrag på lån   

Netto finansinntekter/- utgifter                         75 000                          35 000  

   

Motpost kalkulatoriske avskrivninger   

Ordinært resultat                     (586 541)                     (826 889) 

   

Interne finansieringstransaksjoner   

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

Avsatt til bundne driftsfond   

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

Bruk av bundne driftsfond   

Overført til investeringsregnskapet                       150 000                       110 000  

Sum avsetninger                     (586 541)                     (826 889) 

   

Regnskapsmessig resultat                                   -                                     -    

 
 

BUDSJETT 2022 - INVESTERING   

  Budsjett 2022   Budsjett 2021  

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

Sum investeringer                150 000             110 000  

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

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

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

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

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

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

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

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

Andre driftsutgifter                 530 000           560 000           455 000           455 000  

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

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

Finansposter                   35 000             35 000             32 000             32 000  

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

Interne finansieringstransaksjoner                626 541           365 000           223 000           223 000  

Regnskapsmessig resultat                            -                        -                        -                        -    
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/89 
Dokumentnr.: 57 
Løpenr.: 171310/2021 
Klassering: 3014-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 27.09.2021 21/47 

 

Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Referater og meldinger tas til orientering 
  
  

 
Fredrikstad, 29.07.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll kontrollutvalgets møte den 14.06.2021 
2. Brev til Statsforvalteren «Henvendelse angående samordning av tilsyn i Indre Østfold 

kommune» datert 24.06.2021 
3. Svar fra Statsforvalteren «Svar på henvendelse om samordning av tilsyn i Indre 

Østfold kommune» datert 03.08.2021 
4. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte den 09.06.2021 sak 075/21 Årsrapport og 

årsregnskap 2020 
5. Statsforvalteren i Oslo og Viken, Tilsynsrapport Skolemiljø og internkontroll Indre 

Østfold kommune – Knapstad barne- og ungdomsskole 
6. Mattilsynet - Tilsynsrapport med veiledning om drift av drikkevannsbasseng Eidsberg 

vannverk 29.04.2021 
7. Mattilsynet - Tilsynsrapport med veiledning om drift av drikkevannsbasseng Trøgstad 

vannverk 29.04.2021 
8. Mattilsynet - Vedtak om å utarbeide en farekartlegging og vedlikeholdsplan på 

drikkevannsbassenget Askim vannverk 14.06.2021 
9. Mattilsynet - Vedtak om farekartlegging, vedlikeholdsplan og sikring av 

drikkevannsbasseng Spydeberg vannverk 15.06.2021 
10. Statsforvalteren - Avslutning av tilsyn med lærernormen – Askim 
11. Statsforvalteren - Avslutning av tilsyn med lærernormen – Askimbyen 
12. Statsforvalteren - Avslutning av tilsyn med lærernormen – Båstad 
13. Statsforvalteren - Avslutning av tilsyn med lærernormen – Grøtvedt 
14. Statsforvalteren - Avslutning av tilsyn med lærernormen – Kongsgård 
15. Statsforvalteren - Avslutning av tilsyn med lærernormen – Moen 
16. Statsforvalteren - Tilsyn med lærernormen - pålegg om retting -– Rom 
17. Statsforvalteren - Avslutning av tilsyn med lærernormen - Skjønnhaug 
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 

 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 14.06.2021 ligger vedlagt til orientering. 
 
Vedlegg 2 og 3: I kontrollutvalgets møte den 14.06.2021 ble det bestemt at sekretariatsleder 
og kontrollutvalgsleder skulle fatte et brev til statsforvalteren for å bedre samordning mellom 
statlige tilsyn og forvaltningsrevisjon. I brevet fra kontrollutvalget ble det bedt om at 
«statsforvalteren ikke gjennomfører tilsyn av kommunal beredskapsplikt og 
barnevernstjenesten høsten 2021 grunnet nylige gjennomførte og pågående 
forvaltningsrevisjoner på området. Dette for at det ikke skal bli for stor tilsynsbelastning på 
kommunens ansatte.» I svaret fra Statsforvalteren er tilsyn av kommunal beredskapsplikt 
avlyst. Tilsyn med barnevern skal gjennomføres fordi «tematikken og innretningen på 
tilsynet en annen enn det revisjonen undersøker. På grunn av vår risiko- og 
sårbarhetsvurdering av kommunen vil dette tilsynet bli gjennomført som planlagt.». Til 
orientering. 
 
Vedlegg 4: Kommunestyret behandlet i sitt møte den 09.06.2021 «Årsrapport og 
årsregnskap 2020». Formannskapets innstilling ble vedtatt med 23 mot 21 stemmer. Til 
orientering. 
 
Vedlegg 5: Statsforvalteren gjennomførte fra 01.02.2021 til 22.06.2021 tilsyn «Skolemiljø og 
internkontroll Indre Østfold kommune – Knapstad barne- og ungdomsskole». Kommunen 
mottok en foreløpig tilsynsrapport 10. mai 2021. Kommunen har ikke uttalt seg om innholdet 
i rapporten. Statsforvalteren fatter derfor vedtak med pålegg om retting. Kommunen har 
rettefrist til 22. oktober 2021. Til orientering. 
 
Vedlegg 6 til 9: Tilsynsrapporter fra Mattilsynet på Askim vannverk, Eidsberg vannverk, 
Spydeberg vannverk og Trøgstad vannverk ligger vedlagt til orientering. 
 
Vedlegg 10 til 17: Statsforvalteren har gjennomført tilsyn i grunnskolen i forhold til 
lærernormen. Rom skole har fått pålegg om å oppfylle kravene i regelverket om 
lærernormen. Det ble ikke funnet lovbrudd hos de andre skolene. Til orientering. 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta referater og meldinger til orientering.
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Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 
 
 
 
Møtedato: 14.06.2021,  
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 12:30 
Møtested: Rådhuset, møterom kommunestyresalen 
Fra – til saksnr.: 21/29 – 21/37  

 
Frammøteliste 
 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Petter Schou, leder X 
 

Knut J. Herland , nestleder X  

Tor Melvold X 
 

Marit Femmen X  

Ulf Tore Kolstad X  

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5  
 
Møtende fra Østfold kontrollutvalgssekretariat:  
Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen  
 
Møtende fra revisjon  
Daglig leder Jolanta Betker, forvaltningsrevisorer Bjørnar Eriksen og Frank Willy Larsen  
 
Møtende fra administrasjonen:  
HR direktør Johnny Olsen og beredskapsleder Trude Paulsen 
 
Andre: 
Ingen  
 
 
 
 
 

…………………….  ……………………. 
Petter Schou, leder  Knut J. Herland , nestleder 
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Saksliste 
 
   

PS 21/29 Godkjenning av innkalling og saksliste  

PS 21/30 Valg av representant til å signere protokoll  

PS 21/31 Forvaltningsrevisjonsrapport "Krise- og beredskapsplaner"  

PS 21/32 Forvaltningsrevisjonsrapport "Ansattes medvirkning"  

PS 21/33 Etterlevelseskontroll - Revisors uttalelse  

PS 21/34 Henvendelse angående dispensasjonssaker  

PS 21/35 Workshop i forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurderinger  

PS 21/36 Referater og meldinger  

PS 21/37 Eventuelt  

 

 
PS 21/29 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Innkalling og saksliste godkjennes 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 14.06.2021: 

Ingen merknader til innkallingen eller sakslisten 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 14.06.2021: 

Innkalling og sakslisten godkjennes. 

 
 
PS 21/30 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Kontrollutvalgets leder og nestleder signerer protokoll 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 14.06.2021: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 14.06.2021: 

1. Kontrollutvalgets leder og nestleder signerer protokoll 
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PS 21/31 Forvaltningsrevisjonsrapport "Krise- og beredskapsplaner" 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Krise- og beredskapsplaner», samt 
Rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens 
anbefalinger. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 14.06.2021: 

Revisjonen orienterte om rapportens konklusjoner, funn og om hvilke anbefalinger som er gitt. 
Kontrollutvalget stilte en rekke spørsmål til revisjonen og til kommunens administrasjon, 
spørsmålene ble besvart i møte. Innstillingen til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 14.06.2021: 
 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Krise- og beredskapsplaner», samt 
Rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens 
anbefalinger. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Krise- og beredskapsplaner» til 
etterretning, og ber administrasjonen følge opp de åtte anbefalinger som fremkommer 
av rapporten. Herunder skal administrasjonen: 
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i) benytte overordnet ROS-analyse for å utarbeide og oppdatere ROS-analyser 
og beredskapsplaner på seksjons-, enhets- og avdelingsnivå. 

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

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

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

m) 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.  

n) 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. 

o) sikre at evalueringer dokumenteres. 
p) 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. 

 

 
PS 21/32 Forvaltningsrevisjonsrapport "Ansattes medvirkning" 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som legges frem til behandling for 
kommunestyret: 
 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Ansattes medvirkning» til etterretning, 
og slutter seg til revisjonens anbefalinger.  
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Ansattes medvirkning» til 
etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 7 anbefalinger som fremkommer av 
rapporten. Herunder skal kommunen: 
 

 sikre seg at det til enhver tid er valgt verneombud i alle kommunens virksomheter 
og verneområder.  

 

 sørge for at det kunngjøres ved oppslag på den enkelte arbeidsplass hvem som til 
enhver tid fungerer som verneombud.  

 

 igangsette tiltak for å sikre at verneombudenes medvirkning i HMS-arbeidet 
bedres.  

 

 sikre at alle verneombud har gjennomført 40 timers grunnkurs i HMS-arbeid.  
 

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

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 14.06.2021: 

Revisjonen orienterte om rapportens konklusjoner, funn og om hvilke anbefalinger som er gitt. 
Kontrollutvalget stilte en rekke spørsmål til revisjonen og til kommunens administrasjon, 
spørsmålene ble besvart i møte. Innstillingen til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 14.06.2021: 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Ansattes medvirkning» til etterretning, 
og slutter seg til revisjonens anbefalinger.  
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Ansattes medvirkning» til 
etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 7 anbefalinger som fremkommer av 
rapporten. Herunder skal kommunen: 
 

 sikre seg at det til enhver tid er valgt verneombud i alle kommunens virksomheter 
og verneområder.  

 

 sørge for at det kunngjøres ved oppslag på den enkelte arbeidsplass hvem som til 
enhver tid fungerer som verneombud.  

 

 igangsette tiltak for å sikre at verneombudenes medvirkning i HMS-arbeidet 
bedres.  

 

 sikre at alle verneombud har gjennomført 40 timers grunnkurs i HMS-arbeid.  
 

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

 

 iverksette tiltak for å sikre et konstruktivt og godt ytringsklima i samhandlingen 
mellom verneombud, tillitsvalgte og arbeidsgiversiden.  

 

 utarbeide tiltak i tråd med intensjonene i HTA. kap. 3 – 3.2.3 Seniorpolitiske tiltak.  
 
 
2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets 
vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.  
Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en 
oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. 
Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret. 
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PS 21/33 Etterlevelseskontroll - Revisors uttalelse 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar revisjonens kontroll med kommunens etterlevelse av bestemmelser 

og vedtak for økonomiforvaltningen 2020 på området «Merverdiavgift», til etterretning. 
 

2. Kontrollutvalget ber revisjonen om å følge opp de to påpekte observasjoner og 
rapportere skriftlig tilbake til kontrollutvalget i løpet av høsten 2021.  

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 14.06.2021: 

Revisor orienterte om etterlevelseskontrollen og om hvilke revisjonshandlinger som er 
gjennomført. Kontrollutvalget stilte spørsmål som ble besvart i møte. Innstillingen ble 
enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 14.06.2021: 

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.  

 

PS 21/34 Henvendelse angående dispensasjonssaker 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Saken legges frem uten forslag til innstilling fra sekretariatet. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 14.06.2021: 

Kontrollutvalget var enige om at mottatt henvendelse gjelder enkelt vedtak og er en klagesak 
og oppfordrer henvender å bruke ordinære klageinstanser. 
Kontrollutvalget var enstemmig om at de ikke går ikke videre med denne henvendelse. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 14.06.2021: 

Kontrollutvalget går ikke videre med henvendelsen. 

 
 
PS 21/35 Workshop i forbindelse med risiko- og 
vesentlighetsvurderinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Saken legges frem uten forslag til innstilling fra sekretariatet. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 14.06.2021: 

Kontrollutvalget drøftet følgende områder i sin workshop: 

 De fire siste prosjekter i planen 

 Koronapandemien – evaluering  - konsekvensene, psykisk helse, ungdom/barn, skole 

 Folkehelseprofil, dårlig i forhold til drikkevannsforsyning - sikkerhet 
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 Tildeling av sosiale tjenester 

 Byggesak 

 Kommunikasjon 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak/innstilling 14.06.2021: 

Kontrollutvalget drøftet saken og kom med innspill til risiko- og vesentlighetsvurderingen 

 
 
PS 21/36 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Referater og meldinger tas til orientering 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 14.06.2021: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 14.06.2021: 

1. Referater og meldinger tas til orientering 
 

 
PS 21/37 Eventuelt 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 14.06.2021: 

Kontrollutvalget ønsket at det legges til rette for virksomhetsbesøk når korronasituasjonen 
tilsier at slike besøk er forsvarlig. 
 
For å bedre samordning mellom statlige tilsyn og forvaltningsrevisjon skal sekretariatsleder og 
kontrollutvalgsleder fatte et brev til statsforvalteren om problematikken som oppleves at 
samme temaer blir gjenstand for kontroll. 
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 Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS KOF) 
Besøksadresse: Dikeveien 29, 1661 Rolvsøy Postadresse: Dikeveien 29, 1661 ROLVSØY 
E-postadresse:rona@fredrikstad.kommune.no Webadresse: www.fredrikstad.kommune.no/okus 
Telefon: 900 86 740 Telefaks:  Tlf. saksbeh.: 900 867 40 Orgnr. 926 367 358  

 

 
STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN 
 
Postboks 325 
1502 MOSS 
   
 
 
 
 
Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 

 2021/87-68-152337/2021-RONA  3014-188 24.06.2021 

 
 

Henvendelse angående samordning av tilsyn i Indre Østfold kommune 

 
Kontrollutvalget i Indre Østfold kommune ønsker at Statsforvalteren gjennomgår 
samordningen av tilsyn i kommunen. I følge Kommuneloven §30-7 skal planlegging, 
prioritering og gjennomføring av tilsyn blant annet ta hensyn til relevante 
forvaltningsrevisjonsrapporter. Kontrollutvalget viser videre til at tilsynsmyndighetene skal 
vurdere å utsette eller å ikke gjennomføre tilsyn hvis kommunen eller fylkeskommunen nylig 
har gjennomført en kontroll med det samme temaet. 
 
Indre Østfold kommune har våren 2021 gjennomført forvaltningsrevisjon knyttet til krise- og 
beredskapsplaner. Kommunen har også en pågående forvaltningsrevisjon knyttet til 
barnevernstjenesten som omhandler internkontroll og oppfølging av barn i fosterhjem. I følge 
tilsynskalenderen skal det gjennomføres statlige tilsyn innenfor Kommunal beredskapsplikt 
og barnevernstjenesten høsten 2021. 
 
Kontrollutvalget ber om at statsforvalteren ikke gjennomfører tilsyn av kommunal 
beredskapsplikt og barnevernstjenesten høsten 2021 grunnet nylige gjennomførte og 
pågående forvaltningsrevisjoner på området. Dette for at det ikke skal bli for stor 
tilsynsbelastning på kommunens ansatte. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Anita Dahl Aannerød    Petter Schou 
daglig leder ØKUS KOF   Kontrollutvalgsleder Indre Østfold kommune    
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E-postadresse: 
sfovpost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Pb 325  
1502 Moss 

 Besøksadresse: 
Moss: Vogts gate 17 
Drammen: Dr. Hansteinsgate 9 
Oslo: Stensberggata 27 

 Telefon: 69 24 70 00 
www.statsforvalteren.no/ov 
 
Org.nr. 974 761 319 

  Vår dato:  Vår ref: 

  03.08.2021  2021/20410 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  24.06.2021  ac733dd3-a817-4d0e-
b58b-490e71da9694 

   
 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Fakra Butt, 22003597 
  
 
 
 
 
 

 

ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT 
KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP 
Dikeveien 29 
1661 ROLVSØY 
 
 

  

 

Svar på henvendelse om samordning av tilsyn i Indre Østfold kommune 

Vi viser til deres henvendelse av 24.06.2021 hvor det bes om at statsforvalteren ikke gjennomfører 
tilsyn av kommunal beredskapsplikt og barneverntjenesten høsten 2021 grunnet nylige 
gjennomførte og pågående forvaltningsrevisjoner på området.  
 
På bakgrunn av henvendelsen har vi revurdert våre planlagte tilsyn, herunder de vurderingene som 
ligger til grunn for valg av kommune og tema, og kommet frem til at ett tilsyn kan avlyses og ett 
gjennomføres som planlagt. 
 
På grunn av vårt pågående arbeid med pandemien og pressede ressurser, vil ikke det planlagte 
tilsynet på beredskapsområdet bli gjennomført på høsten og avlyses inntil videre. Dette er et tilsyn, 
som i utgangspunktet var planlagt i 2020, men ble utsatt på grunn av krisehåndteringen.  
 
Når det gjelder vårt tilsyn med barneverntjenesten er tematikken og innretningen på tilsynet en 
annen enn det revisjonen undersøker. På grunn av vår risiko- og sårbarhetsvurdering av kommunen 
vil dette tilsynet bli gjennomført som planlagt. 
 
Vi vil avslutningsvis minne kommunen om at dere har mulighet til å gi oss en tilbakemelding på våre 
og andre statlige tilsynsetaters planlagte tilsynsaktiviteter før tilsynene blir ferdig samordnet og lagt 
ut på den nasjonale tilsynskalenderen i januar hvert år. Registrert kontaktperson for tilbakemelding 
fra kommunen er assisterende kommunedirektør.  
 
 
Med hilsen 
 
 

Tor Håkon Skomsvold 
direktør 

  
 
 
Fakra Butt 
seniorrådgiver 

Kommuneøkonomi, analyse og internkontroll 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent
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Saksframlegg m/vedtak 
 

 

Årsrapport og årsregnskap for 2020 
 
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Ståle Ruud FE-151 
 

21/2430 

 

Saksnr Utvalg Type Dato 

009/21 
 

Eldrerådet PS 25.05.2021 

011/21 
 

Ungdommens kommunestyre PS 25.05.2021 

009/21 
 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne PS 25.05.2021 

010/21 
 

Utvalg for integrering og inkludering PS 25.05.2021 

020/21 
 

Livsløpsutvalget PS 26.05.2021 

045/21 
 

Plan- og bygningsutvalget PS 26.05.2021 

039/21 
 

Samfunnsutvalget PS 27.05.2021 

036/21 
 

Formannskapet PS 28.05.2021 

 
 

Administrasjonsutvalget PS  

075/21 
 

Kommunestyret PS 09.06.2021 

 
 

Kommunestyrets vedtak med 23 mot 21 stemmer: 
 
1. Kommunestyret godkjenner Indre Østfold kommunes årsrapport og årsregnskap for 2020. 
2.  Kommunestyret vedtar å disponere av 56,3 millioner kroner til tiltak i 2021 i tråd med 

oversikten i saken, men korrigert for tiltak som skal finansieres over SIO 
3. Kommunestyret vedtar tiltak på årlig 4,9 millioner kroner for årene 2022 - 2024 i tråd med 

oversikten i saken, men der egenkapitalfinansiering av IKT-anskaffelser holdes på utsiden. 
 

Tiltakene innarbeides med tilsammen 14,7 millioner kroner i økonomiplanen. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
1. Kommunestyret godkjenner Indre Østfold kommunes årsrapport og årsregnskap for 2020. 
2. Kommunestyret vedtar disponering av 61,3 millioner kroner i tråd med oversikten i saken for 

2021. 
3. Kommunestyret vedtar tiltak i tråd med oversikten i saken på årlig 8,9 millioner kroner. 

Tiltakene innarbeides i økonomiplanperioden 2022-2024 og beløper seg til samlet 26,7 
millioner kroner i økonomiplanen. 

  
Kommunestyret 09.06.2021 
 
Behandling: 

Thor Hals (H) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H og FRP: 
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Gjelden nedbetales med Kr. 30 millioner 
1.5 million mer enn det Rådmann foreslår til avsetting til næringsfondet, slik at det totalt blir 2.5 
millioner 
2 millioner til gang- og sykkelveier i Indre Østfold kommune 
1 million til Kirkelig Fellesråd 
kr. 750.000 avsettes ekstra til grønt avdelingen 
 
Inndekningen for dette tas fra disposisjonsfondet 

Åse Kristina Heien (SV) fremmet følgende forslag: 
 
1. Tidlig innsats: Barnetrygd skal holdes utenfor beregningen av sosialstønad 

5 millioner kroner / disposisjonsfond 
2. Tidlig innsats: Prosjekt økt grunnbemanning i barnehagene 

2-3 kommunale barnehager skal over en toårsperiode innføre økt grunnbemanning. Totalt 5 
stillinger. Prosjektet skal evalueres. 
3 millioner kroner / vikarbudsjett (disposisjonsfond) 

3. Tidlig innsats: Familievoldskoordinator ansettes i 100% stilling og plasseres sentralt i 
kommunen. 
800.000 / disposisjonsfond 

4. Tidlig innsats: Indre Østfold Krisesenter meldes inn i Krisesentersekretariatet. 
80.000 / disposisjonsfond 

5. Prosjekt økt grunnbemanning innen helse- og omsorg. 
Utvalgte avdelinger skal over en toårsperiode innføre økt grunnbemanning. Prosjektet skal 
evalueres. 
6 millioner kroner / SIO-fond 
Sekundært: Gode joggesko til de ansatte innen helse- og omsorg 
200.000 kroner / SIO-fond 

       6.     Biblioteks løft 
          Bibliotekene skal styrkes med 500.000 kroner til økt åpningstid, arrangementer, språkcafe og 
           annet.     

7.    Gang- og sykkelveier 
        Gang- og sykkelveier skal som en start styrkes med 2.000.000 kroner. 
     
Inndekning: 
Disposisjonsfond: 
8.380.000 kroner 
SIO-fond 
6.000.000 kroner 
Vikarbudsjett (eventuelt disposisjonsfond) 
3.000.000 kroner 
 
Romy Rohmann (R) fremmet følgende omdisponeringsforslag: 
37,5 millioner til eldreomsorgen, øke antall stillinger og bedre kvaliteten på omsorg og tjenester på 
sykehjemmene og i hjemmetjenesten. 
10 millioner til å styrke BPA tjenesten og de svake gruppene i kommunen. 
10 millioner til psykiatrien. 
20 millioner for å opprette en egen avdeling for funksjonsfriske unge mennesker slik at disse ikke 
skal bo sammen med demente slik det er i dag. 
20 millioner til å bedre situasjonen i skoler og barnehager. 
10 millioner til en ishall. 
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10 millioner ekstra for å holde kommunens idrettsanlegg og steder reine, pene, klippet og plantet i 
sommer. 
1,6 millioner til 1 eldrekoordinator og 1 demenskoordinator. 
0,8 million til 1 barnekoordinator. 
 
Dette utgjør til sammen 119,9 millioner kroner. Resten kan brukes til å betale gjeld eller å settes på 
fond. 

Ingunn Herstad Hensel (V) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
1. Tjestesteområdet Kultur styrkes med 4,4 millioner for gjennomføring av "Kulturløft" jfr egen 

sak. Særskilt kulturskolefeltet styrkes. 
2. Det gjennomføres en bred innbyggerundersøkelse. 
 
Votering: 
Hals' tilleggsforslag på vegne av  H og FRP ble forkastet med 16 (11H, 3FRP, 2KRF) mot 28 stemmer 
(14SP, 9A, 2SV, MDG, V, R). 
Rohmanns forslag ble enstemmig forkastet. 
Herstad Hensels tilleggsforslag ble forkastet med 1 (V) mot 42 stemmer ( 14SP, 11H, 9AP, 3FRP, 
2KRF, 2SV, MDG, R, V). 
Heiens forslag punkt 1 ble forkastet med 8 (2SV, 2KRF, H, MDG, V, R) mot 36 stemmer (14SP, 10H, 
9AP, 3FRP). 
Heiens forslag punkt 2-7 ble forkastet med 4 (2SV, MDG, R) mot 40 stemmer (14SP, 11H, 9AP, 
3FRP, 2KRF, V). 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 23 (14SP, 9AP) mot 21 stemmer (11H, 3FRP, 2KRF, 2SV, 
MDG, V, R). 
 
Formannskapets enstemmige innstilling: 
Rådmannens forslag vedtas. 
 
Formannskapets behandling: 
 
Thor Hals (H) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H og FRP: 
 

 Gjelden nedbetales med Kr. 30 millioner 

 1.5 million mer enn det Rådmann foreslår til avsetting til næringsfondet, slik at det totalt blir 
2.5 millioner 

 2 millioner til gang- og sykkelveier i Indre Østfold kommune 

 1 million til Kirkelig Fellesråd 

 kr. 750.000 avsettes ekstra til grønt avdelingen 
 

Inndekningen for dette tas fra disposisjonsfondet 
 
Kristin Ianssen (SP) fremmet følgende forslag på vegne av SP og AP: 
 
1. Kommunestyret godkjenner Indre Østfold kommunes årsrapport og årsregnskap for 2020. 
2.  Kommunestyret vedtar å disponere av 56,3 millioner kroner til tiltak i 2021 i tråd med 

oversikten i saken, men korrigert for tiltak som skal finansieres over SIO 
3. Kommunestyret vedtar tiltak på årlig 4,9 millioner kroner for årene 2022 - 2024 i tråd med 

oversikten i saken, men der egenkapitalfinansiering av IKT-anskaffelser holdes på utsiden. 
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Tiltakene innarbeides med tilsammen 14,7 millioner kroner i økonomiplanen. 
 
Votering: 
Hals' forslag på vegne av H og FRP ble forkastet med 4 (3H, FRP) mot 7 stemmer (4SP, 2AP, MDG). 
Ianssens forslag på vegne av SP og AP ble vedtatt med 6 (4SP, 2AP) mot 5 stemmer (3H, FRP, 
MDG). 
 
Formannskapets innstilling med 6 mot 5 stemmer: 
Ianssens forslag vedtas. 
 
Samfunnsutvalgets enstemmige vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
Plan- og bygningsutvalgets enstemmige vedtak: 
Årsrapport og årsregnskap 2020 tas til orientering. 
 
Livsløpsutvalgets behandling: 
 
Frank Finstad (UAVH) fremmet følgende forslag til omdisponering: 
 
37,5 millioner til eldreomsorgen, øke antall stillinger og bedre kvaliteten på omsorg og tjenester på 
sykehjemmene og i hjemmetjenesten. 
10 millioner til å styrke BPA tjenesten og de svake gruppene i kommunen. 
10 millioner til psykiatrien. 
20 millioner for å opprette en egen avdeling for funksjonsfriske unge mennesker slik at disse ikke 
skal bo sammen med demente slik det er i dag. 
20 millioner til å bedre situasjonen i skoler og barnehager. 
10 millioner til en ishall. 
10 millioner ekstra for å holde kommunens idrettsanlegg og steder reine, pene, klippet og plantet i 
sommer. 
1,6 millioner til 1 eldrekoordinator og 1 demenskoordinator. 
0,8 million til 1 barnekoordinator. 
 
Dette utgjør til sammen 119,9 millioner kroner. Resten kan brukes til å betale gjeld eller å settes på 
fond. 
 
Leder Hilde Kraggerud (SP) fremmet følgende forslag: 
Årsrapport og årsregnskap 2020 tas til orientering. 
 
Votering: 
Kraggeruds forslag ble enstemmig vedtatt. 
Finstads omdisponeringsforslag ble enstemmig vedlagt saken. 
 
Livsløpsutvalgets enstemmige vedtak: 
Årsrapport og årsregnskap 2020 tas til orientering 
Finstads omdisponeringsforslag vedlegges saken. 
 
Utvalg for inkludering og integrerings enstemmige vedtak: 
Rådmannens forslag vedtas. 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling: 
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Rådet fremmet følgende tilleggsforslag til nytt punkt 4:  
 
Det offentlige toalettet i Askim sentrum gjenåpnes og årets kostnader dekkes av fjorårets 
overskudd. 
 
Votering:   
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.  
Rådets forslag til nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt.   
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes enstemmige vedtak: 
Rådmannens forslag vedtas med tillegg av nytt punkt 4: 
Det offentlige toalettet i Askim sentrum gjenåpnes og årets kostnader dekkes av fjorårets 
overskudd. 
 
Eldrerådets enstemmige vedtak: 
Årsrapport og årsregnskap 2020 tas til orientering. 
 
Ungdomsrådets enstemmige vedtak: 
Rådmannens forslag vedtas. 

 
 
 
 

Bakgrunn og saksopplysninger: 
I tråd med kommunelovens §§ 14-2 og 14-3 skal kommunestyret selv vedta årsregnskapet og 
årsberetning innen 6 måneder etter regnskapsårets slutt. Årsregnskapet skal behandles samtidig 
med tilhørende årsberetning. Formannskapet skal innstille til vedtak om årsregnskap og 
årsberetning.  
 
Årsregnskapet og årsrapporten for 2020 ble oversendt revisjonen i henhold til gjelden frister. 
Regnskapet ble oversendt 22. februar 2021 og årsrapporten ble oversendt 31. mars 2021.   
 
Revisjonen avla revisjonsberetningen 15. april 2021 og kontrollutvalget behandlet årsregnskapet 
og årsberetningen for 2020 den 26. april 2021. 
 
 
Kommunens årsrapport og årsregnskapet for 2020 utgjør rådmannens tilbakemelding til de 
folkevalgte om ressursbruk og resultater for 2020. Årsrapporten skal redegjøre for forhold som er 
viktig for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen og om den økonomiske 
handlingsevnen ivaretas over tid. Virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold 
som er av betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne.  
 
Årsregnskapet består av balanseoppstilling pr. 31. desember 2020, bevilgningsoversikter drift og 
investering, økonomisk oversikt drift og oversikt over samlet budsjettavvik og 
årsoppgjørsdisposisjoner for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, 
herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 
 
Aktuelle planer, vedtak og dokumenter: 
Det vises til Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 for Indre Østfold kommune vedtatt 18. 
desember 2019, budsjettjusteringer ved fremleggelse av kvartalsrapporter i kommunestyresakene 
042/20, 102/20 og 174/20, kommunestyresak 040/20 Overføring av budsjettmidler fra 2019 til 
2020 på investeringer, samt åpningsbalanse for Indre Østfold kommune i k-sak 173/20.  
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For årsregnskapet 2020 vises til særskilt vedlegg, mens årsrapporten for 2020 er i digitalt format 
på følgende link: Årsrapport 2020. 
 
Alternative løsningsmuligheter/politisk handlingsrom: 
Årsregnskapet viser et netto driftsresultat på 178.677.212 kroner og en netto styrking av 
disposisjonsfond på 71.054.254 kroner. Det samlede disposisjonsfondet til Indre Østfold kommune 
er på 10,1 % av brutto driftsinntekter og utgjør om lag 372,4 millioner kroner pr. 31.12.2020.  
 
Indre Østfold kommune står overfor store investeringer i årene som kommer og det er ønsker om 
å realisere flere større investeringsprosjekter. For å unngå at disse investeringene griper for mye 
inn i framtidig drift, med store rente- og avdragsbelastninger kan en større egenkapitalfinansiering 
på investeringsprosjekter være et gunstig alternativ. En mer forsiktig disponering av netto tilførsel 
til disposisjonsfond på 71,1 mill kroner være et alternativ for en mer langsikt bærekraftig økonomi. 
Alternativt kan også nedbetaling av gjeld være et alternativ.  
 
Vurderinger i forhold til FN`s bærekraftmål: 
Indre Østfold kommunes årsregnskap og årsrapport kan knyttes opp til de fleste av FNs 
bærekraftmål. Gjennom organisasjonens drift og økonomiske resultat kan Indre Østfold kommune 
støtte opp under FNs 17 bærekraftmål. 
 
Vurdering av gevinster og økonomiske konsekvenser: 
Årsregnskapet viser et netto driftsresultat på 178.677.212 kroner eller 4,9 %. Etter 
årsoppgjørsdisposisjoner gir dette rom for å styrke Indre Østfold kommunes finansielle stilling med 
en økning av disposisjonsfond med 71.054.254 kroner. 
 
Rådmannens vurderinger: 
Indre Østfold kommunes første driftsår har vært et spesielt år. Etablering og utvikling av Indre 
Østfold kommune skulle ha hovedfokus, men svært mye har også vært preget av korona. 
 
Det å fusjonere fem kommuner og fem interkommunale selskaper er krevende, noe som har 
preget noen av tjenestene våre. Ofte vil man bruke tre til fem år før en slik fusjon "setter seg". Sett 
i lys av dette har Indre Østfold kommune kommet svært langt i det første driftsåret, men det er 
enda mye som gjenstår. Dette skyldes ikke minst at de fem gamle kommunene hadde høyst ulik 
praksis på «alle» områder og det skaper støy når ting skal gjøres likt.  
 
Epidemien har gjort at vi har måttet endre på mye, både for å håndtere epidemien og for å tilpasse 
oss alle ringvirkningene. Dette har i stor grad også påvirket tempoet i byggingen av den nye 
kommunen.  
 
Økonomistyringen har vært god. Uten god økonomistyring mister politikerne styring, og våre 
folkevalgte får ikke prioritert pengene dit de mener de har best nytte for innbyggerne. Dårlig 
økonomistyring gir også økte innsparingsbehov, noe som pleier å ramme de svakeste hardest. 
Derfor er det gledelig at vi alt første driftsår har så god kontroll på pengebruken. 
 
Det reviderte årsregnskapet viser et netto driftsresultat på 178,7 millioner kroner som tilsvarer 
4,9 % av brutto driftsinntekter. Dette er 8,3 millioner kroner lavere enn det ureviderte regnskapet 
viste, men er et svært solid netto driftsresultat etter et svært krevende år. Revidert budsjettert 
netto driftsresultat var 41,6 millioner kroner. Endringen fra det ureviderte regnskapet forklares i 
hovedsak med: 

 

 Minimumsavdraget var satt 6,4 millioner kroner for lavt 
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 Refusjonskravet for ressurskrevende tjenester er nedjustert med 2,0 millioner kroner 

 Inndekning av et tidligere regnskapsmessig underskudd fra 2018 i Spydeberg kommune 1,9 
millioner kroner 

 Endret finansiering av et investeringstilskudd til Kirkelig fellesråd med 1,3 millioner kroner som 
gir en positiv resultateffekt  

 En korrigering på pensjon/akk. Premieavvik som gir en positiv resultateffekt på 0,9 millioner 
kroner.  

 
Det regnskapsmessige mindreforbruket endte på 85,8 millioner kroner og kan forklares med en 
rekke engangsforhold som blant annet reformtilskudd på 27,9 millioner kroner, inndekning av 
negative selvkostfond på 13,3 millioner kroner, inntektsføring av resultat fra avviklingen av IKS på 
3,5 millioner kroner, samt en positiv pensjonsavregning på i størrelsesorden 28 millioner kroner. I 
tillegg ble rentekostnadene 14 millioner kroner lavere enn revidert budsjett og 34 millioner kroner 
lavere enn opprinnelig budsjett.  
 
Regnskapsresultatet gir muligheten til å tilføre 71,1 millioner kroner til disposisjonsfondet etter 
årsoppgjørsdisposisjoner er gjennomført. 
 
Økte kostnader og tapte inntekter knyttet til korona er anslått til om lag 117 millioner kroner som 
er på nivå med det som har blitt gitt av kompensasjon fra staten gjennom direkte kompensasjon 
over rammetilskuddet, økte skjønnsmidler, redusert arbeidsgiveravgift og redusert pris- og 
lønnsvekst. De økonomiske konsekvensene av pandemien vurderes tilnærmet å være kompensert i 
sin helhet fra statens side.  
 
Investeringsregnskapet er gjort opp med uten mer- eller mindreforbruk og viser investeringer i 
anleggsmidler på 390,7 millioner kroner mot et regulert budsjett på 398,5 millioner kroner.  
 
Balanseregnskapet viser at kommunen har god likviditet med 832 millioner kroner i bankinnskudd. 
Langsiktig gjeld har økt med 136,6 millioner kroner til 3,4 mrd. kroner. Startlån for videreutlån 
utgjør av dette 345,5 millioner kroner, mens lån til selvkost utgjør om lag 898,5 millioner kroner. 
 
Kommunelovens § 14-1 regulerer kommunens ansvar for grunnleggende krav til 
økonomiforvaltning. Kommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handlingsevnen 
blir ivaretatt over tid. Indre Østfold kommune lener seg på handlingsreglene vedtatt av 
Fellesnemnda og videreført inn i Indre Østfold kommune. Indre Østfold kommune skårer grønt på 
3 av 4 nøkkeltall – netto driftsresultat (4,9 % mot et måltall på 1,75 %), disposisjonsfond (10,1 % 
mot et måltall på 8 %), Gjeldsgrad I (76,8 % mot et måltall på under 80 %). Gjeldsgrad II som viser 
investeringer i egne anleggsmidler oppnår ikke måltallet på 40 % og ender på 52,3 % hvilket tilsier 
at gjelden i forhold til å oppnå grønn skåre er 450 millioner kroner for høy.  
 
Med bakgrunn det framlagte årsregnskapet og årsrapporten med en styrking av disposisjonsfondet 
med 70,1 millioner kroner foreslår rådmannen å prioritere følgende varige driftstiltak og 
engangstiltak: 
 

101



 
 
Tiltakene med økonomisk effekt i 2021 tas inn i budsjettet for 2021 som i oversikten over, mens 
øvrige tiltak innarbeides i økonomiplanperioden for 2022-2024. 
 
I årsrapporten omtales også medarbeidere og organisasjon i et eget kapittel. Videre et kapittel 
som redegjøre om arbeidet med internkontroll og etikk. De enkelte kommunalområdene er også 
tildelt hvert sitt kapittel hvor det redegjøres for aktivitet på kommunalområdet. 
 
Revisjonsberetningen konkluderer med at årsregnskapet etter revisjonens mening er avgitt i 
samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende framstilling av den finansielle 
stillingen til kommunekassen per 31.12.2020, og resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per 
denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.  
 
Revisjonen trekker fram under andre forhold 3 merknader til revisjonens arbeid.  
 

 Økonomireglement 

 Betaling av minimumsavdrag 

 Anleggsbidragsmodellen 
 
I henhold til kommunelovens § 14-2 bokstav d, skal kommunestyret vedta regler for 
økonomiforvaltningen (økonomireglement). Per 31.12.2020 har ikke Indre Østfold kommune 
vedtatt økonomireglement. Rådmannen løftet parallelt med denne saken økonomireglement til 
behandling til kommunestyret. 
 
Minimumsavdrag beregnet etter kommunelovens § 14-1 b) skal være betalt innen 31.12.2020. 
Indre Østfold kommune har utgiftsført, men ikke betalt 6.411.249 kroner i avdrag på langsiktig 
gjeld. Forholdet er omtalt i note 10 til årsregnskapet og beløpet vil bli innbetalt som ekstra avdrag i 
2021. 
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Indre Østfold kommune har overtatt en avtale om anleggsbidrag knyttet til prosjektet Utbygging 
av næringsområde, Holteskogen fra Hobøl kommune. Revisjonen har ikke mottatt dokumentasjon 
på om de formelle sidene ved denne avtalen tilfredsstiller de krav lovverket krever, og det er uklart 
om kommune kan kreve merverdiavgiften kompensert/fradragsført. Forholdet er omtalt i note 24 
til årsregnskapet. Rådmannen har oversendt ytterligere dokumentasjon i saken og mener 
dokumentasjonen er tilstrekkelig for å oppfylle anleggsbidragsmodellen. 
 
Det vises til årsrapporten og årsregnskapet for ytterligere detaljer.  
 
Vedlagt saken følger i tillegg til årsrapport og årsregnskapet for 2020, kontrollutvalgets uttalelse. 
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Tilsynsrapport 
Skolemiljø og internkontroll 
Indre Østfold kommune – Knapstad barne- og ungdomsskole   
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Sammendrag 

Temaet for tilsynet er om kommunen gjennom sin internkontroll sikrer at skolen varsler og 
undersøker saker der det er mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt 
skolemiljø. Vi har også undersøkt om kommunen sikrer at skoleeier blir varslet om saker der det 
er mistanke om eller kjennskap til at en som arbeider på skolen krenker en elev, og om skoleeier 
sørger for at saken blir undersøkt der mistanken gjelder en i ledelsen ved skolen. Formålet med 
internkontrollen er å forebygge og hindre regelverksbrudd, og sikre at regelverksbrudd blir 
oppdaget og rettet. 
 
Avdekkede lovbrudd 
Kommunen skal gjennom internkontrollen sikre at alle som arbeider på skolen varsler til riktig 
nivå og raskt nok, jf. opplæringsloven §§ 9 A-4 og 9 A-5, jf. kommuneloven § 25-1. Kommunen må 
i den forbindelse se til at: 

 Skolen har gjort alle som arbeider på skolen kjent med at de skal varsle og til hvem de 
skal varsle, dersom de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og 
godt skolemiljø eller at en elev blir krenket av en som arbeider på skolen. 

 Alle som arbeider på skolen varsler i tide, avhengig av situasjonens alvorlighetsgrad. 
 Skolen har rutiner for å dokumentere hva som er gjort for å oppfylle plikten til å varsle i 

den enkelte saken. 
 Kommunen som skoleeier følger med på om alle som arbeider på skolen varsler. 
 Kommunen som skoleeier setter inn tiltak for å endre praksis på skolene dersom de 

avdekker at de som arbeider på skolen ikke varsler i henhold til regelverket. 
 Kommunen som skoleeier følger opp om iverksatte tiltak fører til at praksis blir endret i 

tråd med regelverket. 

Kommunen skal gjennom sin internkontroll sikre at skolen gjør de undersøkelsene som ut fra en 
faglig standard med rimelighet kan forvente, jf. opplæringsloven §§ 9 A-4 og 9 A-5, jf. 
kommuneloven § 25-1. Kommunen må i den forbindelse se til at: 

 Skolen og kommunen har gjort det tydelig hvem som skal iverksette og gjennomføre 
undersøkelser i skolemiljøsaker. 

 Skolen og kommunen har rutiner for at skolen og kommunen gjennomfører de 
undersøkelsene som med rimelighet kan forventes. 

 Skolens og kommunens undersøkelser blir iverksatt så tidlig som saken tilsier. 
 Skolen og kommunen gjennomfører undersøkelsene så raskt som saken tilsier. 
 Kommunen som skoleeier følger med på om undersøkelsene gjennomføres i henhold til 

regelverket. 
 Kommunen som skoleeier setter inn tiltak for å endre praksis der det er avdekket at 

skolen eller skoleeier ikke undersøker i henhold til regelverket. 
 Kommunen som skoleeier følger opp at tiltakene de har satt inn for å sikre 

regelverksetterlevelse har tilstrekkelig effekt. 
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Status på rapporten og veien videre 
Kommunen mottok en foreløpig tilsynsrapport 10. mai 2021. Kommunen har ikke uttalt seg om 
innholdet i rapporten. Vi fatter derfor vedtak med pålegg om retting. Kommunen har rettefrist til 
22. oktober 2021. 
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1 Innledning 

Statsforvalteren fører tilsyn med offentlige skoler, jf. opplæringsloven § 14-1 første ledd, jf. 
kommuneloven kapittel 30. 

I tilsynet kontrollerer vi om kommunene oppfyller opplæringsloven med forskrifter og plikten til å 
ha internkontroll etter kommuneloven § 25-1.  

Våre tilsyn er offentlig myndighetsutøvelse, noe som innebærer at vi skal gjennomføre tilsynet i 
samsvar med reglene i forvaltningsretten og offentlighetsloven. I tilsynet behandler vi 
personopplysninger. Les mer om vår behandling av personopplysninger 
på www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/. 

1.1 Kort om Indre Østfold kommune 

Indre Østfold kommune består av de tidligere kommunene Trøgstad, Spydeberg, Askim, Eidsberg 
og Hobøl. Kommunene ble slått sammen 1. januar 2020. Indre Østfold kommune har 17 
barneskoler, fire ungdomsskoler og to kombinerte barne- og ungdomsskoler. Ifølge GSI pr. 1. 
april 2021 har kommunen 5 261 elever. 

Statsforvalteren førte sist tilsyn med Indre Østfold kommune våren 2020. Temaet for tilsynet var 
da PPTs (Pedagogisk-psykologisk tjeneste) arbeid med sakkyndige vurderinger. I rapporten gav vi 
kommunen pålegg om å rette to lovbrudd. Ett av lovbruddene er ennå ikke rettet. 

1.2 Tema for tilsynet 

Temaet for dette tilsynet er: Om kommunen gjennom sin internkontroll sikrer at skolen varsler 
og undersøker saker der det er mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt 
skolemiljø, jf. kommuneloven § 25-1. Vi har kontrollert følgende undertemaer:  

1. Om kommunen gjennom internkontrollen sikrer at plikten til å varsle blir overholdt, jf. 
opplæringsloven §§ 9 A-4 og 9 A-5, jf. kommuneloven § 25-1.  

2. Om kommunen gjennom internkontrollen sikrer at plikten til å undersøke blir overholdt 
jf. opplæringsloven §§ 9 A-4 og 9 A-5, jf. kommuneloven § 25-1.  

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

Formålet med tilsynet er å kontrollere om kommunen oppfyller kravene i regelverket knyttet til 
internkontroll og skolemiljø, og slik bidra til økt rettssikkerhet for elevene. 

1.3 Om gjennomføringen av tilsynet 

Statsforvalteren åpnet tilsyn med Indre Østfold kommune og Knapstad barne- og ungdomsskole i 
brev av 1. februar 2021. Kommunen ble pålagt å levere dokumentasjon til oss. Vi har fått 
dokumentasjon fra kommunen og skolen for å gjennomføre tilsynet. 
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Vurderingene og konklusjonene våre i denne rapporten er basert på den skriftlige 
dokumentasjon fra skolen og kommunen. Videre har vi intervjuet seksjonsleder for skole 
(skoleeier), rektor og flere ansatte på Knapstad barne- og ungdomsskole. I dette tilsynet har vi 
også mottatt dokumentasjon knyttet til et utvalg elevsaker.  

Vi skal undersøke både kommunens internkontroll og praksis knyttet til opplæringslovens 
bestemmelser om skolemiljø på skolen. Dersom kommunen ikke følger regelverket, kan vi 
pålegge retting.  

Det er kommunen som har det overordnede ansvaret for at kravene i opplæringsloven blir 
overholdt, jf. opplæringsloven § 13-10 første ledd. Vi gir derfor eventuelle pålegg i tilsynet til 
kommunen som også har ansvaret for at skolen retter opp brudd på regelverket.  

Vi sendte foreløpig tilsynsrapport til kommunen 10. mai 2021. I den presenterte vi våre foreløpige 
vurderinger og konklusjoner. Kommunen har ikke kommentert innholdet i den foreløpige 
rapporten. Vi fatter nå vedtak med pålegg om retting. 
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2 Skolemiljø 

2.1 Rettslige krav 

Kommunen skal gjennom sin internkontroll sørge for at de som arbeider på skolen oppfyller 
delpliktene i aktivitetsplikten, jf. opplæringsloven (heretter oppll.) §§ 9 A-4 og 9 A-5, jf. 
kommuneloven § 25-1.                        

Retten til et trygt og godt skolemiljø og skolens aktivitetsplikt   
Alle elever i grunnskolen og i videregående opplæring har rett til et trygt og godt skolemiljø som 
fremmer helse, trivsel og læring, jf. oppll. § 9 A-1 og § 9 A-2. Retten er individuell, og det er 
elevens subjektive opplevelse som avgjør om skolemiljøet er trygt og godt.  

For å sikre retten til et trygt og godt skolemiljø, har skolen en aktivitetsplikt etter oppll. §§ 9 A-4 og 
9 A-5. Aktivitetsplikten inneholder fem delplikter: plikten til å følge med, gripe inn, varsle, 
undersøke og sette inn tiltak. Alle som arbeider på skolen, har plikt til å følge med på om elevene 
har et trygt og godt skolemiljø, gripe inn mot krenkelser og varsle dersom de får mistanke om 
eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skolen har en plikt til å 
undersøke saken og, så langt det finnes egnede tiltak, sørge for at eleven får et trygt og godt 
skolemiljø.   

Skolen må sørge for at involverte elever blir hørt, og at hva som er best for elevene, er et 
grunnleggende hensyn i arbeidet. Skolen skal dokumentene hva som blir gjort for å oppfylle 
aktivitetsplikten.   

Det avgjørende for om aktivitetsplikten er oppfylt, er om skolen har gjort det som med rimelighet 
kan forventes i enhver del av saksforløpet.   

Plikten til å varsle  
Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom de får mistanke om eller kjennskap til at 
en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, jf. oppll. § 9 A-4 andre ledd. Tidspunktet for når rektor 
skal bli varslet, må vurderes konkret i den enkelte sak. Barnets beste vil være et viktig moment i 
denne vurderingen. Rektor skal varsle skoleeier i alvorlige tilfeller.   

Hvis det er mistanke om eller kjennskap til at en som arbeider på skolen, krenker en elev, skal 
rektor bli varslet straks, jf. oppll. § 9 A-5. I tillegg skal rektor varsle skoleeier. Dersom mistanken 
eller kjennskapen gjelder en i ledelsen på skolen, skal skoleeier straks få direkte varsel, jf. oppll. § 
9 A-5.  

Det stilles ingen formkrav til varslene. Skolene må ha løsninger og rutiner for hvordan og når 
varslingen skal skje.   

Plikten til å undersøke saken  
Skolen skal snarest undersøke saken ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et 
trygt og godt skolemiljø, jf. oppll. § 9 A-4 tredje ledd. Hvis saken gjelder krenkelse fra en som 
arbeider på skolen, skal undersøkelsene bli satt i verk straks, jf. oppll. § 9 A-5. Hvem på skolen 
som skal undersøke saken på vegne av skolen, må skolen fastsette konkret.   
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Dersom det er en i ledelsen ved skolen som står bak krenkelsen, skal skoleeier sørge for at 
undersøkelsene blir satt i gang straks, jf. oppll. § 9 A-5.             

Undersøkelsene skal ha som formål å få frem fakta om en situasjon, bakgrunnen for elevenes 
opplevelse og hvilke forhold i elevens omgivelser som påvirker hvordan han eller hun opplever 
skolemiljøet. Skolen skal gjøre de undersøkelsene som etter en faglig standard er rimelig å 
forvente i den enkelte sak. For å kunne sette inn egnede tiltak til barnets beste i en konkret 
situasjon, må skolen gjøre nødvendige undersøkelser, og analysere den informasjon som er 
innhentet.  

Alle barn har rett til å bli hørt i saker som vedrører dem, jf. Grunnloven § 104 og 
barnekonvensjonen art. 12. At eleven har rett til å bli hørt i forbindelse med skolemiljøsaker, er 
også forankret i oppll. § 9 A-4 femte ledd. Skolen og skoleeier må oppfylle elevenes rett til å bli 
hørt for å oppfylle undersøkelsesplikten. Dette omfatter ikke bare den eleven som skolen 
mistenker eller kjenner til at ikke har et trygt og godt skolemiljø, men også andre elever som er 
direkte påvirket eller involvert i saken.   

Hvor raskt saken skal undersøkes, må vurderes opp mot hva som etter en faglig vurdering med 
rimelighet kan forventes. Her er hensynet til barnets beste et viktig moment. Når det er mistanke 
om eller kjennskap til at en som arbeider på skolen krenker, stilles det særlig skjerpede krav til 
fremdrift i saken. Skolen og skoleeier må undersøke effektivt og så raskt som mulig.   

2.2 Våre observasjoner 

For å vurdere om kommunens internkontrollsystem er i samsvar med lovbestemmelsen i 
kommuneloven § 25-1, vil vi først se på om praksisen på skolen oppfyller kravene til 
aktivitetsplikten i opplæringsloven.  

Skolen har oversendt en redegjørelse for delpliktene «å varsle» og «å undersøke» i forbindelse 
med tilsynet. Det går frem av redegjørelsen at skolen har en runde med informasjon og 
opplæring i delpliktene i aktivitetsplikten både på plandager ved skolestart og gjennom fellestid i 
løpet av skoleåret. Fordi skolen har hatt et stabilt personale de siste to årene, har alle ansatte 
gjennomgått minimum tre runder med denne opplæringen. Rektor opplyste også i sitt intervju at 
skolen har gjennomganger av regelverket, herunder plikten til å varsle og å undersøke, hvert år 
ved skolestart.   

2.2.1 Plikten til å varsle 

Varslingsrutine 
Av intervjuene med ansatte ved skolen kom det frem at de er kjent med de har en varslingsplikt 
dersom de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Flere 
ansatte viste til at skolen hadde felles gjennomganger av regelverket da loven ble endret høsten 
2017. Skolen har ikke vedlagt dokumentasjon på gjennomføring av slike gjennomganger av 
regelverket. 
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Av skolens redegjørelse fremgår det om varslingsplikten at rektor skal varsles i alle saker hvor 
ansatte opplever at elever ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skolen har ikke en egen skriftlig 
rutine/prosedyre for oppfølging av saker om elevers skolemiljø, herunder hvordan de ansatte 
skal oppfylle plikten til å varsle rektor.  

Rektor opplyste under intervjuet at oppgaven med å ta imot varsler er delegert til 
avdelingslederne på barne- og ungdomstrinnet. Avdelingslederne skal motta varsler og deretter 
informere videre til rektor. De fleste ansatte er kjent med at de skal varsle avdelingslederne i 9 A-
saker. Samtidig blir det pekt på at organiseringen med avdelingsledere er nytt fra og med nyttår 
2021. Noen ansatte peker på at de vet at de skal varsle nærmeste leder (avdelingsleder), men at 
det snakkes lite om dette. Andre oppga under intervjuet at de ville varslet direkte til rektor, og at 
det er kort vei til ham. Rektor opplyste at varslingen har vært litt ulik på barnetrinnet og 
ungdomstrinnet fordi de er lokalisert i to ulike bygg, og fordi rektor har kontor i ungdomstrinnets 
lokaler. På barnetrinnet opplevde rektor å bli informert via avdelingsleder. Noen ansatte opplyste 
også at et varsel om en elevs skolemiljø går til elevens kontaktlærer, og at det er kontaktlærer 
som varsler videre til skolens ledelse.  

Når det gjelder hva det vil si å ha mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har det trygt og 
godt på skolen, kom det frem i intervjuene at et klart flertall av de ansatte som ble intervjuet var 
usikre på grensegangen mellom mistanke og kjennskap, og at dette ikke var blitt drøftet nok, og 
heller ikke gitt føringer på fra ledelsen. Det ble også gitt uttrykk for at mange av de ansatte 
varsler videre til skolens ledelse først når de har kjennskap. Rektor opplyste også under 
intervjuet at hva som utgjør en mistanke vil kunne variere fra person til person.   

Om hvordan det skal varsles i praksis, står det i skolens redegjørelse at det som oftest er 
kontaktlærer som mottar et varsel fra foresatte på e-post, uten at det opplyses mer om hvordan 
kontaktlærer skal håndtere varselet videre. Rektor opplyste under intervjuet at de ansatte nå skal 
benytte et nytt varslingsskjema utarbeidet på kommunenivå når de skal varsle om en elevs 
skolemiljø. Dette fremgår også av redegjørelsen. Rektor opplyste at de ansatte stort sett har 
varslet muntlig tidligere, kombinert med en drøft med ledelsen om hvordan saken bør håndteres 
videre. Rektor opplyste at han opplever å ha blitt varslet i de sakene der det har vært behov for å 
varsle, og at ledelsen har vært tydelige på at de heller ønsker å informeres en gang for mye enn 
en gang for lite. Samtidig opplyste rektor at skolen ikke har rutiner for å avdekke om ansatte på 
skolen varsler i tråd med varslingsplikten, og at ledelsen nok er prisgitt at de ansatte varsler slik 
de skal. 

Om fremgangsmåten for varsling, nevnte også mange ansatte at det var kommet et nytt skjema 
for varsling fra kommunen, og at dokumentet var lagret i Teams. De fleste ga på ulike måter 
uttrykk for at dette skjemaet var veldig nytt, at de var usikre på om det var tatt i bruk ennå, og at 
de var usikre på hvordan de skulle bruke det. De ansatte opplyste i intervjuene at de i praksis har 
varslet muntlig til skolens ledelse. Noen viste også til at de har sendt e-post, eller at de har 
videresendt e-poster om skolemiljø som har kommet fra elevers foresatte. Flere ansatte viste 
også til at de kan drøfte en sak med avdelingsleder, rektor eller sosiallærer, uten at det 
nødvendigvis er snakk om et varsel. Det kan da gjennomføres uformelle drøftinger med 
avdelingsleder, hvor lærer får beskjed om å eksempelvis starte med observasjon av eleven. Det 
ble videre opplyst under intervjuene at enkelte trinn også bruker loggføring i OneNote eller i 
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Teams, både for å informere hverandre om bekymringer, hendelser eller forhold ved elever eller 
klasser, men også for å holde ledelsen orientert om bekymringene de har, eller observasjonene 
de gjør. Loggene er ikke bare spesifikt om forhold som handler om skolemiljø. Fra intervjuer med 
skolens ledelse kom det frem at de følger med i loggene, men at de ansatte fortsatt må varsle 
direkte om konkrete elevers skolemiljø.  

Skolen har oversendt Registreringsskjema § 9A i forbindelse med tilsynet. Skjemaet angir at det 
skal fylles ut ved hendelser angående opplæringsloven 9 A, og ber den som fyller ut skjemaet om 
å oppgi hvem som har mottatt melding om hendelsen, hvem meldingen kommer fra, hvordan 
meldingen har kommet inn, samt informasjon om hendelsen og hvordan den er håndtert. 
Skjemaet skal signeres av kontaktlærer og rektor.  

I de innsendte elevsakene er det gjennomgående lite informasjon om hvordan skolen har oppfylt 
plikten til å varsle. I et fåtall av sakene er det omtalt at rektor har blitt varslet om at eleven ikke 
har det trygt og godt på skolen. Hvilken måte det er varslet på, hvem som har varslet, og 
tidspunkt for varsling, er ikke synlig gjennom noen av elevsakene.  

Om varsling til skoleeier i alvorlige saker, opplyste rektor i intervjuet at skolen ikke har laget seg 
noen definisjon på hva den opplever som alvorlige saker, siden det kan variere. Rektor opplyste 
likevel at han opplever at skolen er samstemt om dette. Rektor opplyste videre at det ikke har 
kommet føringer fra skoleeier om hvilke saker som skal anses som alvorlige, og dermed varsles 
videre. Rektor har varslet noen alvorlige saker til skoleeier. Noen ansatte opplyste at de tenker at 
saker der skolen mangler kompetanse til å selv håndtere saken vil være alvorlige. Rektor opplyste 
i sitt intervju at skolen bruker avvikssystemet Compilo til å varsle skoleeier i alvorlige 
skolemiljøsaker, uten at skolen har blitt pålagt denne varslingsformen fra skoleeier. Av 
intervjuene med de ansatte kom det frem at det er rektor som varsler skoleeier om alvorlige 
saker, og at de fleste ikke var kjent med hvilke saker dette gjelder, eller hvordan rektor varsler 
skoleeier.  

Rektor opplyste i intervjuet at skolen ikke har en bestemt fremgangsmåte for varsling i de sakene 
der en voksen blir mistenkt for å ha krenket en elev, men at de ansatte kommer til ham der det 
er snakk om direkte krenkelser fra en ansatt. For tilfeller der en i skolens ledelse blir mistenkt for 
å ha krenket en elev, håper rektor at de ansatte ville ha varslet en annen i ledelsen enn den saken 
gjelder, og at de ville kommet til ham. I intervjuene med de øvrige ansatte var det varierende om 
de tenkte at varsler om krenkelser fra ansatte skal gå til henholdsvis kontaktlærer, avdelingsleder 
eller rektor. Flere nevnte i intervjuet at de er kjent med at det har kommet et eget skjema for 
varsler etter § 9 A-5. Noen ansatte fortalte at de opplevde at det har vært snakket lite om skjerpet 
aktivitetsplikt.  

Når det gjelder hvem som skal varsles om krenkelser fra en i ledelsen, var de ansatte usikre. I 
intervjuene var det flere som nevnte at dette hadde blitt snakket om, men at de ikke var trygge 
på hva de ville gjort dersom de havnet i situasjonen selv. Noen opplyste at de ville varslet til 
rektor eller en annen i ledelsen som varselet ikke gjaldt. Noen ville varslet til 
skoleeier/seksjonsleder skole. De ansatte var gjennomgående ikke kjent med hvordan de skulle 
varslet skoleeier.   
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Skolen har oversendt Registreringsskjema § 9A-5 i forbindelse med tilsynet. Skjemaet inneholder 
de samme punktene som Registreringsskjema § 9A, men inneholder i tillegg et punkt for skoleeiers 
signatur. Rektor opplyste i intervjuet at det er han som har utarbeidet dette skjemaet, basert på 
registreringsskjemaet fra skoleeier, fordi han ikke opplevde at skoleeiers skjema var dekkende 
for situasjoner der det er ansatte som krenker.  

Seksjonsleder for skole informerte i sitt intervju om at skoleeier ønsker at skolene melder fra om 
alle skolemiljøsaker. Kommunens rutine er at varsler skal sendes til nærmeste leder. I saker som 
gjelder vold og trusler fra elever mot andre elever eller ansatte har skolene en praksis for å bruke 
avviksmelding i Compilo.  

Tidspunktet for varsling 
Avdelingslederne oppga under intervju at de opplever at de ansatte kommer raskt til dem eller til 
rektor når de har bekymringer om elevers skolemiljø. De resterende ansatte bekreftet under sine 
intervjuer at varsling skal gå raskt. Noen pekte på at man gjerne varsler samme dag som 
mistanken eller kjennskapen oppstår. Andre pekte på at de tror det vil variere fra lærer til lærer 
hvor raskt de varsler, og at det nok ikke er en felles forståelse for tidsaspektet for varsling i 
skolemiljøsaker.  

De ansatte oppga i varierende grad å være kjent med at krenkelser fra skolens ansatte skal 
varsles videre straks. Noen oppga å være kjent med at sakene skal varsles straks, mens andre 
oppga at dette ikke hadde blitt snakket om, eller at det ikke fantes rutiner for saker som skal 
varsles straks.  

Dokumentasjon av varslingsplikten 
Rektor oppga i intervjuet at skolen tidligere har hatt liten grad av dokumentasjon av varsler om 
elevers skolemiljø, og at det skolen har hatt er et eget felt i malen for aktivitetsplan der det skal 
krysses av for om rektor er varslet. Andre ansatte pekte også på at det har vært litt tilfeldig om 
varsler har blitt skrevet ned eller ei, og at det har vært avhengig av formen på varselet. Flere 
ansatte viste også til de nye skjemaene for varsling.   

I Knapstad skoles mal for aktivitetsplan (tiltaksplan § 9A) er det et eget felt for avkrysning for om 
rektor er informert. Innholdet i varselet, tidspunkt for når rektor ble varslet eller hvem som 
varslet rektor er ikke informasjon det er lagt opp til at skal fremkomme her. I kun én av 
elevsakene har skolen benyttet denne malen for aktivitetsplan. I de resterende sakene er det 
benyttet en annen mal, uten avkrysningsfelt. I en annen elevsak er skjemaet Hva har blitt gjort for 
å oppfylle aktivitetsplikten fylt ut. I kolonnen for hva som har blitt gjort for å oppfylle 
varslingsplikten, kommer det frem informasjon om at rektor ble varslet på et tidligere tidspunkt, 
uten at det er oppgitt konkret dato for varslingen. Det er ikke opplyst om selve varselet er 
dokumentert i saken.  

2.2.2 Plikten til å undersøke 

Om hvem som undersøker saken og om undersøkelsene igangsettes tidsnok 
I skolens dokument Sosial læreplan står det at skolen jevnlig foretar «temperaturmålinger» og 
gjennomfører elevsamtaler, Klassetrivsel og trivselsspørsmål, i tillegg til å delta i Ung data og 
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Elevundersøkelsen. Resultatene følges opp av kontaktlærer og trinnleder. Om oppfølging av den 
enkelte står det at «det er kontaktlærer som primært har ansvaret for å følge opp sine elever og legge 
til rette for å skape et godt klassemiljø. Hvis en elev ikke har det bra, tar kontaktlærer og elev, og 
eventuelt også foreldre, en samtale. Sosiallærer/ressursteam/ledelse kan involveres direkte i samtaler, 
eller brukes som rådgiver og eksterne samtalepartnere. Sosiallærer kan følge opp eleven med videre 
samtaler, eller være med på å utarbeide andre konkrete tiltak». Det står videre at skolen har 
utarbeidet et eget skjema for tiltak for å oppfylle aktivitetsplikten. Skjemaet viser til mal for 
tiltaksplan.  

I rutinen for Indre Østfold kommune, Huskeliste til arbeid med 9A-saker (Aktivitetsplan etter 
Opplæringslovens § 9a-2, § 9a-4 og § 9a-5), står det at skolen skal beskrive undersøkelser som er 
gjort i saken. I malen er det et eget felt for videre undersøkelser i saken. Kommunen har også 
utarbeidet en mal for følgeskriv til oversendelsen av aktivitetsplanen. I følgeskrivet skal 
skolen/ene skrive hva som har blitt gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. Under undersøkelser skal 
skolen skrive hvem som har undersøkt saken, når, og på hvilken måte. Både kommunen og 
skolen har i sine redegjørelser vist til Sjekkliste ved mistanke om krenkelser/mobbing, der teamet 
rundt elevene besvarer spørsmål som er egnet til å avdekke behov for undersøkelser om 
mobbing. Det vises videre til planer og eksempler på observasjonsmetoder i og utenfor 
klasserommet.  

Under intervju med rektor fremkommer det at det ikke er en bestemt fremgangsmåte for hvem 
som skal undersøke på skolen, men at dette vurderes fra sak til sak og at dette skrives inn i 
aktivitetsplanen. Noen av undersøkelsene vil på denne måten kunne fremstå som tiltak. 

Flere ansatte uttrykker under intervju at de undersøker saker selv, og/eller sammen med 
faglærer. Andre ansatte forteller at undersøkelsene kommer raskt i gang og at det raskt 
opprettes aktivitetsplaner i saker der undersøkelser pågår. De forteller at planen på en måte blir 
en rutine for oppfølging av saken. I undersøkelsesfasen er det to hovedfokus; elevsamtaler og 
observasjoner. Det føres logg eller notater fra dette som diskuteres med leder. Dette betegnes 
som en fremgangsmåte alle er kjent med selv om den ikke er skrevet ned. Det er også klargjort at 
rektor har delegert ansvaret for oppfølging av sakene til avdelingslederne. Rektor er likevel tett 
på i mange saker og koples på i større møter. 

I intervjuene forteller ansatte at undersøkelsene kommer raskt i gang, ofte igangsatt før det 
varsles. Dette kommer av at lærerne er tett på, snakker med elevene og observerer ved behov. 
Undersøkelsene blir også drøftet på trinnmøter og avtalt der. På spørsmål om fremgangsmåte i 
alvorlige saker eller saker der voksne krenker elever, svarer ansatte ulikt og at de ikke kjenner til 
en fast rutine for dette. Ansatte forteller også at de ikke er kjent med om det er utarbeidet felles 
rutiner for kommunen. De forteller at undersøkelsene kommer raskt i gang og at det raskt 
opprettes aktivitetsplaner i saker der undersøkelser pågår. På denne måten blir planen en rutine 
for oppfølging av saken. 

Seksjonsleder for skole informerer om at skolene skal melde fra om skolemiljøsaker til skoleeier. 
9 A-saker meldes på telefon eller e-post fra skolene til seksjonsleder, og det avtales da videre 
oppfølging i sakene. Seksjonsleder etterspør dokumentasjon og videre undersøkelser dersom 
skoleeier mener det er behov for det. Seksjonsleder kjenner ikke til saker der en skoleleder har 
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krenket elever, men viser til at den ansatte ville blitt fulgt opp gjennom medarbeideroppfølging 
og saken ville blitt undersøkt som i andre tilfeller. Seksjonsleder sier det er viktig at alle involverte 
i saken blir hørt, og at det i tilfeller der det er handlet uklokt, søkes en vei for å rydde opp. Det er 
ikke en fastsatt og nedskrevet rutine for hva de gjør i et slikt tilfelle. Det er heller ikke bestemt 
hvem hos skoleeier som følger opp med undersøkelser. 

Om gjennomføringen av undersøkelsene, sammenstilling og analyse 
I skolens redegjørelse til oss om plikten til å undersøke, skriver skolen at den bruker ulik 
metodikk for å undersøke, avhengig av type sak og bakenforliggende opplysninger i saken. 
Skolen gjennomfører samtaler med eleven og foresatte og innhenter informasjon fra ansatte 
som har vært nær på situasjoner eller hendelser. Ut fra samtalene bestemmes det videre 
undersøkelser. Undersøkelsene kan omfatte kartlegginger, samtaler med medelever og 
foresatte, observasjoner og notater/logger. Informasjonen kan også innhentes fra klassemøter 
og avdelingsmøter. Skolen skriver også at barnets beste legges til grunn for undersøkelsen. Den 
skriver at i saker der en ansatt har krenket en elev, gjennomføres det samtale med den ansatte. 

Skolen har i redegjørelsen vedlagt et Lotus-diagram der undersøkelse er sentrert med ulike 
områder/faktorer skjematisk rundt. Under intervjuet forteller rektor at Lotus-diagrammet er 
skolens inngang til det pågående tilsynet for å få en oversikt og at det i hovedsak er skolens 
ledelse som har gjennomgått dette.  

Under intervju med rektor fremkommer det at det ikke er bestemt hvem som skal undersøke, 
men at dette vurderes fra sak til sak og at dette skrives inn i aktivitetsplanen. Noen av 
undersøkelsene vil på denne måten kunne fremstå som tiltak. Rektor forteller videre at det ikke 
er et definert mål for undersøkelsene, men et mål knyttet til at eleven skal oppleve skolemiljøet 
som trygt og godt. Rektors rolle i undersøkelsen av saken er i første rekke å veiledende, komme 
med forslag, vise til relevante metoder og kilder, og å drøfte resultatene. Rektor opplever at 
ansatte oppsøker ham for drøftelser og han mener at det er viktig at de ansatte har en 
hovedoppgave i undersøkelsen fordi det er disse som kjenner elevene best. På skolen er det kort 
vei fra at det fattes mistanke til at ansatte drøfter situasjonen med hverandre, observerer og 
involverer hverandre. Dette kan også være situasjonen når den ansatte kontakter/varsler rektor 
for å informere og drøfte saken.  

Ansatte gir i samtalene med oss uttrykk for at det ikke er en bestemt fremgangsmåte for hvordan 
undersøkelsene skal gjennomføres, men at dette arbeidet er igangsatt og at det ligger flere 
dokumenter tilgjengelig i Teams per i dag som skal presenteres for alle. Om hvilke 
undersøkelsesmetoder som benyttes, uttrykker flere av de ansatte under intervjuet at de 
gjennomfører observasjon og samtaler med eleven, og samarbeidsmøter med foresatte sammen 
med fagleder.  Undersøkelsesmetodene drøftes med nærmeste leder og sosiallærer. De ansatte 
undersøker alltid saker der det er mistanke om at en elev ikke har det trygt og godt, men at det 
innledningsvis starter som egne observasjoner, samtaler med eleven og/eller foresatte og at det 
deretter utarbeides en plan. Blir saken mer omfattende, innebefatter dette møter med foresatte 
og flere faglærere. Under intervjuene forteller ansatte at hensikten med undersøkelsene er å 
finne ut hvorfor eleven mistrives, og hva de kan gjøre for å få eleven til å trives. Det kan være 
tilfeller der lite av undersøkelsene dokumenteres. Dette kan være knyttet til saker som løses 
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raskt. Det er uklart hvordan undersøkelsene sammenstilles og analyseres, men ansatte drøfter 
gjerne undersøkelser med sosiallærer, avdelingsleder eller rektor.  

De ansatte forteller at det ikke er en felles rutine for undersøkelsene av saker, men det gjøres en 
vurdering fra sak til sak. I drøftelsen med avdelingsledere gjøres det også en vurdering av 
involvering av andre instanser. Undersøkelsen gjøres ofte i samarbeid med elev og foresatte. Da 
forteller også eleven om sin opplevelse. Det kan også her være aktuelt å ha en samtale om ulike 
forhold som påvirker situasjonen. I ledergruppen er det diskutert behovet for å finne en fast 
modell.  

Om dokumentasjon av undersøkelsene 
Under intervjuene forteller de ansatte at det raskt opprettes en aktivitetsplan i saker der 
undersøkelser pågår. Dette bekreftes også av rektor. De ansatte viser til at planen på en måte blir 
en rutine for oppfølging av saken. Det føres ofte logg eller notater fra det som diskuteres med 
leder. Det kommer imidlertid frem under intervjuene at det ikke er en fast rutine for å 
dokumentere undersøkelsene utover dette. 

I elevsaker om skolemiljø som vi har undersøkt, kommer det tydelig frem at skolen gjennomfører 
samtaler med elever og foresatte ved mistanke om eller kjennskap til at eleven ikke har det trygt 
og godt på skolen. Det er også i flere av sakene dokumenterte observasjoner og elevnotater. I 
«beskrivelse av situasjonen» i aktivitetsplanene, viser skolen flere ganger til undersøkelser i saken 
og hva som er konklusjonen. Innholdet i og resultatet av undersøkelsene blir ikke nærmere 
redegjort for. 

Rektor forteller under intervjuet at skolen ikke har en bestemt fremgangsmåte som sikrer at 
undersøkelsene dokumenteres fullt ut.  

2.3 Våre vurderinger 

2.3.1 Plikten til å varsle  

Rutine for varsling 
Skolen må ha en fremgangsmåte som sikrer at alle som jobber på skolen, varsler rektor dersom 
de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rektor må 
også følge opp at alle som jobber på skolen bruker denne fremgangsmåten i praksis.  

I skolens redegjørelse er det opplyst at varsler om en elevs skolemiljø skal gå til rektor, mens 
rektor oppga i intervjuene at avdelingslederne er delegert oppgaven med å motta varsler. Av 
intervjuene med de ansatte kom det frem noe ulik informasjon om hvem de varsler til; om dette 
er kontaktlærer, avdelingsleder eller direkte til rektor. Det er Statsforvalterens inntrykk at det er 
et skille mellom barnetrinnet og ungdomstrinnet her. Våre observasjoner tyder også på at flere 
ansatte er usikre på hva et varsel om en elevs skolemiljø innebærer. De ansatte opplever at det 
er kort vei til avdelingsleder, rektor eller sosiallærer for en drøft om elevsaker der de har en 
bekymring, men at det må noe mer til for at det skal utgjøre et varsel. Vi opplever at de ansatte er 
flinke til å drøfte bekymringer med hverandre, og at de også får bistand fra skolens ledelse i slike 
tilfeller. Vi understreker samtidig at terskelen for å varsle ledelsen skal være lav. I praksis vil nok 

117



15 
  

mange varsler om elevers skolemiljø, og særlig muntlige varsler, ikke formelt inneholde ordet 
«varsel», og vi mener heller ikke at dette kan oppstilles som et krav. Det er imidlertid avgjørende 
for at saken følges opp videre i tråd med aktivitetsplikten, at den som mottar varselet også 
oppfatter og registrerer tilfellet som et varsel. I tilfeller der ansatte drøfter en bekymring med 
ledelsen og kommer frem til at det skal iverksettes observasjon eller annen type oppfølging, 
vurderer vi at de ansatte i praksis er over terskelen for varsling, men at det er uklart for oss om 
den som varsler og den som mottar varselet er samstemte i om det formelt sett anses som et 
varsel. Vi mener dette kan henge sammen med at de ansatte generelt ikke er trygge nok på hva 
plikten innebærer. 

Kommunen og skolen har innført et nytt skjema for varsling, som det under intervjuene ble 
opplyst om at de ansatte skal ta i bruk ved varsling fremover. Vi forstår det slik at skjemaet ennå 
ikke fullt ut er tatt i bruk på tidspunktet for tilsynet. Statsforvalteren vil bemerke at vi vurderer at 
skjemaet legger opp til en noe snever forståelse for når ansatte skal varsle om en elevs 
skolemiljø, ved at det forutsetter at det har skjedd en «hendelse», og at hendelsen befinner seg 
innenfor fem fastsatte sakstyper de ansatte skal krysse av for. Vi understreker at årsaker til at en 
elev ikke har det trygt og godt, ikke er begrenset til konkrete hendelser, og at det kan være 
knyttet til andre forhold enn de sakstypene skjemaet oppstiller. Dersom skolen fremover legger 
skjemaet til grunn for varslingsplikten, vurderer vi at det kan føre til en for snever, og dermed 
uriktig, praksis når det kommer til varsling. Det kan også føre til at terskelen for å varsle blir for 
høy. 

Basert på intervjuene og den innsendte dokumentasjonen, er det vår oppfatning at de ansatte 
varsler om elevers skolemiljø både skriftlig og muntlig, men at det ikke er bestemt en fast 
fremgangsmåte de ansatte skal bruke for å varsle rektor. Flere ansatte ga blant annet uttrykk for 
å være usikre på om de nye varslingsskjemaene i Teams nå skulle benyttes. Statsforvalteren 
vurderer at et handlingsrom når det kommer til valg av varslingsmetode i seg selv ikke 
nødvendigvis betyr at skolen ikke har en tilstrekkelig rutine for varsling til rektor, men at 
usikkerhet hos de ansatte viser at ledelsen ikke har bestemt en omforent fremgangsmåte for 
hvordan de ansatte skal varsle.   

Statsforvalteren vurderer at rektor varsler skoleeier om alvorlige tilfeller. Vi ser også at skoleeier 
har en rutine for å håndtere og delegere varslene som mottas.  

Der en ansatt har mistanke om eller kjennskap til at en i skoleledelsen har krenket en eller flere 
elever, skal den ansatte varsle direkte til skoleeier. Intervjuene med rektor og de ansatte viste at 
rektor og flere av de ansatte ikke var kjent med dette, og at de ville varslet rektor eller en annen i 
skolens ledelse som varselet ikke omhandlet. Flere som oppga at de ville varslet skoleeier direkte, 
var usikre på om det var bestemt en rutine for hvem hos skoleeier som skal varsles, og hvordan 
varslingen skulle gjøres. For statsforvalteren fremstår det som at skolen mangler rutiner for 
hvordan den skal håndtere saker om skjerpet aktivitetsplikt, og at de ansatte er lite kjent med 
hvordan de skal gå frem for å varsle i disse sakene. 

Skolen har ikke en skriftlig rutine eller prosedyre for oppfyllelse av aktivitetsplikten, herunder 
plikten til å varsle rektor og skoleeier. Statsforvalteren bemerker at det generelt ikke er et krav 
om at skolens praksis skal være skriftliggjort. Samtidig vil manglende skriftlighet ofte kunne føre 
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til usikkerhet knyttet til om skolen har en omforent fremgangsmåte for de ulike delpliktene, og 
hva denne går ut på. Statsforvalteren vurderer samlet sett at skolens fremgangsmåte for varsling 
i saker om skolemiljø ikke oppfyller lovkravet. 

Tidspunktet for varsling 
Alle som arbeider på skolen skal varsle i tide, avhengig av situasjonens alvorlighetsgrad. 
Forarbeidene til opplæringsloven viser til at vurderingen av hvor raskt varslingen skal skje må 
gjøres fra sak til sak, og ta hensyn til formålet med regelen og at skolemiljøsaker er tidssensitive. 
Det vil være noen tilfeller der det er nødvendig å varsle rektor straks, mens det i andre saker kan 
være forsvarlig å vente noe lenger, for eksempel til slutten av skoledagen eller til ukentlige 
oppsummeringer eller liknende, (Prop. 57 L (2016-2017) til § 9 A-4). Under intervjuene med 
ansatte på skolen kom det frem at både ledelsen og de ansatte opplever at det i praksis varsles 
raskt. Samtidig var det flere som pekte på at det nok ikke er en omforent forståelse på skolen når 
det gjelder tidspunktet for varsling. Informasjon fra intervjuene viste også at det ikke har blitt 
bestemt retningslinjer fra skolens ledelse omkring hvor raskt de ansatte skal varsle i ulike tilfeller. 
Som nevnt har skolen heller ingen skriftlig rutine for behandling av skolemiljøsaker. Av 
elevsakene vi har mottatt i forbindelse med tilsynet, kommer det ikke frem informasjon om 
tidspunktet for varsling til rektor og/eller avdelingsleder.  

Rektor eller skoleeier skal varsles straks i saker der det er mistanke om eller kjennskap til at 
voksne krenker. Av intervjuene kom det frem at flere ansatte var usikre på hva «straks» 
innebærer, og at flere ansatte opplevde at det ble snakket lite om den skjerpede aktivitetsplikten. 
Statsforvalteren har allerede vurdert at skolen mangler rutiner for varsling i saker om skjerpet 
aktivitetsplikt, og at de ansatte er lite kjent med hva lovverket sier om hvem det skal varsles til, og 
om skolen/skoleeier har bestemt hvordan det skal varsles. Av denne grunn mener vi det heller 
ikke er sannsynliggjort at de ansatte er gjort tilstrekkelig kjent med tidspunktet for varsling i saker 
etter § 9 A-5. Lovkravet knyttet til tidspunktet for varsling i ulike saker er på denne bakgrunn ikke 
oppfylt. 

Dokumentasjon av varslingsplikten 
Skolen skal dokumentere hva den gjør for å oppfylle plikten til å varsle. Våre observasjoner har 
vist at varsler til skolens ledelse som regel skjer muntlig, men at det også kan skje skriftlig, 
eksempelvis ved videresending av e-poster. Av intervjuene kom det frem at skolen mangler 
rutiner for å dokumentere muntlige varsler, og at det heller ikke foreligger noe klart system for 
oppbevaring og systematisering av skriftlige varsler. Denne oppfatningen støttes av opplysninger 
fra elevsakene, der ingen av elevsakene inneholder konkrete, dokumenterte varsler. Alvorlige 
saker som varsles til skoleeier blir dokumentert gjennom avvikshåndteringssystemet Compilo.  

Statsforvalteren bemerker også at de nye varslingsskjemaene vil kunne ivareta kravet til 
dokumentasjon, men at disse ikke er tatt i bruk på tidspunktet for tilsynet. På tidspunktet for 
tilsynet oppfyller ikke skolens praksis lovkravet på dette punktet.  

2.3.2 Plikten til å undersøke 

Hvem som iverksetter og gjennomfører undersøkelser 
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Våre observasjoner er at det ofte er kontaktlærer, etter «mistanke», som gjør de første 
undersøkelsene og drøfter deretter eller samtidig dette med teamet eller avdelingsleder og/eller 
rektor. Denne fremgangsmåten står også beskrevet i skolens Sosiale læreplan. Rektor og de 
ansatte forteller under intervjuene at det ikke er bestemt hvem som skal undersøke, men at 
dette vurderes fra sak til sak. Samtidig uttrykker enkelte av de ansatte at rektor har avtalt med 
avdelingslederne at det er deres ansvar å følge opp undersøkelsene og at dette er en kjent 
fremgangsmåte.  

Skolen har ikke behandlet saker der voksne har krenket elever etter kommunesammenslåingen i 
2020 eller etter at regelverket ble endret i 2017. Statsforvalteren har etter gjennomgangen av 
dokumentasjon og gjennom intervjuer, etterspurt skolens rutine knyttet til denne type saker. 
Skolen har ikke en kjent rutine for situasjoner der det er mistanke om eller kjennskap til at en 
voksen krenker en eller flere elever, eller der saken gjelder krenkelser fra en i skoleledelsen. 
Rektor og noen ansatte viser likevel til tidligere erfaringer der saken ble varslet til skoleeier og der 
både den ansatte og eleven ble hørt. Flere av de ansatte er usikre på hvilken fremgangsmåte som 
gjelder i slike tilfeller.  

Statsforvalteren mener at skolens praksis, der den som står nærmest eleven er sentral i 
undersøkelsene, er ivaretagende og kan medvirke til at terskelen for å igangsette undersøkelser 
holdes lav. Samtidig kan utydeligheten rundt hvem som har ansvaret for å igangsette og 
gjennomføre undersøkelsen, i alle saker, også der det er mistanke om at voksne krenker elever 
eller andre alvorlige tilfeller, gå på bekostning av tempoet i undersøkelsen. Vi mener derfor 
skolens rutine ikke oppfyller lovkravet, siden det ikke tydelig kommer frem hvilken delegering 
rektor har foretatt i behandlingen av varsler og en konkretisering av ansvaret for undersøkelsene 
i saken. Vi mener det konkrete innholdet og omfanget av plikten må fastsettes nærmere ut fra 
hvilken rolle, arbeidsoppgaver og posisjon den ansatte har på skolen. 

Kommunen har bestemt at alle skolemiljøsaker skal meldes til skoleeier. Vi mener at kommunen 
har sannsynliggjort at den har en rutine for hvem som mottar varsler i alvorlige saker. Tidligere i 
rapporten har vi imidlertid vurdert at rutinen for varsling i saker hvor en som jobber på skolen 
eller en i ledelsen krenker en eller flere elever, er uklar. Dette kan medfør at skoleeier ikke mottar 
varsel i saker der en i ledelsen står bak krenkelsene og derav ikke iverksetter undersøkelser 
straks.  

Tidspunkt for iverksettelse og gjennomføring av undersøkelsene 
I intervjuene med ansatte på skolen er det sammenfallende utsagn om at undersøkelsene 
kommer raskt i gang. Det fremstår som om de ansatte oppfatter at det er en glidende overgang 
mellom plikten til å varsle og plikten til å undersøke, og at varslingen skjer etter at deler av 
undersøkelsene er startet. Ansatte nevner at dette ofte skjer samme dag. De forteller også at det 
gjennomføres samtaler med eleven og eventuelt foresatte tidlig i undersøkelsen. Tidspunkt for 
undersøkelsene dokumenteres i aktivitetsplanen, blant annet ved at det refereres til samtaler 
med elevene og foresatte.  

Tidspunktet for når ansatte/skolen mener undersøkelsesplikten utløses er vanskelig å fastsette. 
Statsforvalteren mener likevel at dokumentasjonen i enkeltsaker og samtalene med skolens 
ansatte, viser at terskelen er lav for å sette i gang undersøkelser og at undersøkelsene 
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igangsettes raskt. Vi mener derfor at skolen har en praksis som sikrer at undersøkelser ved 
mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt settes i gang snarest og 
gjennomføres i skolemiljøsaker som omfattes av bestemmelsen i oppll. § 9 A-4. 

Vi mener observasjonene viser at skolen ikke har en kjent rutine for situasjoner der det er 
mistanke om eller kjennskap til at en voksen krenker en elev eller der saken gjelder en i 
skoleledelsen som sikrer at undersøkelsene iverksettes straks. Det samme kravet for fremdrift i 
undersøkelsen gjelder for kommunen i de tilfellene skoleeier har ansvaret for undersøkelsene. Vi 
mener kommunen har vist til en rutine der det er seksjonslederer som behandler varsler om 
krenkelser fra en voksen.  

Når det er mistanke om eller kjennskap til at en som arbeider på skolen krenker, stilles det særlig 
skjerpede krav til fremdrift i saken. Det er svært alvorlig hvis det viser seg at en elev blir krenket 
av en som arbeider på skolen, og slike saker må derfor ha høy prioritet. Skolen og skoleeier må 
undersøke effektivt og så raskt som mulig. Tempoet i undersøkelsene må likevel ikke gå på 
bekostning av at det blir gjennomført en forsvarlig prosess. Hva som er en forsvarlig prosess, må 
sees i sammenheng med at både elevens og den som arbeider på skolens, mening og oppfatning 
av situasjonen må bli utredet. Statsforvalteren mener skolen og kommunen ikke har en rutine 
som sikrer at undersøkelsen igangsettes straks ved mistanke eller kjennskap til at en voksen eller 
en i skolens ledelse står bak krenkelsen av en elev. Lovkravet er derfor ikke oppfylt. 

Gjennomføre de undersøkelsene som med rimelighet kan forventes 
I skolens redegjørelse til Statsforvalteren om plikten til å undersøke, skriver skolen at den bruker 
ulik metodikk for å undersøke, avhengig av type sak og bakenforliggende opplysninger i saken. 
Dette bekreftes i intervjuer med ansatte på skolen. I intervjuene viser de til at drøftelser på team, 
med kolleger eller ledere, samtaler med elever og foresatte, observasjoner og logger, legger 
føringer for saken og eventuelle videre undersøkelser. I intervjuet viser rektor til et Lotus-diagram 
som nå er introdusert i ledergruppen som et arbeidsverktøy knyttet til undersøkelser i 
skolemiljøsaker. Samtidig er rektor tydelig på at skolen per i dag ikke har en fast rutine for 
undersøkelser. Dette bekreftes også i intervjuene med andre ansatte. 

Statsforvalteren mener skolen sikrer at det er elevens subjektive opplevelse som legges til grunn 
for om skolemiljøet er trygt og godt. Samtidig er det hensiktsmessig at metodene, og hvordan 
undersøkelsene skal gjennomføres, vurderes i hver enkelt sak. I elevsakene som Statsforvalteren 
har sett på har skolen i hovedsak brukt samtaler med elevene og foresatte, samt observasjoner 
av eleven som undersøkelsesmetoder. Vi mener dette er egnede undersøkelser, men vi kan ikke 
se at skolen har gjort en vurdering av om dette er tilstrekkelige undersøkelser i alle saker, eller 
om det har vært behov for ytterligere undersøkelser.  

Skolen må ha en fast rutine som bidrar til at skolen sikrer at de nødvendige undersøkelsene blir 
gjennomført i skolemiljøsaker, der skolen viser at den ser elevens skolemiljø som en helhet. En 
bestemt fremgangsmåte og rutine vil kunne fungere som en sjekkliste for skolen som sikrer at 
undersøkelsene omfatter en vurdering av bakenforliggende årsaker til elevens opplevelse, 
opprettholdende faktorer eller utenforliggende forhold som påvirker eleven. En bestemt 
fremgangsmåte vil også kunne sikre at barnets beste ligger til grunn for tiltakene skolen setter 
inn på bakgrunn av undersøkelsene. Sakens alvorlighetsgrad og elevens særskilte sårbarhet, har 
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betydning for undersøkelsene. Rutinen må i tillegg omfatte tilfeller der det er mistanke om at en 
som arbeider på skolen krenker en elev, og sikre at dette undersøkes grundig ved at både den 
som arbeider på skolen og elevens mening og oppfatning av situasjonen blir utredet. 

Skolen har heller ikke sannsynliggjort at den i alle saker oppfyller elevenes rett til å bli hørt, fordi 
den ikke alltid viser hvordan stemmen til andre elever som direkte er påvirket eller involvert i 
saken har kommet til uttrykk.  

Statsforvalteren mener videre at det ikke tydelig kommer frem hvordan skolen sammenstiller og 
analyserer informasjonen den innhenter i en sak. For at skolen skal kunne sette inn egnede tiltak 
i en konkret situasjon, må skolen analysere og vurdere informasjonen den får fra 
undersøkelsene. Statsforvalteren viser til at skolen må sannsynliggjøre dette for å oppfylle 
tiltaksplikten. 

Kravet om å gjennomføre nødvendige undersøkelser og kravet om analyse av undersøkelsen, vil 
også gjelde for skoleeier i de tilfellene skoleeier har ansvaret for undersøkelsene. Skoleeier er 
ansvarlig for å undersøke saker der det er en i ledelsen ved skolen som står bak krenkelsen. 
Stasforvalteren mener det ikke kommer frem opplysninger om at kommunen har en fastsatt 
og/eller nedskrevet rutine for hvem hos skoleeier som skal undersøke, og hvordan undersøkelser 
skal gjennomføres, når skoleeier har ansvar for dette. Konsekvensene av uklare rutiner kan føre 
til at skoleeier ikke setter i gang undersøkelsene straks og at det konkrete innholdet og omfanget 
av undersøkelsene ikke avklares og iverksettes. Statsforvalteren mener derfor at 
fremgangsmåten ikke oppfyller lovkravet.  

Rutiner for å dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle plikten til å undersøke 
Statsforvalterens undersøkelser viser at skolen dokumenterer deler av undersøkelsene i en sak i 
elevens aktivitetsplan. Det er også eksempler på at undersøkelser i en sak er gjennomført og 
refereres til, men at det konkrete innholdet av dem ikke dokumenteres. I intervjuene viser 
ansatte til at det gjøres notater, loggføringer og ulike observasjoner og samtaler, men at dette 
ikke systematisk dokumenteres.  

I kommunens mal med overskrift hva har blitt gjort for å oppfylle aktivitetsplikten? står det hva 
skolen skal dokumentere. I kommunens mal for aktivitetsplan skal det også fylles ut hvordan 
skolen har undersøkt og hvordan det skal undersøkes videre. I gjennomgangen av enkeltsaker 
som Statsforvalteren har undersøkt, kommer det tydelig frem at skolen gjennomfører samtaler 
med elever og foresatte ved mistanke eller kjennskap til at eleven ikke har det trygt og godt på 
skolen. Det er også i flere av sakene dokumenterte observasjoner og elevnotater. I beskrivelsen 
av situasjonen i sakene, viser skolen flere ganger til undersøkelser i saken og hva som er 
konklusjonen av dem. Undersøkelsene blir ikke nærmere redegjort for.  

Både kommunen og skolen har i sine redegjørelser vist til dokumentet Sjekkliste ved mistanke om 
krenkelser/mobbing, der teamet rundt elevene besvarer spørsmål som er egnet til å avdekke 
behov for undersøkelser om mobbing. Statsforvalteren mener dette vil kunne være en egnet 
måte å dokumentere undersøkelser i en skolemiljøsak. Disse dokumentene er imidlertid ikke 
implementert og fullt ut tatt i bruk på skolen per i dag.  
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Dokumentasjonskravet knyttet til aktivitetsplikten har blitt diskutert gjennom utarbeidelsen av 
loven og i rapporter senere. En viktig hensikt med dokumentasjonen er å samle informasjon om 
hva som er gjort i en sak, for å kunne evaluere og for å sikre at eleven og foresatte får 
informasjon om hvordan skolen jobber. Statsforvalteren mener skolens praksis kan medføre at 
informasjon går tapt og at faglige vurderinger kan fremstå som om de er gjort på tynt grunnlag. 
Ovenfor i rapporten har vi pekt på at det ikke tydelig kommer frem hvordan skolen 
sammenstiller og analyserer informasjonen den innhenter i en sak. Dokumentasjonskravet viser 
til at skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle delplikten. Statsforvalteren mener 
at skolen mangler en rutine for dokumentasjon av delplikten, og at den derfor ikke oppfyller 
lovkravet.  

Statsforvalteren peker på at dokumentasjonskravet også gjelder for skoleeier i de tilfellene 
skoleeier har ansvaret for undersøkelsene. Det må komme frem i kommunens rutine for 
undersøkelser i skolemiljøsaker, hvordan undersøkelsene skal dokumenteres.  

2.4 Vår konklusjon 

Kommunen/skolen har ikke gjort alle som arbeider på skolen kjent med at de skal varsle og til 
hvem de skal varsle, dersom de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og 
godt skolemiljø eller at en elev blir krenket av en som arbeider på skolen. Alle som arbeider på 
skolen varsler ikke i tide, avhengig av situasjonens alvorlighetsgrad. Kommunen/skolen har ikke 
rutiner for å dokumentere hva som er gjort for å oppfylle plikten til å varsle i den enkelte saken. 

Undersøkelsene iverksettes og gjennomføres ikke så raskt som saken tilsier. Kommunen/skolen 
har ikke rutiner for at skolen og skoleeier gjennomfører de undersøkelsene som med rimelighet 
kan forventes. Kommunen/skolen har ikke en rutiner for å dokumentere hva som blir gjort for å 
oppfylle plikten til å undersøke i den enkelte sak. 

Lovkravene er ikke oppfylt. 
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3 Kravet til internkontroll 

3.1 Rettslige krav 

Kommunen skal ha internkontroll for å sikre at den oppfyller krav i regelverket om skolemiljø, jf. 
kommuneloven § 25-1 første ledd. Dette fordi internkontrollen er et verktøy for å sikre 
etterlevelse av lover og forskrifter. Formålet med internkontroll er at kommunen gjennom gode 
rutiner og systematisk arbeid skal styre den kommunale virksomheten, for å gjøre tjenestene og 
driften mer effektiv, med bedre kvalitet og større sikkerhet for at lover og forskrifter blir fulgt. 
Kommunedirektøren er ansvarlig for at kommunen har internkontroll.  

Kommuneloven § 25-1 lovfester minstekrav til kommunens internkontroll. Kommunen skal 
arbeide systematisk med internkontroll og tilpasse den til kommunens behov, jf. bestemmelsens 
andre ledd. Dette innebærer at arbeidet med internkontroll skal pågå kontinuerlig og ikke basere 
seg på enkelthendelser eller være tilfeldig. På opplæringsområdet vil det alltid være behov for 
internkontroll. Kommunen skal tilpasse omfanget av internkontrollen basert på 
risikovurderinger, for å målrette arbeidet der risikoen og behovet er størst. Områder med stor 
risiko for regelverksbrudd vil ofte kreve bedre styring og kontroll gjennom flere tiltak, som for 
eksempel mer standardisering og tettere oppfølging, enn områder hvor det sjelden 
svikter. Samtidig er kravet relativt ut fra hvordan kommunen er sammensatt både demografisk, 
organisatorisk og geografisk.   

De nærmere kravene til internkontroll går frem av kommuneloven § 25-1 tredje ledd bokstav a-e. 
Dette er krav som inngår i kommunens systematiske arbeid.  

a. Beskrive hovedoppgaver, mål og organisering  

Kommunedirektøren skal beskrive hovedoppgaver, mål og organisering. Beskrivelsen må være 
egnet til å gi en oversikt over hvordan kommunen har fordelt ansvar, oppgaver og myndighet, 
både i kommuneadministrasjonen og på skolenivå.   

b. Ha nødvendige rutiner og prosedyrer  

Kommunedirektøren skal påse at kommunen har innarbeidet nødvendige prosedyrer og rutiner 
som beskriver hvordan oppgavene skal utføres, slik at de ansatte gjør det som er planlagt.   

c. Avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik  

Kommunedirektøren må jevnlig følge med på områder med risiko for svikt og sette inn relevante 
forebyggende og risikoreduserende tiltak for å hindre og forebygge brudd på regelverket. 
Kommunen må ha et avvikssystem som sikrer at regelverksbrudd både blir rapportert og fulgt 
opp.   

d. Dokumentere internkontrollen i den formen og omfanget som er nødvendig  

Hva som er nødvendig for kommunen å dokumentere, må kommunen vurdere ut fra 
virksomhetens risikoforhold, størrelse, egenart og aktiviteter, og ut fra målet med 
internkontrollen som er å sikre regelverksetterlevelse.   
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e. Evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll  

Kommunen må innhente informasjon og gjennomføre risikovurderinger, og på denne bakgrunn 
vurdere å sette inn relevante forebyggende og risikoreduserende tiltak for å hindre og forebygge 
regelverksbrudd.   

3.2 Våre observasjoner 

I den skriftlige redegjørelsen fra kommunen står det at Indre Østfold kommune har utarbeidet 
rutiner for oppfølging av skolemiljøet ved hver enkelt skole. Videre skriver kommunen at 
skoleeier har et system for kvalitetssikring, og at dette er i ferd med å bli implementert på 
skolene. Systemet inneholder blant annet rutiner for skolenes arbeid med psykososialt miljø. 
Skolene er forpliktet til å følge kravene i kommunens system.  

Kommunens internkontrollsystem og rutiner ligger i Compilo. Compilo er et elektronisk verktøy 
som har tre funksjoner; Den fungerer som en dokumentbank for hele organisasjonen, 
inneholder et avvikssystem, samt funksjoner for risiko og sårbarhetsanalyser.  

Kommunen bruker også et verktøy for analyse, rapportering og virksomhetsstyring som heter 
Framsikt. Her blir skolene tildelt oppgaver og oppdrag for kommunalområdet oppvekst. Skolene 
kan markere oppgavene som gjennomført, og dette blir da rapportert tilbake til skoleeier. 

Internkontrollen til kommunen på skoleområdet er delegert til seksjonsleder for skole og 
assisterende seksjonsleder for skole. Seksjon skole i kommunen er delt i tre rektornettverk; ett 
ungdomsskolenettverk og to barneskolenettverk. I disse nettverkene rapporterer skolene til 
seksjonen på saker, herunder skolemiljøsaker. Seksjonen etterspør hvordan skolene jobber med 
elevenes læringsmiljø. Dette skjer muntlig, og kommunen har ikke en fast sjekkliste eller rutine 
for hvilke spørsmål som stilles i nettverkene, eller hvilken informasjon som skal hentes inn fra 
skolene. Nettverkene er basert på at skolene selv forteller om arbeidet med elevenes skolemiljø, 
og skolene blir ikke konkret spurt om arbeidet på den enkelte skolen av skoleeier. Seksjonsleder 
for skole opplever at det er en god tilbakemeldingskultur blant rektorene, men at kommunen er 
avhengig av å få informasjon fra rektorene for å få oversikt over skolenes praksis når det gjelder 
aktivitetsplikten. 

Ifølge seksjonsleder for skole er det kommunens rutine at skolene skal rapportere til kommunen 
på alle skolemiljøsakene som oppstår på skolene. Dette gjør rektorene ved å ringe eller sende e-
post til seksjonsleder for skole, som regel med informasjon om hva saken går ut på. Skoleeier har 
ikke direkte tilgang til elevmapper, men kan be om å få tilgang til disse i enkeltsaker. I enkelte 
saker involverer seksjonen seg i sakene ved å komme med innspill til undersøkelser og tiltak, for 
eksempel veiledning i bruk av pedagogisk analyse. 

I Compilo kan skolene melde avvik som omhandler blant annet skolemiljøsaker. Kommunen 
skriver at det er avvik i saker der elever utøver vold eller krenkelser mot medelever eller ansatte 
som ofte meldes. Compilo inneholder en nedtrekksmeny med mange ulike alternativer for 
temaer det kan meldes avvik på. Det er uklart om det er praksis for å melde avvik på brudd, eller 
risiko for brudd, på regelverket. Rektor forteller i intervjuet at skolen bruker avvikssystemet i 
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Compilo til å informere skoleeier om alvorlige skolemiljøsaker. Dette er ikke en fremgangsmåte 
kommunen har bedt dem om å bruke, men som skolen opplever som praktisk.  

I dokumentet «Kommunens internkontroll» har kommunen oppstilt en tabell med tiltak for 
hvordan informasjon om skolenes aktivitetsplikt innhentes, hvordan informasjonen vurderes, 
hva skoleeier gjør for å endre praksis dersom det er nødvendig, samt hvordan kommunen 
foretar risikovurderinger. I tabellen vises det til månedlige rektornettverk og seksjonsmøter som 
tiltak for å innhente informasjon om skolenes praksis knyttet til aktivitetsplikten. Videre vises det 
til sjekklistene i Framsikt som et tiltak for å vurdere om skolenes praksis er i samsvar med 
regelverket, og for å sørge for at skolene endrer praksis dersom det er nødvendig. Faste planer 
og rutinebeskrivelser og stikkprøver av aktivitetsplaner, listes opp som måter å innhente 
informasjon fra skolene for å sikre at skolene har rutiner for varsling, og for å vurdere om 
skoleeier har en plikt til å endre praksis ved en skole. 

I intervju med seksjonsleder for skole kom det fram at systemene til kommunen er under 
utvikling. Framsikt skal blant annet etter hvert få «sjekklister», som per i dag ikke er der enda.  

På skolene har enhetslederne (rektor) og avdelingslederne fått delegert ansvar. Når det gjelder 
varsler etter opplæringsloven §§ 9 A-4 og 9 A-5 skal disse gå fra personalet til nærmeste leder 
(avdelingsledere på skolen). Modellen med avdelingsledere er i oppstartsfasen, og mange av 
skolene i kommunen har tilsatt avdelingsledere fra og med 1. januar 2021.  

Kommunen har utarbeidet felles rutiner for alle skolene om skolemiljø. Disse ligger tilgjengelig 
for alle ansatte i Compilo. Kommunen ser at skolene likevel bruker egne skjemaer og maler, og 
kommunen stiller heller ikke noen krav til hva som skal brukes. Dokumentene og malene fra 
kommunen er ment som eksempler, og her har skolene et handlingsrom. Når systemet kommer 
på plass, er intensjonen at skolene skal legge planene og rutinene sine inn i Compilo, og at 
skolene skal gå inn i Framsikt og krysse av for om de har gjennomført oppgaver som skoleeier 
pålegger. For eksempel at de skal legge inn om det er gjennomført opplæring om aktivitetsplikten 
blant personalet to ganger i året.  

Rutinene for skolemiljø er utarbeidet av seksjonen og sendt ut til skolene for innspill. Det er først 
etter at rutinene delvis er blitt tatt i bruk at skolene har kommet med tilbakemeldinger. Rutinene 
har likevel ikke blitt evaluert enda, men seksjonen jobber med et årshjul hvor det skal legges inn 
«stoppunkter» og evaluering av rutiner. Foreløpig er det ikke planlagt for en gjennomgang av om 
den enkelte skoles rutiner er i samsvar med regelverket.  

Etter kommunesammenslåingen har kommunen jobbet med ROS-analyser for hele kommunen 
og de ulike kommunalområdene. På grunn av utbruddet av covid-19, har imidlertid arbeidet med 
risikovurderinger innen oppvekst ikke blitt ferdigstilt. En arbeidsgruppe jobber med å lage en 
beredskapsplan for skolene, samt rutiner for håndtering av alvorlige hendelser. Det er ikke 
foretatt risikovurderinger knyttet til skolenes oppfyllelse av aktivitetsplikten når det gjelder 
plikten til å varsle og å undersøke. Seksjonsleder for skole og seksjonen har imidlertid mye 
kunnskap om hver enkelt skole, og har derfor en oppfatning av hvilke skoler som bør jobbe mer 
systematisk med læringsmiljøet. I tillegg brukes tall i elevundersøkelsen for å vurdere om enkelte 
skoler må følges tettere opp. 
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I intervjuet med seksjonsleder skole, er det uklart om kommunen tidligere har oppdaget avvik 
knyttet til skolenes oppfyllelse av aktivitetsplikten. Dersom det skulle oppdages avvik sier 
seksjonsleder at han vil gå i dialog med rektor på skolen, og se på behovet for et mer systematisk 
arbeid i rektorgruppa. Skoleeier opplever at tett oppfølging av skolene fører til et bedre 
læringsmiljø. 

Kommunen har rutiner og maler knyttet til aktivitetsplikten som ligger i Compilo. Oppfølging av 
skolene gjennom rektornettverk og styringsdialog har imidlertid ikke blitt referatført. 

3.3 Våre vurderinger  

Kommunens internkontroll skal være tilpasset kommunens størrelse, egenart, aktiviteter og 
risikoforhold. Innenfor opplæringssektoren vil det imidlertid alltid være behov for internkontroll. 
Områder med stor risiko for regelverksbrudd vil ofte kreve bedre styring gjennom flere tiltak, enn 
på områder hvor det sjeldent svikter. Det vil også være behov for sterkere kontroll på områder 
hvor regelverksbrudd har stor betydning for de det gjelder. Elevenes skolemiljø og skolens 
aktivitetsplikt er et slikt område. 

Som en del av kommunes internkontroll må kommunen utarbeide og gjennomføre rutiner for å 
sikre at de som jobber på skolene varsler og undersøker i samsvar med aktivitetsplikten. 
Kommunen må sikre at det er etablert en fast praksis for å varsle i tide og at rutinen er kjent for 
alle som arbeider på skolen. Det må være kjent hvem de som jobber på skolen skal varsle til. 
Videre må kommunen følge med på om undersøkelser gjennomføres i samsvar med regelverket. 
Det vil si at kommunen må sikre at skolene har på plass nødvendige rutiner som bestemmer 
hvem som har ansvar for undersøkelser, og som sikrer at skolen setter inn de undersøkelsene 
som med rimelighet kan forventes i tide.  

Innhente og skaffe relevant og tilstrekkelig informasjon om praksis på skolene 
For at kommunen skal kunne sikre at skolene oppfyller kravene i regelverket, må den skaffe seg 
informasjon om praksisen på den enkelte skolen. Kommunen må ut fra risikobildet i kommunen 
og på skolene, vurdere hvilken informasjon rektorene må gi til skoleeier. Kommunen må her 
bestemme hva som skal etterspørres av informasjon, hva rektor skal orientere om eller 
oversende uoppfordret, og hva rektor skal orientere om eller oversende rutinemessig. Denne 
informasjonen danner grunnlag for å vurdere om det er behov for tiltak fra skoleeier, og behovet 
for oppfølging av tiltakene slik at praksis blir i tråd med regelverket.  

Ifølge kommunens rutine for internkontroll innhenter skoleeier informasjon om hvordan skolene 
oppfyller aktivitetsplikten gjennom månedlige rektornettverk og seksjonsmøter. Det er tett dialog 
mellom skoleeier og rektorene, og kommunen har jobbet med å skape en god 
tilbakemeldingskultur. Det kommer imidlertid frem av intervjuet med skoleeier og rektor at 
kommunen er avhengig av at skolene på eget initiativ deler informasjon om sin praksis i 
nettverkene for at kommunen skal få opplysninger om praksis på den enkelte skole. Kommunen 
har ikke bestemt i rutinen om det skal innhentes informasjon fra skolene uoppfordret og/eller 
rutinemessig, og eventuelt hvordan dette skal gjøres. Etter vår vurdering innhenter skoleeier i 
liten grad informasjon fra ulike kilder og gjennom ulike metoder. Dette kan føre til at skoleeier 
ikke får en helhetlig oversikt over skolenes praksis. 

127



25 
  

Seksjonsleder for skole sier i intervjuet at skolene skal rapportere til kommunen om alle 
oppståtte skolemiljøsaker på skolene, enten via e-post eller på telefon til seksjonsleder. Skoleeier 
involverer seg ikke nødvendigvis i alle sakene og vurderer skolenes oppfyllelse av aktivitetsplikten 
gjennom disse, men kan be om tilgang til elevmappene dersom skoleeier ønsker mer 
informasjon om sakene. Skoleeier har imidlertid ikke fastsatt i sine rutiner eller 
prosessbeskrivelser at dette er en fast rutinemessig praksis som skoleeier benytter for å skaffe 
informasjon om skolenes oppfyllelse av plikten til å varsle og å undersøke. Vi bemerker at 
gjennomgang av elevmapper som skolen rapporterer om i skolemiljøsaker, kan gi god 
informasjon om hvordan skolene oppfyller aktivitetsplikten sin i den konkrete saken, men vil ikke 
nødvendigvis gi skoleeier informasjon som er tilstrekkelig til å vurdere om skolen for eksempel 
varsler til rett tidspunkt og dokumenterer i tråd med regelverket generelt. Ved å kun involvere 
seg i oppståtte skolemiljøsaker vil skoleeier ikke ha forutsetning for å oppdage om det er tilfeller 
på skolene hvor det ikke varsles ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har det trygt 
og godt, eller om det varsles til rett tid. 

I kommunens rutine for internkontroll vises det til kilder for å innhente informasjon. Det er 
imidlertid ikke presisert nærmere hvilken type informasjon kommunen ønsker å innhente, eller 
på hvilket detaljnivå. Det fremgår videre ikke om informasjonen skoleeier ønsker er basert på 
konkrete risikovurderinger, eller om det er tilpasset kommunens egenart, størrelse og aktiviteter. 
Vi mener dessuten at det i liten grad går fram av dokumentasjonen kommunen har fremlagt at 
internkontrollen på dette området er systematisk.   

Kommunen har laget felles maler for aktivitetsplan og skjemaer for varsling og dokumentasjon 
som skolene kan benytte. Kommunen har imidlertid ikke bestemt en felles praksis eller 
utarbeidet en rutinebeskrivelse for hvordan det skal varsles og undersøkes på skolene. 
Kommunen må derfor gjøre seg kjent med hva som er bestemt praksis på den enkelte skole, 
vurdere om denne fremgangsmåten gjennomføres i praksis, og om den er i samsvar med 
regelverket. Områder med stor risiko vil ofte kreve bedre styring gjennom flere tiltak. Eksempler 
på slike tiltak kan være mer standardisering gjennom felles rutiner, prosedyrer og maler, samt 
tettere oppfølging.  

Seksjonsleder for skole sier i intervjuet at han har et godt bilde over skolenes praksis, men at 
dette i stor grad er personavhengig. Vår vurdering er at kommunen i liten grad har rutiner som 
sikrer at kommunen avdekker avvik og risiko for avvik på skolene. Nødvendige rutiner og 
prosedyrer som er nedskrevet vil gjøre oppfølgingen av skolene mindre personavhengig.  

I kapittel 2 i rapporten har vi konkludert med at skolen og kommunen ikke oppfyller lovkravene 
når det gjelder å varsle og å undersøke. Dette er noe kommunen ikke har avdekket gjennom sin 
internkontroll, og som igjen tyder på at kommunen ikke skaffer seg tilstrekkelig informasjon om 
kravene til å varsle og undersøke overholdes på skolene. 

Bruke informasjonen til å vurdere om praksis er i tråd med regelverket og sette inn tiltak 
På bakgrunn av den informasjonen kommunen innhenter eller mottar om skolenes praksis, må 
kommunen vurdere om iverksatte tiltak for å sikre regelverksetterlevelse er tilstrekkelige, eller 
om regelverksbrudd eller risiko for regelverksbrudd gjør det nødvendig å sette inn flere eller 
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andre tiltak for å sikre regelverksetterlevelse. Dersom kommunen har avdekket regelverksbrudd, 
må den sette inn tiltak for å sørge for at praksis blir i henhold til regelverket.  

I kommunens rutine vises det til sjekklister i Framsikt som tiltak for å vurdere om skolenes 
praksis er i samsvar med regelverket og for å sørge for at skolene endrer praksis dersom det er 
nødvendig. I intervjuet med skoleeier kommer det imidlertid frem at dette ikke er helt på plass 
enda, og at det er i ferd med å bli implementert på skolene.  

Under intervjuet er seksjonsleder for skole uklar når det gjelder hvorvidt skoleeier tidligere har 
oppdaget avvik på skolene på oppfyllelsen av aktivitetsplikten. Skoleeier viser imidlertid til at 
enkelte skoler har et større behov for å jobbe systematisk med sosial kompetanse blant elevene 
og med et inkluderende læringsmiljø, og at skoleeier ser stor effekt av å jobbe med ulike 
prosjekter på skolene med dette som tema. Etter vårt syn kommer det ikke tydelig fram gjennom 
dokumentasjonen vi har mottatt eller gjennom intervjuene, om skoleeier setter inn tiltak og 
eventuelt hvilke tiltak skoleeier setter inn dersom det oppdages avvik på skolene, samt hvordan 
slike tiltak skal gjennomføres og følges opp. I intervju sier seksjonsleder at han følger opp 
skolene gjennom dialog.  

For at skoleeier skal kunne sette inn tiltak for å sørge for at praksis på skolene blir i samsvar med 
regelverket, må skoleeier ha tilstrekkelig informasjon om skolene. Ovenfor har vi vurdert at 
skoleeier ikke innhenter tilstrekkelig informasjon om regelverksetterlevelsen på skolene. På 
bakgrunn av dette mener vi at kommunens internkontroll heller ikke sikrer at det settes inn 
nødvendige og egnede tiltak for å endre praksis dersom det avdekkes avvik eller risiko for avvik. 
En annen konsekvens av at det ikke innhentes tilstrekkelig informasjon, er at det blir vanskelig for 
kommunen å jobbe forebyggende for å hindre at avvik oppstår. Vi ser dessuten at kommunen i 
liten grad har oversikt over, eller et bevisst forhold til, de risikoene for manglende 
regelverksetterlevelse som finnes på skolene. 

Statsforvalteren har tidligere behandlet skolemiljøsaker fra Indre Østfold kommune, og kommet 
fram til at skolene i disse sakene ikke har oppfylt alle delene av sin aktivitetsplikt. Vi kan ikke se av 
dokumentasjonen kommunen har framvist, at kommunen har vurdert å sette inn tiltak for å sikre 
regelverksetterlevelse etter disse sakene, eller sett på behovet for andre tiltak og tettere 
oppfølging med skolene. Vi kan heller ikke se om kommunen har vurdert behovet for å evaluere 
og eventuelt forbedre egne skriftlige prosedyrer og tiltak for internkontroll. 

Følge opp om iverksatte tiltak har tilstrekkelig effekt til å sikre regelverksetterlevelse 
Kommunen må følge opp om de iverksatte tiltakene har ført til at praksis er endret i tråd med 
regelverket. Dersom tiltakene ikke har hatt tilstrekkelig effekt, må kommunen vurdere om det er 
andre tiltak eller virkemidler som må settes inn. Vi kan i liten grad se om kommunen har vurdert 
om tiltak har hatt tilstrekkelig effekt og ført til varige endringer. Kommunen viser verken i 
redegjørelsen eller intervju til at den tidligere har oppdaget avvik på skolene, og satt inn tiltak for 
å lukke disse. I redegjørelsen skriver kommunen at eksempler på tiltak for å rette feil og mangler 
på skolemiljøområdet er nedfelt i kommunens strategiplan for skole. Etter vår vurdering 
inneholder imidlertid ikke strategiplanen slike eksempler. Når skoleeier ikke har sannsynliggjort 
at den setter inn tiltak for å endre praksis der det er avdekket at skolene ikke oppfyller kravene i 
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aktivitetsplikten, kan det heller ikke sies at kommunen følger opp at tiltak har tilstrekkelig effekt 
til å sikre regelverksetterlevelse.  

Vi ser at kommunen også i liten grad vurderer sin egen praksis knyttet til oppfyllelsen av 
aktivitetsplikten. I enkelte tilfeller har kommunen et direkte ansvar for å oppfylle deler av 
aktivitetsplikten. Dette gjelder i saker hvor en i skoleledelsen har krenket en eller flere elever, jf. 
oppll. § 9 A-5. Det fremgår ikke av dokumentasjonen vi har mottatt eller i intervjuene med 
kommunen at skoleeier har en rutinebeskrivelse når det gjelder saker som skal varsles direkte til 
skoleeier, eller i saker hvor kommunen som skoleeier har ansvar for å sette inn de 
undersøkelsene man med rimelighet kan forvente, jf. oppll. § 9 A-5. Vi mener derfor at skoleeier 
ikke har nødvendige rutiner på dette området, og at konsekvensen av dette er at skoleeier i for 
liten grad er i stand til å avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik her. 

3.4 Vår konklusjon 

På bakgrunn av vurderingene ovenfor har vi kommet til at kommunen som skoleeier ikke følger 
med på om alle som arbeider på skolen varsler, og at undersøkelser blir gjennomført i henhold til 
regelverket. Kommunen som skoleeier setter ikke inn tiltak for å endre praksis på skolene 
dersom de avdekker at de som arbeider på skolen ikke varsler og undersøker i henhold til 
regelverket. Videre følger ikke kommunen opp om iverksatte tiltak fører til at praksis blir endret i 
tråd med regelverket. 

Lovkravet er ikke oppfylt. 
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4 Statsforvalterens reaksjoner 

4.1 Pålegg om retting 

I kapitlene ovenfor har vi konstatert at kommunen ikke oppfyller regelverket på alle områder. Vi 
pålegger kommunen å rette opp følgende, jf. kommuneloven § 30-4: 

Kommunen skal gjennom internkontrollen sikre at alle som arbeider på skolen varsler til riktig 
nivå og raskt nok, jf. opplæringsloven §§ 9 A-4 og 9 A-5, jf. kommuneloven § 25-1. Kommunen må 
i den forbindelse se til at: 

 Skolen har gjort alle som arbeider på skolen kjent med at de skal varsle og til hvem de 
skal varsle, dersom de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og 
godt skolemiljø eller at en elev blir krenket av en som arbeider på skolen. 

 Alle som arbeider på skolen varsler i tide, avhengig av situasjonens alvorlighetsgrad. 
 Skolen har rutiner for å dokumentere hva som er gjort for å oppfylle plikten til å varsle i 

den enkelte saken. 
 Kommunen som skoleeier følger med på om alle som arbeider på skolen varsler. 
 Kommunen som skoleeier setter inn tiltak for å endre praksis på skolene dersom de 

avdekker at de som arbeider på skolen ikke varsler i henhold til regelverket. 
 Kommunen som skoleeier følger opp om iverksatte tiltak fører til at praksis blir endret i 

tråd med regelverket. 

Kommunen skal gjennom sin internkontroll sikre at skolen gjør de undersøkelsene som ut fra en 
faglig standard med rimelighet kan forvente, jf. opplæringsloven §§ 9 A-4 og 9 A-5, jf. 
kommuneloven § 25-1. Kommunen må i den forbindelse se til at: 

 Skolen og kommunen har gjort det tydelig hvem som skal iverksette og gjennomføre 
undersøkelser i skolemiljøsaker. 

 Skolen og kommunen har rutiner for at skolen og kommunen gjennomfører de 
undersøkelsene som med rimelighet kan forventes. 

 Skolens og kommunens undersøkelser blir iverksatt så tidlig som saken tilsier. 
 Skolen og kommunen gjennomfører undersøkelsene så raskt som saken tilsier. 
 Kommunen som skoleeier følger med på om undersøkelsene gjennomføres i henhold til 

regelverket. 
 Kommunen som skoleeier setter inn tiltak for å endre praksis der det er avdekket at 

skolen eller skoleeier ikke undersøker i henhold til regelverket. 
 Kommunen som skoleeier følger opp at tiltakene kommunen har satt inn for å sikre 

regelverksetterlevelse har tilstrekkelig effekt. 

4.2 Oppfølging av påleggene 

Kommunen skal iverksette tiltak for å rette brudd på regelverket umiddelbart. Når påleggene er 
rettet, skal kommunen erklære at retting er gjennomført og redegjøre for hvordan det har blitt 
rettet. 
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Frist for innsending er 22. oktober 2021. Vi vil ikke avslutte tilsynet før kommunen, gjennom 
erklæringen og redegjørelsen, har vist at påleggene er rettet. 

 

5 Kommunen har rett til å klage  

Tilsynsrapporten er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. Kommunen 
kan klage på enkeltvedtaket. 

Hvis kommunen klager, må det gjøres innen tre uker. Fristen gjelder fra beskjed om brevet har 
kommet frem til kommunen, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Kommunen sender klagen til oss. 
Vi har muligheten til å omgjøre vedtaket. Hvis vi ikke er enig med kommunen, sender vi klagen til 
Utdanningsdirektoratet som avgjør saken. 

Kommunen kan be om at vi ikke setter i verk vedtaket før klagefristen er ute, eller klagen er 
endelig avgjort av Utdanningsdirektoratet, jf. forvaltningsloven § 42. 

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

 

Statsforvalteren i Oslo og Viken 

Oslo, 22. juni 2021 

 

Siri Aass    Julie Aanderaa Clausen   Stein Olav Febakke 
seniorrådgiver   rådgiver     seniorrådgiver 
Tilsynsleder 
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6 Dokumenter 

Følgende dokumenter ble benyttet under utføringen av tilsynet: 

Redegjørelse fra skoleeier med følgende vedlegg: 

 Huskeliste til arbeidet med 9A-saker 
 Mal for aktivitetsplan 
 Mal for dokumentasjon ved forhold meldt etter § 9A 
 Hva har blitt gjort for å oppfylle aktivitetsplikten? 
 Kommunens internkontroll 
 Sjekkliste ved mistanke om krenkelser/mobbing 
 Registreringsskjema § 9A 
 Strategiplan for Indre Østfoldskolen 

Redegjørelse fra Knapstad barne- og ungdomsskole med følgende vedlegg: 

 Lotus-diagram 
 Sjekkliste ved mistanke om krenkelser/mobbing 
 Registreringsskjema § 9A 
 Registreringsskjema § 9 A-5 
 Sosial læreplan  
 Forskrift om ordensreglement for skolene i Hobøl kommune 
 Tiltaksplan § 9A 
 Evaluering av tiltaksplan § 9A 
 Inspeksjonsplan 
 Tilsynsrutine 

Et utvalg elevsaker hvor det er meldt bekymring om elevens skolemiljø. 
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Mattilsynet
Region Stor-Oslo

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

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

INDRE ØSTFOLD KOMMUNE VANNVERK
Postboks C
1801 Askim

Deres ref:  

Vår ref: 2021/019408  

Dato: 29. april 2021  

Org.nr: 985399077

Tilsynsrapport med veiledning om drift av drikkevannsbasseng
Dette tilsynet ble gjennomført som en dokumentkontroll utført av seniorinspektør Veronica
Dalskau Kvalheim. Tilsynet er basert på opplysninger om vannforsyningssystemet dere har
gitt oss ved registrering i skjematjenesten og ved besvarelse av spørreskjemaet "Spørsmål
om drikkevannsbasseng". Vi mottok opplysningene den 15. januar 2021. Videre har vi avklart
bakgrunnen for fremsendt informasjon i utveksling pr e-post den 22. mars 2021.

Tilsynet omfattet

• Eidsberg Vannverk

Eidsberg vannverk har fire drikkevannsbasseng, hvor tre av disse ligger på Høytorp og en på
Hærland.

Dette brevet inneholder en tilbakemelding om hva vi har observert ved gjennomgang av
opplysningene. Vi har også tatt med relevant veiledning om drift av drikkevannsbasseng.

Oppsummering av inspeksjonen
I år har Mattilsynet spesielt fokus på distribusjonssystemet, herunder drikkevannsbasseng.
Dere har gitt oss opplysninger som egenerklæring. Disse har vi nå vurdert. Vi har ikke
verifisert om opplysningene stemmer i form av fysisk befaring på bassengene eller nærmere
gjennomgang av rutiner dere hevder å ha. Dere har samtidig sikret en langt bedre registrering av
drikkevannsbassengene enn vi har hatt tidligere.

Under dokumentgjennomgangen fant vi ingen brudd på regelverket som gjør det nødvendig med
videre oppfølging fra Mattilsynet sin side. Vi har vurdert det som tilstrekkelig å veilede dere om
relevant regelverk og vår fortolkning av dette.

Følgende ble kontrollert og vurdert:

• farekartlegging og farehåndtering knyttet til drikkevannsbasseng: se veiledning
• sikring av drikkevannsbasseng: se veiledning
• tilstand og drift av drikkevannsbasseng: i orden
• plan for vedlikehold av drikkevannsbasseng: se veiledning
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Veiledning
Dere har selv ansvar for å følge det regelverket som gjelder for virksomheten deres. Mattilsynet
plikter likevel å gi dere veiledning i regelverket dersom vi mener det er behov for det, eller dersom
dere har konkrete spørsmål knyttet til regelverket (jf. § 11 i forvaltningsloven). På bakgrunn av
veiledningsplikten gir vi her følgende veiledning:

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

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

Vannverkseieren skal sikre at farekartleggingen og farehåndteringen er oppdatert".

Om farekartlegging fra Mattilsynets veileder til drikkevannsforskriften:
Manglende overbygg kan medføre en økt risiko for at fremmedstoffer kommer inn i bassengene, for
eksempel ved snøsmelting. Det er viktig å kontrollere at lukene er tette til enhver tid.

Noe av det viktigste dere skal gjøre som vannverkseiere, er å avdekke hvilke farer som kan hindre
dere i å produsere nok trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge. Det
kan være mange ulike årsaker til samme fare, og én årsak kan gi mange ulike farer.

For hver fare dere har identifisert, skal dere iverksette tiltak som enten hindrer disse eller reduserer
sannsynligheten for at de oppstår. Her i dette tilfellet kan det være fysiske tiltak som for eksempel
overbygg over luker og andre åpninger, eller endrede rutiner som for eksempel økt antall kontroller
med at luker og andre åpninger er i orden. Vannbehandling og adgangskontroller er andre eksempler
på tiltak.

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

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

Å kartlegge og håndtere farer er et kontinuerlig arbeid som må holdes oppdatert. Det vil alltid kunne
oppstå nye farer og årsaker til farer, og mulighetene for å forebygge, fjerne eller redusere disse kan
også endre seg over tid.
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Vi har observert:
Dere oppgir at dere ikke har innebygd ventilasjon, luker og andre åpninger til høydebassengene, men
at dere har rutine for regelmessig inspeksjon av bassenget.

Mattilsynet vurdere dette slik:
Vi vurdere bruddene som mindre alvorlig, da vi oppfatter at dere har gjennomført en risikoanalyse og
ivaretar sikkerheten ved å gjennomføre regelmessig inspeksjon av bassengene. Derfor vurderer vi at
det ikke er nødvendig med en annen oppfølging fra Mattilsynet enn denne veiledningen.

Veiledning om sikring av drikkevannsbasseng
FOR 2016-12-22 nr 1868: Forskrift 22. des. 2016 nr. 1868 om vannforsyning og drikkevann § 10
(Drikkevannsforskriften § 10).
Vannverkseieren skal sikre at vannbehandlingsanlegget og alle relevante deler av
distribusjonssystemet er tilstrekkelig fysisk sikret, og at alle styringssystemer er tilstrekkelig sikret mot
uautorisert tilgang og bruk".

Om fysisk sikring fra Mattilsynets veileder til drikkevannsforskriften:
Som vannverkseiere har dere ansvar for at vannbehandlingsanlegget og alle relevante deler av
distribusjonssystemet er tilstrekkelig fysisk sikret mot uautorisert tilgang og bruk. Dette gjelder
også vanninntak, drikkevannsbasseng og pumpestasjoner. Her er nøkler nevnt som eksempler på
hva dere bør vurdere behovet for i forbindelse med fysisk sikring av vannforsyningssystemet. Har
vannverkseier oversikt over alle nøklene som gir adgang, og hvem som disponerer disse? Finnes det
rutiner for å erstatte nøkler og skifte låser?

Her er nøkler nevnt som eksempler på hva dere bør vurdere behovet for i forbindelse med fysisk
sikring av vannforsyningssystemet. Har vannverkseier oversikt over alle nøklene som gir adgang, og
hvem som disponerer disse? Finnes det rutiner for å erstatte nøkler og skifte låser?

Vi har observert:
Dere oppgir at dere har adgangskontroll, men at gammel nøkkel fungerer og at dere ikke en rutine for
å skifte nøkler dersom de kommer på avveie. Dere har innført flere tiltak som skal ivareta sikkerheten
mot uautorisert tilgang.

Mattilsynet vurdere dette slik:
Vi vurdere bruddene som mindre alvorlig, da dere har gjennomført ulike sikringstiltak. I tillegg har
planer om å innføre en felles rutine for samtlige vannforsyningssystem i kommunen. Derfor vurderer
vi at det ikke er nødvendig med en annen oppfølging fra Mattilsynet enn denne veiledningen

Veiledning om plan og vedlikehold av drikkevannsbasseng
FOR 2016-12-22 nr 1868: Forskrift 22. des. 2016 nr. 1868 om vannforsyning og drikkevann § 15
(Drikkevannsforskriften § 15).
" Vannverkseieren skal sikre at vannforsyningssystemets distribusjonssystem er i tilfredsstillende
stand og driftes på en tilfredsstillende måte for å hindre at drikkevannet blir forurenset og for å bidra
til bærekraftig bruk av grunnvann og overflatevann.
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Vannverkseieren skal sikre at det utarbeides en plan for hvordan distribusjonssystemet skal
vedlikeholdes og fornyes, og at denne planen er oppdatert og følges.

Eieren av internt fordelingsnett skal sikre at det interne fordelingsnettet er i tilfredsstillende stand, og
at det ikke bidrar til at drikkevann i distribusjonssystemet blir forurenset".

Om distribusjonssystem og internt fordelingsnett fra Mattilsynets veileder til drikkevannsforskriften:
For å oppfylle kravet om at distribusjonssystemet skal være i tilfredsstillende stand, må dere ha
oversikt over tilstanden. Dere må også gjøre en vurdering av denne tilstanden og på dette grunnlaget
sette i verk tiltak for utbedring.

Dere skal ha en oppdatert plan for vedlikehold og fornying. I vedlikeholdsplanen bør dere
beskrive tidspunktene dere har planlagt regelmessig rengjøring, vedlikehold og fornying av
distribusjonssystemet.

Vi har observert:
Dere oppgir i spørreskjemaet at dere ikke har en plan for vedlikehold av drikkevannsbassenget.
Samtidig skriver dere at dere har oppgraderte det ene drikkevannsbassenget på Høytorp i 2020.

Mattilsynet vurderer dette slik:
Vi vurderer bruddene på regelverket som mindre alvorlige, da vi oppfatter at dere har en viss
kontroll på vedlikeholdsbehov. Derfor vurderer vi at det ikke er nødvendig med annen oppfølging fra
Mattilsynet enn denne veiledningen.

Se vedlagt informasjon om regelverk og rettigheter.

Med hilsen

Eva Cathrine Langø
seksjonssjef

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

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

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

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

.

Vi har vurdert saken etter dette regelverket

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

(drikkevannsforskriften )
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Mattilsynet
Region Stor-Oslo

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

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

INDRE ØSTFOLD KOMMUNE VANNVERK
Postboks C
1801 Askim

Deres ref:  

Vår ref: 2021/019459  

Dato: 29. april 2021  

Org.nr: 985399077

Tilsynsrapport med veiledning om drift av drikkevannsbasseng
Dette tilsynet ble gjennomført som en dokumentkontroll utført av seniorinspektør Veronica
Dalskau Kvalheim. Tilsynet er basert på opplysninger om vannforsyningssystemet dere har
gitt oss ved registrering i skjematjenesten og ved besvarelse av spørreskjemaet "Spørsmål
om drikkevannsbasseng". Vi mottok opplysningene den 15. januar 2021. Videre har vi avklart
bakgrunnen for fremsendt informasjon i utveksling pr e-post den 22. mars 2021.

Tilsynet omfattet

• Trøgstad vannverk

Dette brevet inneholder en tilbakemelding om hva vi har observert ved gjennomgang av
opplysningene. Vi har også tatt med relevant veiledning om drift av drikkevannsbasseng.

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

Dere har samtidig sikret en langt bedre registrering av drikkevannsbassenget enn vi har hatt tidligere.

Under dokumentgjennomgangen fant vi ingen brudd på regelverket som gjør det nødvendig med
videre oppfølging fra Mattilsynet sin side. Vi har vurdert det som tilstrekkelig å veilede dere om
relevant regelverk og vår fortolkning av dette.

Følgende ble kontrollert og vurdert:

• farekartlegging og farehåndtering knyttet til drikkevannsbasseng: se veiledning
• sikring av drikkevannsbasseng: se veiledning
• tilstand og drift av drikkevannsbasseng: i orden
• plan for vedlikehold av drikkevannsbasseng: se veiledning
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Veiledning
Dere har selv ansvar for å følge det regelverket som gjelder for virksomheten deres. Mattilsynet
plikter likevel å gi dere veiledning i regelverket dersom vi mener det er behov for det, eller dersom
dere har konkrete spørsmål knyttet til regelverket (jf. § 11 i forvaltningsloven). På bakgrunn av
veiledningsplikten gir vi her følgende veiledning:

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

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

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

Vannverkseieren skal sikre at farekartleggingen og farehåndteringen er oppdatert".

Om farekartlegging fra Mattilsynets veileder til drikkevannsforskriften:
Manglende overbygg kan medføre en økt risiko for at fremmedstoffer kommer inn i bassenget, for
eksempel ved snøsmelting. Det er viktig å kontrollere at luken er tett til enhver tid.

Noe av det viktigste dere skal gjøre som vannverkseiere, er å avdekke hvilke farer som kan hindre
dere i å produsere nok trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge. Det
kan være mange ulike årsaker til samme fare, og én årsak kan gi mange ulike farer.

For hver fare dere har identifisert, skal dere iverksette tiltak som enten hindrer disse eller reduserer
sannsynligheten for at de oppstår. Her i dette tilfellet kan det være fysiske tiltak som for eksempel
overbygg over luker og andre åpninger, eller endrede rutiner som for eksempel økt antall kontroller
med at luker og andre åpninger er i orden. Vannbehandling og adgangskontroller er andre eksempler
på tiltak.

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

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

Å kartlegge og håndtere farer er et kontinuerlig arbeid som må holdes oppdatert. Det vil alltid kunne
oppstå nye farer og årsaker til farer, og mulighetene for å forebygge, fjerne eller redusere disse kan
også endre seg over tid.
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Vi har observert:
Dere oppgir at dere ikke har innebygd ventilasjon, luker og andre åpninger til høydebassengene, men
at dere har rutine for regelmessig inspeksjon av bassenget.

Mattilsynet vurdere dette slik:
Vi vurdere bruddene som mindre alvorlig, da vi oppfatter at dere har gjennomført en risikoanalyse og
ivaretar sikkerheten ved å gjennomføre regelmessig inspeksjon av bassengene. Derfor vurderer vi at
det ikke er nødvendig med en annen oppfølging fra Mattilsynet enn denne veiledningen.

Veiledning om sikring av drikkevannsbasseng
FOR 2016-12-22 nr 1868: Forskrift 22. des. 2016 nr. 1868 om vannforsyning og drikkevann § 10
(Drikkevannsforskriften § 10).
"Vannverkseieren skal sikre at vannbehandlingsanlegget og alle relevante deler av
distribusjonssystemet er tilstrekkelig fysisk sikret, og at alle styringssystemer er tilstrekkelig sikret mot
uautorisert tilgang og bruk".

Om fysisk sikring fra Mattilsynets veileder til drikkevannsforskriften:
Som vannverkseiere har dere ansvar for at vannbehandlingsanlegget og alle relevante deler av
distribusjonssystemet er tilstrekkelig fysisk sikret mot uautorisert tilgang og bruk. Dette gjelder
også vanninntak, drikkevannsbasseng og pumpestasjoner. Her er nøkler nevnt som eksempler på
hva dere bør vurdere behovet for i forbindelse med fysisk sikring av vannforsyningssystemet. Har
vannverkseier oversikt over alle nøklene som gir adgang, og hvem som disponerer disse? Finnes det
rutiner for å erstatte nøkler og skifte låser?

Her er nøkler nevnt som eksempler på hva dere bør vurdere behovet for i forbindelse med fysisk
sikring av vannforsyningssystemet. Har vannverkseier oversikt over alle nøklene som gir adgang, og
hvem som disponerer disse? Finnes det rutiner for å erstatte nøkler og skifte låser?

Vi har observert:
Dere oppgir at servicetorget har en liste over nøkler, men dere har ikke en rutine for å skifte nøkler
dersom de kommer på avveie. Dere har gjennomført forebyggende sikring ved å iverksette ulike
tiltak.

Mattilsynet vurdere dette slik:
Vi vurdere bruddene som mindre alvorlig, da vi oppfatter at dere har gjennomført ulike sikringstiltak
som skal ivareta sikkerheten. I tillegg har dere planer om å innføre en felles rutine for samtlige
vannforsyningssystem i kommunen. Derfor vurderer vi at det ikke er nødvendig med en annen
oppfølging fra Mattilsynet enn denne veiledningen

Veiledning om plan og vedlikehold av drikkevannsbasseng
FOR 2016-12-22 nr 1868: Forskrift 22. des. 2016 nr. 1868 om vannforsyning og drikkevann § 15
(Drikkevannsforskriften § 15).
" Vannverkseieren skal sikre at vannforsyningssystemets distribusjonssystem er i tilfredsstillende
stand og driftes på en tilfredsstillende måte for å hindre at drikkevannet blir forurenset og for å bidra
til bærekraftig bruk av grunnvann og overflatevann.
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Vannverkseieren skal sikre at det utarbeides en plan for hvordan distribusjonssystemet skal
vedlikeholdes og fornyes, og at denne planen er oppdatert og følges.

Eieren av internt fordelingsnett skal sikre at det interne fordelingsnettet er i tilfredsstillende stand, og
at det ikke bidrar til at drikkevann i distribusjonssystemet blir forurenset".

Om distribusjonssystem og internt fordelingsnett fra Mattilsynets veileder til drikkevannsforskriften:
For å oppfylle kravet om at distribusjonssystemet skal være i tilfredsstillende stand, må dere ha
oversikt over tilstanden. Dere må også gjøre en vurdering av denne tilstanden og på dette grunnlaget
sette i verk tiltak for utbedring.

Dere skal ha en oppdatert plan for vedlikehold og fornying. I vedlikeholdsplanen bør dere
beskrive tidspunktene dere har planlagt regelmessig rengjøring, vedlikehold og fornying av
distribusjonssystemet.

Vi har observert:
Dere oppgir i spørreskjemaet at dere ikke har en plan for vedlikehold av drikkevannsbassenget.
Samtidig skriver dere at dere nylig har pusset opp utvendig og innvendig.

Mattilsynet vurderer dette slik:
Vi vurderer bruddene på regelverket som mindre alvorlige, da vi oppfatter at dere har en viss
kontroll på vedlikeholdsbehov. Derfor vurderer vi at det ikke er nødvendig med annen oppfølging fra
Mattilsynet enn denne veiledningen.

Se også vedlagt informasjon om regelverk og rettigheter.

Med hilsen

Eva Cathrine Langø
seksjonssjef

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

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

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

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

Vi har vurdert saken etter dette regelverket

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

(drikkevannsforskriften )
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Mattilsynet
Region Stor-Oslo

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

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

INDRE ØSTFOLD KOMMUNE VANNVERK
Postboks C
1801 Askim

Deres ref:  

Vår ref: 2021/019297  

Dato: 14. juni 2021  

Org.nr: 985399077

Vedtak om å utarbeide en farekartlegging og vedlikeholdsplan på
drikkevannsbassenget
Dette tilsynet ble gjennomført som en dokumentkontroll utført av seniorinspektør Veronica
Dalskau Kvalheim. Tilsynet er basert på opplysninger om vannforsyningssystemet dere har
gitt oss ved registrering i skjematjenesten og ved besvarelse av spørreskjemaet "Spørsmål
om drikkevannsbasseng". Vi mottok opplysningene den 15. januar 2021. Videre har vi avklart
bakgrunnen for fremsendt informasjon i utveksling pr e-post den 22. mars 2021.

Tilsynet gjelder

• Askim Vannverk Askim kommune

Vi viser også til vår tilsynsrapport den 30. april 2021.

Virksomhetens tilbakemelding til varselet om at vi vurderte å gi dere pålegg
I brevet fra Mattilsynet datert 30. april 2021, ba vi om tilbakemelding dersom dere hadde noen
merknader til at vi vurderte å gi dere to pålegg.
1. Kartlegge alle farer som kan føre til forurensning av drikkevannsbassenget, og planlegge
eventuelle farereduserende tiltak.
2. Utarbeide en vedlikeholdsplan for drikkevannsbassenget.

Dere har kommet med merknader om tidsfristene som var satt til 30. juni 2021. Til vedtak nr 1. ønsket
dere en forlenget frist til 30. november 2021, og til vedtak nr. 2 ønsket dere en forlenget frist til 30.
juni 2022. Vi gjennomgikk de varslede vedtakene i møte den 8. juni 2021, hvor vi ble enige om å
sette tidsfristen til 30. november på begge vedtakene.

Klage
Dersom dere er uenige i vedtaket kan dere klage.

Vedtak om å utarbeide en farekartlegging
Dere må kartlegge og vurdere farer ved ventilasjon, luker, overløp og andre åpninger som ikke er
sikret mot at insekter, støv og pollen kommer inn i drikkevannsbassenget. Andre relevante farer
må også kartlegges. Utgjør avdekkede farer en risiko for å forurense drikkevannet skal dere også
utarbeide en plan for tiltak som forebygger, fjerner eller reduserer farene til et akseptabelt nivå.
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Vedtaket er fattet med hjemmel i drikkevannsforskriften § 6 Farekartlegging og farehåndtering Det er
drikkevannsforskriften § 28 som gir Mattilsynet hjemmel til å fatte vedtak når disse bestemmelsene er
brutt. Drikkevannsforskriften er hjemlet i Matloven § 23.

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

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

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

Vannverkseieren skal sikre at farekartleggingen og farehåndteringen er oppdatert."

Vi har observert:
Dere oppgir at ventilasjon, luker, overløpsrør og andre åpninger ikke er sikret mot at insekter, støv og
pollen kommer inn i drikkevannsbassenget.

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

Støv, pollen og insekter kan bringe med seg smittestoffer og materialer som kan medføre problemer
for vannforsyningen. Dette vil kunne medføre en potensiell fare for vannverkets abonnenter, da
det ikke er senere vannbehandling som vil fjerne forurensningene. Mattilsynets vurdering er at
manglende sikring av ventilasjon, luker, overløp og andre åpninger mot insekter, støv og pollen er et
regelverksbrudd. Det er viktig at dere kartlegger alle farer, og at farene håndteres slik at de fjernes
eller reduseres til et akseptabelt nivå.

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

Fristen for å utarbeide en farekartlegging er

30. november 2021

Vedtak om å lage en vedlikeholdsplan
Dere må lage en plan for vedlikehold av drikkevannsbassenget
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Vedtaket er fattet med hjemmel i drikkevannsforskriften § 15 Distribusjonssystem og internt
fordelingsnett . Det er drikkevannsforskriften § 28 som gir Mattilsynet hjemmel til å fatte vedtak når
disse bestemmelsene er brutt. Drikkevannsforskriften er hjemlet i Matloven § 23.

Reglene som gjelder for § 15 distribusjonssystem og internt fordelingsnett
"Vannverkseieren skal sikre at vannforsyningssystemets distribusjonssystem er i tilfredsstillende
stand og driftes på en tilfredsstillende måte for å hindre at drikkevannet blir forurenset og for å bidra
til bærekraftig bruk av grunnvann og overflatevann.

Vannverkseieren skal sikre at det utarbeides en plan for hvordan distribusjonssystemet skal
vedlikeholdes og fornyes, og at denne planen er oppdatert og følges.

Eieren av internt fordelingsnett skal sikre at det interne fordelingsnettet er i tilfredsstillende stand, og
at det ikke bidrar til at drikkevann i distribusjonssystemet blir forurenset".

Vi har observert:
Dere oppgir i spørreskjemaet at dere ikke har en plan for vedlikehold av drikkevannsbassengene.
Videre fremkommer det ikke om dere har gjennomført noe vedlikehold av bassenget som er fra 1958.
Det fremkom under møte den 8. juni 2021 at dere utfører regelmessig kontroll på bassenget, og at
bassengtaket var skiftet ut i nyere tid.

Mattilsynet vurderer dette slik:
Vannverkseieren skal sikre at det utarbeides en plan for hvordan distribusjonssystemet skal
vedlikeholdes og fornyes, og at denne planen er oppdatert og følges. Det er viktig å ha oppdaterte
planer for vedlikehold som skal sikre at drikkevannsbassenget er i tilfredsstillende stand til en
hver tid. Når dere mangler plan for vedlikehold så utgjør dette et regelbrudd som vi mener det er
nødvendig dere retter opp.

I drikkevannsbasseng er det tilgang til åpent vannspeil. Det er ikke behandling av vannet etter
bassenget for å fjerne eventuelle forurensninger. Drikkevannsbaseng er kritiske punkter i
drikkevannsforsyningen, og det er dermed viktig at de er godt og regelmessig vedlikeholdt.

Vi mener at det vil være rimelig at dere utarbeider en plan for vedlikehold innen angitt frist.

Manglende vedlikehold kan utgjøre en trussel mot å levere trygt drikkevann til abonnentene.
Mattilsynet vurderer at regelbruddet kan sette drikkevannet i fare.

Fristen for å utarbeide en vedlikeholdsplan er

30. november 2021

Vi vil ha tilbakemelding når vedtaket er oppfylt
Mattilsynet har satt frist for når vedtatte tiltak skal gjennomføres. Det er viktig at dere gir
oss tilbakemelding så snart disse er utført slik at vi kan avslutte saken. Vi ber om at dere gir
tilbakemeldingen på det vedlagte tilbakemeldingsskjemaet.

Se også informasjon om regelverk og rettigheter.
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Med hilsen

Eva Cathrine Langø
seksjonssjef

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

Vedlegg:
Regelverk og rettigheter
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Tilbakemeldingsskjema i forbindelse med vedtak
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Regelverk og rettigheter
Mattilsynet kan føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak
Mattilsynet har hjemmel til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak i matloven § 23 og drikkevannsforskriften.

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

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

Du har rett til å klage
Du kan klage på enkeltvedtak. Du må begrunne klagen, skrive under og sende den til oss innen tre uker
etter at du har mottatt brevet om vedtaket. Reglene om klage står i forvaltningsloven §§ 28-29. Du finner mer
informasjon om klageretten i vedlegget; Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak.

Vi har vurdert saken etter dette regelverket

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

(drikkevannsforskriften )

Vi har funnet brudd på disse bestemmelsene:

• Drikkevannsforskriften § 15 Distribusjonssystem og internt fordelingsnett
• Drikkevannsforskriften § 6 Farekartlegging og farehåndtering
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Mattilsynet
Region Stor-Oslo

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

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

Avsender
Mattilsynet Avdeling Østfold og Follo
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal

Melding om rett til å klage
over forvaltningsvedtak

(Forvaltningsloven § 27)
Mottaker (navn og adresse) Dato Klageinstans
INDRE ØSTFOLD KOMMUNE
INDRE ØSTFOLD KOMMUNE VANNVERK
Postboks C
1801 Askim

14. juni 2021 Mattilsynet, hovedkontoret

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis du ønsker å klage over vedtak du har fått underretning om.

Klagerett Du har rett til å klage over vedtaket.

Hvem kan du klage til Klagen sender du til oss, dvs. avsenderen av dette vedtaket. Hvis vi ikke tar klagen til følge,
sender vi den til klageinstansen for endelig avgjørelse.

Klagefrist Klagefristen er tre uker fra den dag du mottar dette brevet. Det er tilstrekkelig at klagen er
postlagt før fristen løper ut. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, ber vi deg oppgi den datoen du mottok dette brevet. Dersom du klager
for sent, kan vi se bort fra klagen. Du kan søke om å få forlenget klagefristen. Vi ber deg da
nevne grunnen til at du ønsker det.

Rett til å kreve
begrunnelse

Dersom du mener vi ikke har begrunnet vedtaket, kan du kreve å få begrunnelse. Slikt krav
må i så fall sendes oss før klagefristen utløper. Klagefristen blir da avbrutt, og ny frist på tre
uker begynner å løpe fra det tidspunktet du mottar begrunnelsen.

Klagens innhold I klagen må du nevne:

• hvilket vedtak du klager over
• årsaken til at du klager
• den eller de endringene du ønsker
• eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vår vurdering av klagen

Du må undertegne klagen.

Utsetting av vedtaket Vedtaket er ment å skulle gjennomføres innen den fastsatte fristen. Dette gjelder selv om
du klager på vedtaket. Du kan søke om å få utsatt iverksettingen inntil klagefristen er ute
eller klagen er avgjort.

Rett til
dokumentinnsyn og
veiledning

Du har som hovedregel rett til å se dokumentene i saken etter forvaltningsloven §§ 18 og
19. Du må i så fall kontakte oss. Da kan du også få nærmere veiledning om klageretten, om
fremgangsmåten ved klage og om reglene for saksbehandlingen ellers.

Kostnader ved
klagesaken

Du kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om
fritt rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuegrenser. Fylkesmannen eller
advokaten din kan gi nærmere veiledning. Uavhengig av denne ordningen, kan du etter
forvaltningsloven § 36 kreve dekning for vesentlige kostnader som følge av klagen
dersom Mattilsynet omgjør vedtaket. Dette vil for eksempel kunne omfatte utgifter til
advokathjelp. Ved en omgjøring av vedtaket som følge av klagen, vil vi orientere deg om
denne rettigheten.

Klage til
Sivilombudsmannen

Hvis klagen ikke har ført frem og du mener at Mattilsynet har utsatt deg for urett,
kan du klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen).
Sivilombudsmannen kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av hvordan vi
har behandlet saken og om vi har begått feil eller forsømmelser.
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Mattilsynet
Region Stor-Oslo

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

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

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

Deres ref:  

Vår ref:  

Dato:  

Org.nr:

TILBAKEMELDING OM OPPFYLT VEDTAK (UTFØRTE TILTAK)

Det vises til vedtak fra Mattilsynet, Avdeling Østfold og Follo gitt i rapport datert 14. juni 2021 med
saksnummer 2021/019297.

Tilbakemelding gjelder: INDRE ØSTFOLD KOMMUNE VANNVERK

Her gis en beskrivelse av tiltak som er utført.

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

Vedtak Vedtaket skal
oppfylles innen

Beskrivelse av utført tiltak

Dere må kartlegge og vurdere
farer ved ventilasjon, luker,
overløp og andre åpninger
som ikke er sikret mot at
insekter, støv og pollen kommer
inn i drikkevannsbassenget.
Andre relevante farer må også
kartlegges. Utgjør avdekkede
farer en risiko for å forurense
drikkevannet skal dere også
utarbeide en plan for tiltak
som forebygger, fjerner
eller reduserer farene til et
akseptabelt nivå.

30. november 2021  

Dere må lage en plan
for vedlikehold av
drikkevannsbassenget

30. november 2021  

Sted:
Dato:

....................................................................
Ansvarlig for virksomheten
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Mattilsynet
Region Stor-Oslo

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

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

INDRE ØSTFOLD KOMMUNE VANNVERK
Postboks C
1801 Askim

Deres ref:  

Vår ref: 2021/019440  

Dato: 15. juni 2021  

Org.nr: 985399077

Vedtak om farekartlegging, vedlikeholdsplan og sikring av
drikkevannsbasseng
Dette tilsynet ble gjennomført som en dokumentkontroll utført av seniorinspektør Veronica
Dalskau Kvalheim. Tilsynet er basert på opplysninger om vannforsyningssystemet dere har
gitt oss ved registrering i skjematjenesten og ved besvarelse av spørreskjemaet "Spørsmål
om drikkevannsbasseng". Vi mottok opplysningene den 15. januar 2021. Videre har vi avklart
bakgrunnen for fremsendt informasjon i utveksling pr e-post den 22. mars 2021.

Tilsynet gjelder

• Spydeberg Vannverk

Vi viser også til vår tilsynsrapport den 30. april 2021.

Virksomhetens tilbakemelding til varselet om at vi vurderte å gi dere tre pålegg.
I brevet fra Mattilsynet datert 30. april 2021, ba vi om tilbakemelding dersom dere hadde noen
merknader til at vi vurderte å gi dere to pålegg.
1. Kartlegge alle farer som kan føre til forurensning av drikkevannsbassenget, og planlegge
eventuelle farereduserende tiltak.
2. Gjennomføre fysisk sikring
3. Utarbeide en vedlikeholdsplan for drikkevannsbassenget.

Dere har kommet med merknader om tidsfristene som var satt til 30. juni 2021. Til vedtak nr 1 og 2
ønsket dere en forlenget frist til 30. november 2021, og til vedtak nr. 3 ønsket dere en forlenget frist til
30. juni 2022. Vi gjennomgikk de varslede vedtakene i møte den 8. juni 2021, hvor vi ble enige om å
sette tidsfristen til 30. november på alle tre vedtakene.

Klage
Dersom dere er uenige i vedtaket kan dere klage.

Vedtak om å kartlegge farer som kan føre til forurensning i drikkevannsbassenget, og
planlegge eventuelle farereduserende tiltak.
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Dere må kartlegge og vurdere farer ved at takvann dreneres via innvendige rør i det ene bassenget,
og planlegge eventuelle farereduserende tiltak.

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

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

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

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

Vannverkseieren skal sikre at farekartleggingen og farehåndteringen er oppdatert.".

Vi har observert:
Dere oppgir at takvannet fra høydebasseng 1 dreneres via innvendige rør i bassenget.
Dere gir informasjon om at rørene er nye i syrefastmateriale. Det fremkommer ikke hvordan
takkonstruksjonen er eller hvordan tilstanden på taksluket er.

Mattilsynet vurderer dette slik:
Vannverkseieren skal sikre at tiltak som forebygger, fjerner eller reduserer farene til et akseptabelt
nivå, identifiseres og gjennomføres. Det er viktig å kartlegge alle farere som kan true trygt
drikkevann. Videre er det viktig å fjerne eller redusere farere som kan true trygt drikkevann.
Høydebasseng 1 har en sårbar konstruksjon ved at takvannet ledes i rør over drikkevannet. Det er
kjent i bransjen at slike konstruksjoner vil kunne medføre økt risiko for at forurenset vann kan komme
inn i bassenget. Det er viktig at faren håndteres slik at den fjernes eller redusere til et akseptabelt
nivå.

Takvann kan inneholde ekskrementer fra fugler og smågnagere. Dersom overvannet
kommer i kontakt med drikkevannet, kan dette medføre alvorlig sykdom hos mennesker.
Drikkevannsbassenget har ikke en senere vannbehandling som vil fjerne forurensningene som kan
oppstå. Det er derfor viktig å sikre at det ikke kan komme takvann inn i bassenget.

Når dere mangler sikring av takvann som ledes gjennom drikkevannsbassenget så utgjør dette et
regelverksbrudd som vi mener det er nødvendig dere retter opp. Det er viktig at dere kartlegger alle
farer, og at farene håndteres slik at de fjernes eller reduseres til et akseptabelt nivå.

Vi mener at det vil være rimelig at dere kartlegger farer innen angitt frist.

Fristen for å kartlegge farer som kan føre til forurensning i drikkevannsbassenget, og
planlegge eventuelle farereduserende tiltak er
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30. november 2021

Vedtak om å gjennomføre fysisk sikring av drikkevannsbassenget
Dere må skaffe oversikt over hvem som har tilgang til bassenget. Videre må dere utarbeide rutine
som skal ivareta fysisk sikring dersom nøkler kommer på avveie.

Vedtaket er fattet med hjemmel i drikkevannsforskriften § 10 Forebyggende sikring . Det er
drikkevannsforskriften § 28 som gir Mattilsynet hjemmel til å fatte vedtak når disse bestemmelsene er
brutt. Drikkevannsforskriften er hjemlet i Matloven § 23.

Reglene som gjelder for § 10 Forebyggende sikring:
"Vannverkseieren skal sikre at vannbehandlingsanlegget og alle relevante deler av
distribusjonssystemet er tilstrekkelig fysisk sikret, og at alle styringssystemer er tilstrekkelig sikret mot
uautorisert tilgang og bruk".

Vi har observert:
Dere oppgir at dere har sikret bassengene med alarm, men mangler en oversikt over hvem som har
tilgang til bassengene. I deres besvarelse så sier dere at dere mangler en oversikt over nøkler, samt
mangler rutine for å skifte lås dersom nøkler kommer på avveie.

Mattilsynet vurderer dette slik:
Dere som vannverkseier har en plikt og et ansvar for å sikre drikkevannsbassengene mot uautorisert
tilgang og bruk. I drikkevannsbassengene er det tilgang til åpent vannspeil, og det er ikke behandling
av drikkevannet etter bassengene for å fjerne eventuelle forurensninger. Det er dermed viktig at dere
har god kontroll på tilgang til drikkevannsbassengene.

Drikkevannsbassenget har ikke en senere vannbehandling som vil fjerne forurensningene som kan
oppstå. Det er derfor viktig å sikre at det ikke kan komme uvedkommende inn i bassenget.

Når dere mangler en oversikt over hvem som har tilgang til nøklene til drikkevannsbassengene så
utgjør dette et regelverksbrudd som vi mener det er nødvendig dere retter opp.

Vi mener at det vil være rimelig gjennomfører fysisk sikring av drikkevannsbassenget innen angitt
frist.

Fristen for å gjennomføre fysisk sikring av drikkevannsbassengene er

30. november 2021

Vedtak om å utarbeide en vedlikeholdsplan
Dere må lage en plan for vedlikehold og hvordan dere skal etterleve denne.

Vedtaket er fattet med hjemmel i drikkevannsforskriften § 15 Distribusjonssystem og internt
fordelingsnett . Det er drikkevannsforskriften § 28 som gir Mattilsynet hjemmel til å fatte vedtak når
disse bestemmelsene er brutt. Drikkevannsforskriften er hjemlet i Matloven § 23.
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Reglene som gjelder for § 15. distribusjonssystem og internt fordelingsnett.
"Vannverkseieren skal sikre at vannforsyningssystemets distribusjonssystem er i tilfredsstillende
stand og driftes på en tilfredsstillende måte for å hindre at drikkevannet blir forurenset og for å bidra
til bærekraftig bruk av grunnvann og overflatevann.

Vannverkseieren skal sikre at det utarbeides en plan for hvordan distribusjonssystemet skal
vedlikeholdes og fornyes, og at denne planen er oppdatert og følges.

Eieren av internt fordelingsnett skal sikre at det interne fordelingsnettet er i tilfredsstillende stand, og
at det ikke bidrar til at drikkevann i distribusjonssystemet blir forurenset".

Vi har observert:
Dere har rapportert at dere ikke har en plan for vedlikehold. Det ene høydebassenget er fra 1973 og
det andre er fra 2005. Dere har ikke gitt noe informasjon på om dere har gjennomført noe vedlikehold
eller har planer om å utføre vedlikehold på disse bassengene.

Mattilsynet vurderer dette slik:
Vannverkseieren skal sikre at det utarbeides en plan for hvordan distribusjonssystemet skal
vedlikeholdes og fornyes, og at denne planen er oppdatert og følges. Det er viktig å ha oppdaterte
planer for vedlikehold som skal sikre at drikkevannsbssenget er i tilfredsstillende stand til en hver tid.

I drikkevannsbasseng er det tilgang på åpent vannspeil, og det er ikke behandling av vannet
etter bassengene for å fjerne eventuelle forurensninger. Bassengene er kritiske punkter i
drikkevannsforsyningen, og det er dermed viktig at de er godt og regelmessig vedlikeholdt.
Forebyggende vedlikehold vil kunne bidra til å beskytte drikkevannet mot forurensninger.

Drikkevannsbassenget har ikke en senere vannbehandling som vil fjerne forurensningene som kan
oppstå. Det er derfor viktig å ha oppdaterte planer for vedlikehold. Når dere mangler en oversikt over
vedlikeholdsbehovet til drikkevannsbassengene så utgjør dette et regelverksbrudd som vi mener det
er nødvendig dere retter opp.

Vi mener at det vil være rimelig at dere utarbeider en plan for vedlikehold innen angitt frist.

Fristen for å utarbeide vedlikeholdsplan er

30. november 2021

Vi vil ha tilbakemelding når vedtaket er oppfylt
Mattilsynet har satt frist for når vedtatte tiltak skal gjennomføres. Det er viktig at dere gir
oss tilbakemelding så snart disse er utført slik at vi kan avslutte saken. Vi ber om at dere gir
tilbakemeldingen på det vedlagte tilbakemeldingsskjemaet.

Se også informasjon om regelverk og rettigheter.
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Med hilsen

Eva Cathrine Langø
seksjonssjef

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

Vedlegg:
Regelverk og rettigheter
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Tilbakemeldingsskjema i forbindelse med vedtak
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Deres ref: — Vår ref: 2021/019440 — Dato: 15. juni 2021

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

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

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

Du har rett til å klage
Du kan klage på enkeltvedtak. Du må begrunne klagen, skrive under og sende den til oss innen tre uker
etter at du har mottatt brevet om vedtaket. Reglene om klage står i forvaltningsloven §§ 28-29. Du finner mer
informasjon om klageretten i vedlegget; Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak.

Vi har vurdert saken etter dette regelverket

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

(drikkevannsforskriften )

Vi har funnet brudd på disse bestemmelsene:

• Drikkevannsforskriften § 15 Distribusjonssystem og internt fordelingsnett
• Drikkevannsforskriften § 10 Forebyggende sikring
• Drikkevannsforskriften § 6 Farekartlegging og farehåndtering
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Mattilsynet
Region Stor-Oslo

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

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

Avsender
Mattilsynet Avdeling Østfold og Follo
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal

Melding om rett til å klage
over forvaltningsvedtak

(Forvaltningsloven § 27)
Mottaker (navn og adresse) Dato Klageinstans
INDRE ØSTFOLD KOMMUNE
INDRE ØSTFOLD KOMMUNE VANNVERK
Postboks C
1801 Askim

15. juni 2021 Mattilsynet, hovedkontoret

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis du ønsker å klage over vedtak du har fått underretning om.

Klagerett Du har rett til å klage over vedtaket.

Hvem kan du klage til Klagen sender du til oss, dvs. avsenderen av dette vedtaket. Hvis vi ikke tar klagen til følge,
sender vi den til klageinstansen for endelig avgjørelse.

Klagefrist Klagefristen er tre uker fra den dag du mottar dette brevet. Det er tilstrekkelig at klagen er
postlagt før fristen løper ut. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, ber vi deg oppgi den datoen du mottok dette brevet. Dersom du klager
for sent, kan vi se bort fra klagen. Du kan søke om å få forlenget klagefristen. Vi ber deg da
nevne grunnen til at du ønsker det.

Rett til å kreve
begrunnelse

Dersom du mener vi ikke har begrunnet vedtaket, kan du kreve å få begrunnelse. Slikt krav
må i så fall sendes oss før klagefristen utløper. Klagefristen blir da avbrutt, og ny frist på tre
uker begynner å løpe fra det tidspunktet du mottar begrunnelsen.

Klagens innhold I klagen må du nevne:

• hvilket vedtak du klager over
• årsaken til at du klager
• den eller de endringene du ønsker
• eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vår vurdering av klagen

Du må undertegne klagen.

Utsetting av vedtaket Vedtaket er ment å skulle gjennomføres innen den fastsatte fristen. Dette gjelder selv om
du klager på vedtaket. Du kan søke om å få utsatt iverksettingen inntil klagefristen er ute
eller klagen er avgjort.

Rett til
dokumentinnsyn og
veiledning

Du har som hovedregel rett til å se dokumentene i saken etter forvaltningsloven §§ 18 og
19. Du må i så fall kontakte oss. Da kan du også få nærmere veiledning om klageretten, om
fremgangsmåten ved klage og om reglene for saksbehandlingen ellers.

Kostnader ved
klagesaken

Du kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om
fritt rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuegrenser. Fylkesmannen eller
advokaten din kan gi nærmere veiledning. Uavhengig av denne ordningen, kan du etter
forvaltningsloven § 36 kreve dekning for vesentlige kostnader som følge av klagen
dersom Mattilsynet omgjør vedtaket. Dette vil for eksempel kunne omfatte utgifter til
advokathjelp. Ved en omgjøring av vedtaket som følge av klagen, vil vi orientere deg om
denne rettigheten.

Klage til
Sivilombudsmannen

Hvis klagen ikke har ført frem og du mener at Mattilsynet har utsatt deg for urett,
kan du klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen).
Sivilombudsmannen kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av hvordan vi
har behandlet saken og om vi har begått feil eller forsømmelser.
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Mattilsynet
Region Stor-Oslo

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

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

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

Deres ref:  

Vår ref:  

Dato:  

Org.nr:

TILBAKEMELDING OM OPPFYLT VEDTAK (UTFØRTE TILTAK)

Det vises til vedtak fra Mattilsynet, Avdeling Østfold og Follo gitt i rapport datert 15. juni 2021 med
saksnummer 2021/019440.

Tilbakemelding gjelder: INDRE ØSTFOLD KOMMUNE VANNVERK

Her gis en beskrivelse av tiltak som er utført.

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

Vedtak Vedtaket skal
oppfylles innen

Beskrivelse av utført tiltak

Dere må kartlegge og vurdere
farer ved at takvann dreneres
via innvendige rør i det ene
bassenget, og planlegge
eventuelle farereduserende
tiltak.

30. november 2021  

Dere må lage en plan for
vedlikehold og hvordan dere
skal etterleve denne.

30. november 2021  

Dere må skaffe oversikt over
hvem som har tilgang til
bassenget. Videre må dere
utarbeide rutine som skal ivareta
fysisk sikring dersom nøkler
kommer på avveie.

30. november 2021  

Sted:
Dato:

....................................................................
Ansvarlig for virksomheten
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E-postadresse: 
sfovpost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Pb 325  
1502 Moss 

 Besøksadresse: 
Moss: Vogts gate 17 
Drammen: Dr. Hansteinsgate 9 
Oslo: Stensberggata 27 

 Telefon: 69 24 70 00 
www.statsforvalteren.no/ov 
 
Org.nr. 974 761 319 

  Vår dato:  Vår ref: 

  31.05.2021  2021/8669 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Rune Johansen Follestad,  
  
 
 
 
 
 
 

 

Indre Østfold kommune 
Postboks 34 
1861 TRØGSTAD 
 
 

  

Avslutning av tilsyn med lærernormen - Askim ungdomsskole 

Statsforvalteren i Oslo og Viken viser til varsel om tilsyn med lærernormen, sendt per e-post den 15. 
mars 2021. Hjemmelen for vår tilsynsvirksomhet er opplæringsloven § 14-1 første ledd og 
kommuneloven kapittel 30. Temaet for dette tilsynet var å kontrollere om kommunen følger kravet 
om forholdstall mellom lærer og elev i forskrift til opplæringsloven § 14A-1, også omtalt som 
lærernormen.  
 
Denne rapporten gjelder tilsynet ved Askim ungdomsskole. 
 
Metoden i dette tilsynet er, som vi har beskrevet i varselet, enklere enn det dere kjenner til fra 
tidligere tilsyn. Det innebærer at dette brevet erstatter det som i mer omfattende tilsyn ville vært 
endelig tilsynsrapport. 
 
Rettslig grunnlag 
I opplæringsloven § 8-3 er det bestemt at departementet kan fastsette nærmere forskrifter om 
forholdstall mellom tallet på lærere og tallet på elever per skole eller per kommune. Dette er gjort på 
skolenivå i forskrift til opplæringsloven § 14A-1. Der er det bestemt at forholdet mellom tallet på 
lærere og elever i ordinær undervisning maksimalt skal være 15 elever per lærer på 1. - 4. årstrinn, 
20 elever per lærer på 5. - 7. årstrinn og 20 elever per lærer på 8. - 10. årstrinn. 
 
Bakgrunnen for tilsynet 
Bakgrunnen for åpning av tilsynet var at innsamlet data i Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) 
per 1. oktober 2020 viste at lærernormen ved skolen ikke var oppfylt. Forholdstallet som førte til 
mistanke om brudd på regelverket, er vist i varselbrevet av 15. mars 2021. 
 
Vi ba om en tilbakemelding innen 9. april 2021 om de registrerte opplysningene skyldes 
feilregistreringer i GSI-systemet, eller om det er riktig at skolen per 1. oktober 2020 ikke oppfylte 
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lærernormen. Dersom det stemte at skolen ikke oppfylte lærernormen, ba vi om at dere ga 
opplysninger om hvorvidt det er gjort noe for å utbedre forholdet, eller om situasjonen fortsatt er 
den samme ved skolen.  
 
Kommunens tilbakemelding 
I tilbakemeldingen har dere oppgitt at skolen har tilføyd ressurser i ettertid, hvilket gjør at skolen nå 
oppfyller lærernormen. 
 
Avslutning av tilsynet 
Vi legger til grunn opplysningene kommunen har gitt om tilføyde eller omfordelte ressurser på 
skolen etter 1. oktober 2020, og vurderer dermed at mistanken om lovbrudd ved skolen etter 
forskrift til opplæringsloven § 14A-1 ikke lenger foreligger. Vi avslutter dermed tilsynet. 
Statsforvalteren vil likevel følge opp skolens registreringer i Grunnskolens informasjonssystem per 1. 
oktober 2021. 
 
Informasjon om tilsynet er offentlig 
Vi gjør også oppmerksom på at informasjon om tilsynet er offentlig og publiseres på vår 
hjemmeside, jf. offentlighetsloven § 3. Vi ber dere også vurdere å gi informasjon til elever og foreldre 
om tilsynet, og hva dere har gjort for å oppfylle lærernormen etter 1. oktober 2020, slik at kravet nå 
er oppfylt. 
 
Mulighet til å uttale dere 
Ettersom vi ikke har konkludert med lovbrudd i dette tilsynet, har vi ikke fattet vedtak med pålegg 
om retting, og dere har følgelig heller ikke klagerett. Dere kan likevel uttale dere om innholdet i dette 
brevet som gjelder vår beskrivelse av fakta, forståelse av loven, vurdering og konklusjon. Dersom 
dere mener brevet inneholder feil, bør dere begrunne hvorfor. Dersom dere gir oss en 
tilbakemelding, vil vi kunne vurdere om det er grunnlag for å endre innholdet i brevet. Dere er også 
velkomne til å ta kontakt med oss dersom dere har spørsmål eller ønsker mer informasjon og 
veiledning:   
 

 Rune Follestad, fmburjf@statsforvalteren.no, tlf. 32266954 
 Kjartan Stokke, fmbukns@statsforvalteren.no, tlf. 32266948 
 Ingrid Haraldsen, fmoaidh@statsforvalteren.no, tlf. 22003840 
 Iris Margareta Binder, fmoaimb@statsforvalteren.no, tlf. 22003828 

 
 
 
Med hilsen 
 
Grethe Hovde Parr 
avdelingsdirektør 

  
 
Kjersti Utnes Borgaas 
seksjonssjef 

Barnehage- og utdanningsavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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E-postadresse: 
sfovpost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Pb 325  
1502 Moss 

 Besøksadresse: 
Moss: Vogts gate 17 
Drammen: Dr. Hansteinsgate 9 
Oslo: Stensberggata 27 

 Telefon: 69 24 70 00 
www.statsforvalteren.no/ov 
 
Org.nr. 974 761 319 

  Vår dato:  Vår ref: 

  23.06.2021  2021/8669 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Rune Johansen Follestad,  
  
 
 
 
 
 
 

 

Indre Østfold kommune 
Postboks 34 
1861 TRØGSTAD 
 

  

Avslutning av tilsyn med lærernormen - Askimbyen skole 

Statsforvalteren i Oslo og Viken viser til varsel om tilsyn med lærernormen, sendt per e-post den 15. 
mars 2021. Hjemmelen for vår tilsynsvirksomhet er opplæringsloven § 14-1 første ledd og 
kommuneloven kapittel 30. Temaet for dette tilsynet var å kontrollere om kommunen følger kravet 
om forholdstall mellom lærer og elev i forskrift til opplæringsloven § 14A-1, også omtalt som 
lærernormen.  
 
Denne rapporten gjelder tilsynet ved Askimbyen skole. 
 
Metoden i dette tilsynet er, som vi har beskrevet i varselet, enklere enn det dere kjenner til fra 
tidligere tilsyn. Det innebærer at dette brevet erstatter det som i mer omfattende tilsyn ville vært 
endelig tilsynsrapport. 
 
Rettslig grunnlag 
I opplæringsloven § 8-3 er det bestemt at departementet kan fastsette nærmere forskrifter om 
forholdstall mellom tallet på lærere og tallet på elever per skole eller per kommune. Dette er gjort på 
skolenivå i forskrift til opplæringsloven § 14A-1. Der er det bestemt at forholdet mellom tallet på 
lærere og elever i ordinær undervisning maksimalt skal være 15 elever per lærer på 1. - 4. årstrinn, 
20 elever per lærer på 5. - 7. årstrinn og 20 elever per lærer på 8. - 10. årstrinn. 
 
Bakgrunnen for tilsynet 
Bakgrunnen for åpning av tilsynet var at innsamlet data i Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) 
per 1. oktober 2020 viste at lærernormen ved skolen ikke var oppfylt. Forholdstallet som førte til 
mistanke om brudd på regelverket, er vist i varselbrevet av 15. mars 2021. 
 
Vi ba om en tilbakemelding innen 9. april 2021 om de registrerte opplysningene skyldes 
feilregistreringer i GSI-systemet, eller om det er riktig at skolen per 1. oktober 2020 ikke oppfylte 
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lærernormen. Dersom det stemte at skolen ikke oppfylte lærernormen, ba vi om at dere ga 
opplysninger om hvorvidt det er gjort noe for å utbedre forholdet, eller om situasjonen fortsatt er 
den samme ved skolen.  
 
Kommunens tilbakemelding 
I tilbakemeldingen har dere oppgitt at opplysningene i GSI var feilregistrert, hvilket innebærer at 
skolen likevel oppfylte lærernormen 1. oktober 2021.  
 
Avslutning av tilsynet 
Vi legger til grunn opplysningene kommunen har gitt om at registreringen i GSI ikke var korrekte, og 
dermed ikke ga et riktig bilde av den faktiske situasjonen ved skolen den 1. oktober 2020. Vi vurderer 
dermed at mistanken om lovbrudd ved skolen etter forskrift til opplæringsloven § 14A-1 ikke lenger 
foreligger. Vi avslutter dermed tilsynet.  
 
Vi vil anmode om at dere er nøye med hvilke opplysninger som registreres i GSI høsten 2021, slik at 
feilregistrering ikke gjentar seg. Vi forventer at de opplysningene som registreres om situasjonen ved 
skolen 1. oktober 2021, vil bekrefte at skolen oppfyller lærernormen. Dersom dette ikke skulle bli 
tilfellet, vil vi vurdere å åpne nytt tilsyn.  
 
Informasjon om tilsynet er offentlig 
Vi gjør også oppmerksom på at informasjon om tilsynet er offentlig og publiseres på vår 
hjemmeside, jf. offentlighetsloven § 3. Vi ber dere også vurdere å gi informasjon til elever og foreldre 
om dette tilsynet, med en forklaring av feilregistreringen i GSI, slik at de kan forstå hvorfor tilsynet 
avsluttes uten vedtak med pålegg om retting. 
 
Mulighet til å uttale dere 
Ettersom vi ikke har konkludert med lovbrudd i dette tilsynet, har vi ikke fattet vedtak med pålegg 
om retting, og dere har følgelig heller ikke klagerett. Dere kan likevel uttale dere om innholdet i dette 
brevet når det gjelder vår beskrivelse av fakta, forståelse av loven, vurdering og konklusjon. Dersom 
dere mener brevet inneholder feil, bør dere begrunne hvorfor. Dersom dere gir oss en 
tilbakemelding, vil vi kunne vurdere om det er grunnlag for å endre innholdet i brevet. Dere er også 
velkomne til å ta kontakt med oss dersom dere har spørsmål eller ønsker mer informasjon og 
veiledning. Vår kontaktinformasjon er: 
 

 Rune Follestad, fmburjf@statsforvalteren.no, tlf. 32266954 
 Kjartan Stokke, fmbukns@statsforvalteren.no, tlf. 32266948 
 Ingrid Haraldsen, fmoaidh@statsforvalteren.no, tlf. 22003840 
 Iris Margareta Binder, fmoaimb@statsforvalteren.no, tlf. 22003828 
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Med hilsen 
 
Grethe Hovde Parr 
avdelingsdirektør 

  
 
Kjersti Utnes Borgaas 
seksjonssjef 

Barnehage - og utdanningsavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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E-postadresse: 
sfovpost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Pb 325  
1502 Moss 

 Besøksadresse: 
Moss: Vogts gate 17 
Drammen: Dr. Hansteinsgate 9 
Oslo: Stensberggata 27 

 Telefon: 69 24 70 00 
www.statsforvalteren.no/ov 
 
Org.nr. 974 761 319 

  Vår dato:  Vår ref: 

  02.06.2021  2021/8669 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Rune Johansen Follestad,  
  
 
 
 
 
 
 

 

Indre Østfold kommune 
Postboks 34 
1861 TRØGSTAD 
 
 

  

Avslutning av tilsyn med lærernormen - Båstad skole 

Statsforvalteren i Oslo og Viken viser til varsel om tilsyn med lærernormen, sendt per e-post den 15. 
mars 2021. Hjemmelen for vår tilsynsvirksomhet er opplæringsloven § 14-1 første ledd og 
kommuneloven kapittel 30. Temaet for dette tilsynet var å kontrollere om kommunen følger kravet 
om forholdstall mellom lærer og elev i forskrift til opplæringsloven § 14A-1, også omtalt som 
lærernormen.  
 
Denne rapporten gjelder tilsynet ved Båstad skole. 
 
Metoden i dette tilsynet er, som vi har beskrevet i varselet, enklere enn det dere kjenner til fra 
tidligere tilsyn. Det innebærer at dette brevet erstatter det som i mer omfattende tilsyn ville vært 
endelig tilsynsrapport. 
 
Rettslig grunnlag 
I opplæringsloven § 8-3 er det bestemt at departementet kan fastsette nærmere forskrifter om 
forholdstall mellom tallet på lærere og tallet på elever per skole eller per kommune. Dette er gjort på 
skolenivå i forskrift til opplæringsloven § 14A-1. Der er det bestemt at forholdet mellom tallet på 
lærere og elever i ordinær undervisning maksimalt skal være 15 elever per lærer på 1. - 4. årstrinn, 
20 elever per lærer på 5. - 7. årstrinn og 20 elever per lærer på 8. - 10. årstrinn. 
 
Bakgrunnen for tilsynet 
Bakgrunnen for åpning av tilsynet var at innsamlet data i Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) 
per 1. oktober 2020 viste at lærernormen ved skolen ikke var oppfylt. Forholdstallet som førte til 
mistanke om brudd på regelverket, er vist i varselbrevet av 15. mars 2021. 
 
Vi ba om en tilbakemelding innen 9. april 2021 om de registrerte opplysningene skyldes 
feilregistreringer i GSI-systemet, eller om det er riktig at skolen per 1. oktober 2020 ikke oppfylte 
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lærernormen. Dersom det stemte at skolen ikke oppfylte lærernormen, ba vi om at dere ga 
opplysninger om hvorvidt det er gjort noe for å utbedre forholdet, eller om situasjonen fortsatt er 
den samme ved skolen.  
 
Kommunens tilbakemelding 
I tilbakemeldingen har dere oppgitt at skolen har tilføyd ressurser i ettertid, hvilket gjør at skolen nå 
oppfyller lærernormen. 
 
Avslutning av tilsynet 
Vi legger til grunn opplysningene kommunen har gitt om tilføyde eller omfordelte ressurser på 
skolen etter 1. oktober 2020, og vurderer dermed at mistanken om lovbrudd ved skolen etter 
forskrift til opplæringsloven § 14A-1 ikke lenger foreligger. Vi avslutter dermed tilsynet. 
Statsforvalteren vil likevel følge opp skolens registreringer i Grunnskolens informasjonssystem per 1. 
oktober 2021. 
 
Informasjon om tilsynet er offentlig 
Vi gjør også oppmerksom på at informasjon om tilsynet er offentlig og publiseres på vår 
hjemmeside, jf. offentlighetsloven § 3. Vi ber dere også vurdere å gi informasjon til elever og foreldre 
om tilsynet, og hva dere har gjort for å oppfylle lærernormen etter 1. oktober 2020, slik at kravet nå 
er oppfylt. 
 
Mulighet til å uttale dere 
Ettersom vi ikke har konkludert med lovbrudd i dette tilsynet, har vi ikke fattet vedtak med pålegg 
om retting, og dere har følgelig heller ikke klagerett. Dere kan likevel uttale dere om innholdet i dette 
brevet som gjelder vår beskrivelse av fakta, forståelse av loven, vurdering og konklusjon. Dersom 
dere mener brevet inneholder feil, bør dere begrunne hvorfor. Dersom dere gir oss en 
tilbakemelding, vil vi kunne vurdere om det er grunnlag for å endre innholdet i brevet. Dere er også 
velkomne til å ta kontakt med oss dersom dere har spørsmål eller ønsker mer informasjon og 
veiledning:   
 

 Rune Follestad, fmburjf@statsforvalteren.no, tlf. 32266954 
 Kjartan Stokke, fmbukns@statsforvalteren.no, tlf. 32266948 
 Ingrid Haraldsen, fmoaidh@statsforvalteren.no, tlf. 22003840 
 Iris Margareta Binder, fmoaimb@statsforvalteren.no, tlf. 22003828 

 
 
 
Med hilsen 
 
Grethe Hovde Parr 
avdelingsdirektør 

  
 
Kjersti Utnes Borgaas 
seksjonssjef 

Barnehage- og utdanningsavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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E-postadresse: 
sfovpost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Pb 325  
1502 Moss 

 Besøksadresse: 
Moss: Vogts gate 17 
Drammen: Dr. Hansteinsgate 9 
Oslo: Stensberggata 27 

 Telefon: 69 24 70 00 
www.statsforvalteren.no/ov 
 
Org.nr. 974 761 319 

  Vår dato:  Vår ref: 

  31.05.2021  2021/8669 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Rune Johansen Follestad,  
  
 
 
 
 
 
 

 

Indre Østfold kommune 
Postboks 34 
1861 TRØGSTAD 
 
 

  

Avslutning av tilsyn med lærernormen - Grøtvedt skole 

Statsforvalteren i Oslo og Viken viser til varsel om tilsyn med lærernormen, sendt per e-post den 15. 
mars 2021. Hjemmelen for vår tilsynsvirksomhet er opplæringsloven § 14-1 første ledd og 
kommuneloven kapittel 30. Temaet for dette tilsynet var å kontrollere om kommunen følger kravet 
om forholdstall mellom lærer og elev i forskrift til opplæringsloven § 14A-1, også omtalt som 
lærernormen.  
 
Denne rapporten gjelder tilsynet ved Grøtvedt skole. 
 
Metoden i dette tilsynet er, som vi har beskrevet i varselet, enklere enn det dere kjenner til fra 
tidligere tilsyn. Det innebærer at dette brevet erstatter det som i mer omfattende tilsyn ville vært 
endelig tilsynsrapport. 
 
Rettslig grunnlag 
I opplæringsloven § 8-3 er det bestemt at departementet kan fastsette nærmere forskrifter om 
forholdstall mellom tallet på lærere og tallet på elever per skole eller per kommune. Dette er gjort på 
skolenivå i forskrift til opplæringsloven § 14A-1. Der er det bestemt at forholdet mellom tallet på 
lærere og elever i ordinær undervisning maksimalt skal være 15 elever per lærer på 1. - 4. årstrinn, 
20 elever per lærer på 5. - 7. årstrinn og 20 elever per lærer på 8. - 10. årstrinn. 
 
Bakgrunnen for tilsynet 
Bakgrunnen for åpning av tilsynet var at innsamlet data i Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) 
per 1. oktober 2020 viste at lærernormen ved skolen ikke var oppfylt. Forholdstallet som førte til 
mistanke om brudd på regelverket, er vist i varselbrevet av 15. mars 2021. 
 
Vi ba om en tilbakemelding innen 9. april 2021 om de registrerte opplysningene skyldes 
feilregistreringer i GSI-systemet, eller om det er riktig at skolen per 1. oktober 2020 ikke oppfylte 
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lærernormen. Dersom det stemte at skolen ikke oppfylte lærernormen, ba vi om at dere ga 
opplysninger om hvorvidt det er gjort noe for å utbedre forholdet, eller om situasjonen fortsatt er 
den samme ved skolen.  
 
Kommunens tilbakemelding 
I tilbakemeldingen har dere oppgitt at skolen har tilføyd ressurser i ettertid, hvilket gjør at skolen nå 
oppfyller lærernormen. 
 
Avslutning av tilsynet 
Vi legger til grunn opplysningene kommunen har gitt om tilføyde eller omfordelte ressurser på 
skolen etter 1. oktober 2020, og vurderer dermed at mistanken om lovbrudd ved skolen etter 
forskrift til opplæringsloven § 14A-1 ikke lenger foreligger. Vi avslutter dermed tilsynet. 
Statsforvalteren vil likevel følge opp skolens registreringer i Grunnskolens informasjonssystem per 1. 
oktober 2021. 
 
Informasjon om tilsynet er offentlig 
Vi gjør også oppmerksom på at informasjon om tilsynet er offentlig og publiseres på vår 
hjemmeside, jf. offentlighetsloven § 3. Vi ber dere også vurdere å gi informasjon til elever og foreldre 
om tilsynet, og hva dere har gjort for å oppfylle lærernormen etter 1. oktober 2020, slik at kravet nå 
er oppfylt. 
 
Mulighet til å uttale dere 
Ettersom vi ikke har konkludert med lovbrudd i dette tilsynet, har vi ikke fattet vedtak med pålegg 
om retting, og dere har følgelig heller ikke klagerett. Dere kan likevel uttale dere om innholdet i dette 
brevet som gjelder vår beskrivelse av fakta, forståelse av loven, vurdering og konklusjon. Dersom 
dere mener brevet inneholder feil, bør dere begrunne hvorfor. Dersom dere gir oss en 
tilbakemelding, vil vi kunne vurdere om det er grunnlag for å endre innholdet i brevet. Dere er også 
velkomne til å ta kontakt med oss dersom dere har spørsmål eller ønsker mer informasjon og 
veiledning:   
 

 Rune Follestad, fmburjf@statsforvalteren.no, tlf. 32266954 
 Kjartan Stokke, fmbukns@statsforvalteren.no, tlf. 32266948 
 Ingrid Haraldsen, fmoaidh@statsforvalteren.no, tlf. 22003840 
 Iris Margareta Binder, fmoaimb@statsforvalteren.no, tlf. 22003828 

 
 
 
Med hilsen 
 
Grethe Hovde Parr 
avdelingsdirektør 

  
 
Kjersti Utnes Borgaas 
seksjonssjef 

Barnehage- og utdanningsavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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E-postadresse: 
sfovpost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Pb 325  
1502 Moss 

 Besøksadresse: 
Moss: Vogts gate 17 
Drammen: Dr. Hansteinsgate 9 
Oslo: Stensberggata 27 

 Telefon: 69 24 70 00 
www.statsforvalteren.no/ov 
 
Org.nr. 974 761 319 

  Vår dato:  Vår ref: 

  18.08.2021  2021/8669 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Rune Johansen Follestad,  
  
 
 
 
 
 
 

 

Indre Østfold kommune 
Postboks 34 
1861 TRØGSTAD 
 
 

  

 

Avslutning av tilsyn med lærernormen - Korsgård skole 

Statsforvalteren i Oslo og Viken viser til varsel om tilsyn med lærernormen, sendt per e-post den 15. 
mars 2021. Hjemmelen for vår tilsynsvirksomhet er opplæringsloven § 14-1 første ledd og 
kommuneloven kapittel 30. Temaet for dette tilsynet var å kontrollere om kommunen følger kravet 
om forholdstall mellom lærer og elev i forskrift til opplæringsloven § 14A-1, også omtalt som 
lærernormen.  
 
Denne rapporten gjelder tilsynet ved Korsgård skole. 
 
Metoden i dette tilsynet er, som vi har beskrevet i varselet, enklere enn det dere kjenner til fra 
tidligere tilsyn. Det innebærer at dette brevet erstatter det som i mer omfattende tilsyn ville vært 
endelig tilsynsrapport. 
 
Rettslig grunnlag 
I opplæringsloven § 8-3 er det bestemt at departementet kan fastsette nærmere forskrifter om 
forholdstall mellom tallet på lærere og tallet på elever per skole eller per kommune. Dette er gjort på 
skolenivå i forskrift til opplæringsloven § 14A-1. Der er det bestemt at forholdet mellom tallet på 
lærere og elever i ordinær undervisning maksimalt skal være 15 elever per lærer på 1. - 4. årstrinn, 
20 elever per lærer på 5. - 7. årstrinn og 20 elever per lærer på 8. - 10. årstrinn. 
 
Bakgrunnen for tilsynet 
Bakgrunnen for åpning av tilsynet var at innsamlet data i Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) 
per 1. oktober 2020 viste at lærernormen ved skolen ikke var oppfylt. Forholdstallet som førte til 
mistanke om brudd på regelverket, er vist i varselbrevet av 15. mars 2021. 
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Vi ba om en tilbakemelding innen 9. april 2021 om de registrerte opplysningene skyldes 
feilregistreringer i GSI-systemet, eller om det er riktig at skolen per 1. oktober 2020 ikke oppfylte 
lærernormen. Dersom det stemte at skolen ikke oppfylte lærernormen, ba vi om at dere ga 
opplysninger om hvorvidt det er gjort noe for å utbedre forholdet, eller om situasjonen fortsatt er 
den samme ved skolen.  
 
Kommunens tilbakemelding 
I tilbakemeldingen har dere oppgitt at opplysningene i GSI var feilregistrert, hvilket innebærer at 
skolen likevel oppfylte lærernormen 1. oktober 2021.  
 
Avslutning av tilsynet 
Vi legger til grunn opplysningene kommunen har gitt om at registreringen i GSI ikke var korrekte, og 
dermed ikke ga et riktig bilde av den faktiske situasjonen ved skolen den 1. oktober 2020. Vi vurderer 
dermed at mistanken om lovbrudd ved skolen etter forskrift til opplæringsloven § 14A-1 ikke lenger 
foreligger. Vi avslutter dermed tilsynet.  
 
Vi vil anmode om at dere er nøye med hvilke opplysninger som registreres i GSI høsten 2021, slik at 
feilregistrering ikke gjentar seg. Vi forventer at de opplysningene som registreres om situasjonen ved 
skolen 1. oktober 2021, vil bekrefte at skolen oppfyller lærernormen. Dersom dette ikke skulle bli 
tilfellet, vil vi vurdere å åpne nytt tilsyn.  
 
Informasjon om tilsynet er offentlig 
Vi gjør også oppmerksom på at informasjon om tilsynet er offentlig og publiseres på vår 
hjemmeside, jf. offentlighetsloven § 3. Vi ber dere også vurdere å gi informasjon til elever og foreldre 
om dette tilsynet, med en forklaring av feilregistreringen i GSI, slik at de kan forstå hvorfor tilsynet 
avsluttes uten vedtak med pålegg om retting. 
 
Mulighet til å uttale dere 
Ettersom vi ikke har konkludert med lovbrudd i dette tilsynet, har vi ikke fattet vedtak med pålegg 
om retting, og dere har følgelig heller ikke klagerett. Dere kan likevel uttale dere om innholdet i dette 
brevet når det gjelder vår beskrivelse av fakta, forståelse av loven, vurdering og konklusjon. Dersom 
dere mener brevet inneholder feil, bør dere begrunne hvorfor. Dersom dere gir oss en 
tilbakemelding, vil vi kunne vurdere om det er grunnlag for å endre innholdet i brevet. Dere er også 
velkomne til å ta kontakt med oss dersom dere har spørsmål eller ønsker mer informasjon og 
veiledning. Vår kontaktinformasjon er: 
 

 Rune Follestad, fmburjf@statsforvalteren.no, tlf. 32266954 
 Kjartan Stokke, fmbukns@statsforvalteren.no, tlf. 32266948 
 Ingrid Haraldsen, fmoaidh@statsforvalteren.no, tlf. 22003840 
 Iris Margareta Binder, fmoaimb@statsforvalteren.no, tlf. 22003828 
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Med hilsen 
 
Grethe Hovde Parr 
avdelingsdirektør 

  
 
Kjersti Utnes Borgaas 
seksjonssjef 

Barnehage- og utdanningsavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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E-postadresse: 
sfovpost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Pb 325  
1502 Moss 

 Besøksadresse: 
Moss: Vogts gate 17 
Drammen: Dr. Hansteinsgate 9 
Oslo: Stensberggata 27 

 Telefon: 69 24 70 00 
www.statsforvalteren.no/ov 
 
Org.nr. 974 761 319 

  Vår dato:  Vår ref: 

  31.05.2021  2021/8669 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Rune Johansen Follestad,  
  
 
 
 
 
 
 

 

Indre Østfold kommune 
Postboks 34 
1861 TRØGSTAD 
 
 

  

Avslutning av tilsyn med lærernormen - Moen skole 

Statsforvalteren i Oslo og Viken viser til varsel om tilsyn med lærernormen, sendt per e-post den 15. 
mars 2021. Hjemmelen for vår tilsynsvirksomhet er opplæringsloven § 14-1 første ledd og 
kommuneloven kapittel 30. Temaet for dette tilsynet var å kontrollere om kommunen følger kravet 
om forholdstall mellom lærer og elev i forskrift til opplæringsloven § 14A-1, også omtalt som 
lærernormen.  
 
Denne rapporten gjelder tilsynet ved Moen skole. 
 
Metoden i dette tilsynet er, som vi har beskrevet i varselet, enklere enn det dere kjenner til fra 
tidligere tilsyn. Det innebærer at dette brevet erstatter det som i mer omfattende tilsyn ville vært 
endelig tilsynsrapport. 
 
Rettslig grunnlag 
I opplæringsloven § 8-3 er det bestemt at departementet kan fastsette nærmere forskrifter om 
forholdstall mellom tallet på lærere og tallet på elever per skole eller per kommune. Dette er gjort på 
skolenivå i forskrift til opplæringsloven § 14A-1. Der er det bestemt at forholdet mellom tallet på 
lærere og elever i ordinær undervisning maksimalt skal være 15 elever per lærer på 1. - 4. årstrinn, 
20 elever per lærer på 5. - 7. årstrinn og 20 elever per lærer på 8. - 10. årstrinn. 
 
Bakgrunnen for tilsynet 
Bakgrunnen for åpning av tilsynet var at innsamlet data i Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) 
per 1. oktober 2020 viste at lærernormen ved skolen ikke var oppfylt. Forholdstallet som førte til 
mistanke om brudd på regelverket, er vist i varselbrevet av 15. mars 2021. 
 
Vi ba om en tilbakemelding innen 9. april 2021 om de registrerte opplysningene skyldes 
feilregistreringer i GSI-systemet, eller om det er riktig at skolen per 1. oktober 2020 ikke oppfylte 

183

https://lovdata.no/NL/lov/1998-07-17-61/%C2%A78-3
https://lovdata.no/SF/forskrift/2006-06-23-724/%C2%A714a-1


  Side: 2/3 

lærernormen. Dersom det stemte at skolen ikke oppfylte lærernormen, ba vi om at dere ga 
opplysninger om hvorvidt det er gjort noe for å utbedre forholdet, eller om situasjonen fortsatt er 
den samme ved skolen.  
 
Kommunens tilbakemelding 
I tilbakemeldingen har dere oppgitt at skolen har tilføyd ressurser i ettertid, hvilket gjør at skolen nå 
oppfyller lærernormen. 
 
Avslutning av tilsynet 
Vi legger til grunn opplysningene kommunen har gitt om tilføyde eller omfordelte ressurser på 
skolen etter 1. oktober 2020, og vurderer dermed at mistanken om lovbrudd ved skolen etter 
forskrift til opplæringsloven § 14A-1 ikke lenger foreligger. Vi avslutter dermed tilsynet. 
Statsforvalteren vil likevel følge opp skolens registreringer i Grunnskolens informasjonssystem per 1. 
oktober 2021. 
 
Informasjon om tilsynet er offentlig 
Vi gjør også oppmerksom på at informasjon om tilsynet er offentlig og publiseres på vår 
hjemmeside, jf. offentlighetsloven § 3. Vi ber dere også vurdere å gi informasjon til elever og foreldre 
om tilsynet, og hva dere har gjort for å oppfylle lærernormen etter 1. oktober 2020, slik at kravet nå 
er oppfylt. 
 
Mulighet til å uttale dere 
Ettersom vi ikke har konkludert med lovbrudd i dette tilsynet, har vi ikke fattet vedtak med pålegg 
om retting, og dere har følgelig heller ikke klagerett. Dere kan likevel uttale dere om innholdet i dette 
brevet som gjelder vår beskrivelse av fakta, forståelse av loven, vurdering og konklusjon. Dersom 
dere mener brevet inneholder feil, bør dere begrunne hvorfor. Dersom dere gir oss en 
tilbakemelding, vil vi kunne vurdere om det er grunnlag for å endre innholdet i brevet. Dere er også 
velkomne til å ta kontakt med oss dersom dere har spørsmål eller ønsker mer informasjon og 
veiledning:   
 

 Rune Follestad, fmburjf@statsforvalteren.no, tlf. 32266954 
 Kjartan Stokke, fmbukns@statsforvalteren.no, tlf. 32266948 
 Ingrid Haraldsen, fmoaidh@statsforvalteren.no, tlf. 22003840 
 Iris Margareta Binder, fmoaimb@statsforvalteren.no, tlf. 22003828 

 
 
 
Med hilsen 
 
Grethe Hovde Parr 
avdelingsdirektør 

  
 
Kjersti Utnes Borgaas 
seksjonssjef 

Barnehage- og utdanningsavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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E-postadresse: 
sfovpost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Pb 325  
1502 Moss 

 Besøksadresse: 
Moss: Vogts gate 17 
Drammen: Dr. Hansteinsgate 9 
Oslo: Stensberggata 27 

 Telefon: 69 24 70 00 
www.statsforvalteren.no/ov 
 
Org.nr. 974 761 319 

  Vår dato:  Vår ref: 

  05.05.2021  2021/8669 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Rune Johansen Follestad,  
  
 
 
 
 
 
 

 

Indre Østfold kommune 
Rådhusgata 22 
1830 ASKIM 
 
 

  

 

Tilsyn med lærernormen - pålegg om retting - Rom skole 

Statsforvalteren i Oslo og Viken viser til varsel om tilsyn med lærernormen, sendt per e-post den 15. 
mars 2021. E-posten var å regne som et forhåndsvarsel om pålegg om retting, jf. forvaltningsloven § 
16 og kommuneloven § 30-4 første ledd. 
 
Denne rapporten gjelder tilsynet ved skole: Rom skole. 
 
Statsforvalteren har som oppgave å føre tilsyn med offentlige skoler, jf. opplæringsloven § 14-1 
første ledd og kommuneloven kapittel 30. Temaet for dette tilsynet var å kontrollere om skoleeier 
følger kravet om forholdstall mellom lærer og elev i forskrift til opplæringsloven § 14A-1, også omtalt 
som lærernormen.  
 
Rettslig grunnlag 
I opplæringsloven § 8-3 er det bestemt at departementet kan fastsette nærmere forskrifter om 
forholdstall mellom tallet på lærere og tallet på elever per skole eller per kommune. Dette er gjort på 
skolenivå i forskrift til opplæringsloven § 14A-1. Der er det bestemt at forholdet mellom tallet på 
lærere og elever i ordinær undervisning maksimalt skal være 15 elever per lærer på 1. - 4. årstrinn og 
20 elever per lærer på 5. - 10. årstrinn. 
 
Bakgrunnen for tilsynet 
Bakgrunnen for åpning av tilsynet var at innsamlet data i Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) 
per 1. oktober 2020 viser at lærernormen ved skolen ikke er oppfylt. Forholdstallet som førte til 
mistanke om brudd på regelverket, er vist i varselbrevet av 15. mars 2021.  
 
Vi ba om en tilbakemelding innen 9. april 2021 om de registrerte opplysningene skyldes 
feilregistreringer i GSI-systemet, eller om det er riktig at skolen per 1. oktober 2020 ikke oppfylte 
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lærernormen. Dersom det stemte at skolen ikke oppfylte lærernormen, ba vi om at dere ga 
opplysninger om hvorvidt det er gjort noe for å utbedre forholdet, eller om situasjonen fortsatt er 
den samme ved skolen.  
 
Kommunens tilbakemelding 
I tilbakemeldingen fra kommunen har dere oppgitt at tallene i GSI stemmer, og at situasjonen ved 
skolen fremdeles er den samme. Dette innebærer at skolen ennå ikke oppfyller kravene i regelverket 
om lærernormen.  
 
Pålegg om retting 
Vi har over konkludert med at skolen ikke oppfyller kravet i regelverket om lærernormen. Det er 
kommunen som er ansvarlig for at skolen blir drevet i samsvar med regelverket, jf. opplæringsloven 
§ 13-10. Vi pålegger dere dermed å rette opp følgende, jf. kommuneloven § 30-4: 
 
Kommunen må sørge for at skolen har et forholdstall mellom tallet på lærere og elever i ordinær 
undervisning som maksimalt er 15 elever per lærer på 1.-4. årstrinn, 20 elever per lærer på 5.-7. årstrinn 
og 20 elever per lærer på 8.-10. årstrinn. 
 
Dere skal iverksette tiltak for å rette brudd på regelverket umiddelbart. Det stilles ikke krav om 
erklæring om retting, men Statsforvalteren vil følge opp at avviket er rettet ved neste innsamling i 
Grunnskolens Informasjonssystem, per 1. oktober 2021. Fristen for å rette avviket er dermed også 1. 
oktober 2021. 
 
Informasjon om tilsynet er offentlig 
Vi gjør også oppmerksom på at funnene i tilsynet vil være offentlige og publiseres på vår 
hjemmeside, jf. offentlighetsloven § 3. Vi ber dere også vurdere å gi elever og foreldre informasjon 
om tilsynet og kommunens oppfølging av regelbruddet. 
 
Klagerett 
Pålegget om retting er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. Dere kan 
klage på enkeltvedtaket innen tre uker, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. En eventuell klage sendes til 
oss. Vi vil da vurdere om vi mener det er grunnlag for å omgjøre vedtaket. Hvis vi ikke er enig med 
dere, sender vi klagen til Utdanningsdirektoratet som avgjør saken. 
 
Dere er part i saken og har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18. 
 
Kontaktinformasjon 
Dersom dere har spørsmål om tilsynet eller ønsker ytterligere informasjon, er dere velkommen til å 
ta kontakt med oss:  
 

 Rune Follestad, fmburjf@statsforvalteren.no, tlf. 32266954 
 Kjartan Stokke, fmbukns@statsforvalteren.no, tlf. 32266948 
 Ingrid Haraldsen, fmoaidh@statsforvalteren.no, tlf. 22003840 
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 Iris Margareta Binder, fmoaimb@statsforvalteren.no, tlf. 22003828 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Grethe Hovde Parr 
avdelingsdirektør 

  
 
Kjersti Utnes Borgaas 
seksjonssjef 

Barnehage- og utdanningsavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
 

188

mailto:fmoaimb@statsforvalteren.no


       
       
E-postadresse: 
sfovpost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Pb 325  
1502 Moss 

 Besøksadresse: 
Moss: Vogts gate 17 
Drammen: Dr. Hansteinsgate 9 
Oslo: Stensberggata 27 

 Telefon: 69 24 70 00 
www.statsforvalteren.no/ov 
 
Org.nr. 974 761 319 

  Vår dato:  Vår ref: 

  31.05.2021  2021/8669 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Rune Johansen Follestad,  
  
 
 
 
 
 
 

 

Indre Østfold kommune 
Postboks 34 
1861 TRØGSTAD 
 
 

  

 

Avslutning av tilsyn med lærernormen - Skjønhaug skole 

Statsforvalteren i Oslo og Viken viser til varsel om tilsyn med lærernormen, sendt per e-post den 15. 
mars 2021. Hjemmelen for vår tilsynsvirksomhet er opplæringsloven § 14-1 første ledd og 
kommuneloven kapittel 30. Temaet for dette tilsynet var å kontrollere om kommunen følger kravet 
om forholdstall mellom lærer og elev i forskrift til opplæringsloven § 14A-1, også omtalt som 
lærernormen.  
 
Denne rapporten gjelder tilsynet ved Skjønhaug skole. 
 
Metoden i dette tilsynet er, som vi har beskrevet i varselet, enklere enn det dere kjenner til fra 
tidligere tilsyn. Det innebærer at dette brevet erstatter det som i mer omfattende tilsyn ville vært 
endelig tilsynsrapport. 
 
Rettslig grunnlag 
I opplæringsloven § 8-3 er det bestemt at departementet kan fastsette nærmere forskrifter om 
forholdstall mellom tallet på lærere og tallet på elever per skole eller per kommune. Dette er gjort på 
skolenivå i forskrift til opplæringsloven § 14A-1. Der er det bestemt at forholdet mellom tallet på 
lærere og elever i ordinær undervisning maksimalt skal være 15 elever per lærer på 1. - 4. årstrinn, 
20 elever per lærer på 5. - 7. årstrinn og 20 elever per lærer på 8. - 10. årstrinn. 
 
Bakgrunnen for tilsynet 
Bakgrunnen for åpning av tilsynet var at innsamlet data i Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) 
per 1. oktober 2020 viste at lærernormen ved skolen ikke var oppfylt. Forholdstallet som førte til 
mistanke om brudd på regelverket, er vist i varselbrevet av 15. mars 2021. 
 
Vi ba om en tilbakemelding innen 9. april 2021 om de registrerte opplysningene skyldes 
feilregistreringer i GSI-systemet, eller om det er riktig at skolen per 1. oktober 2020 ikke oppfylte 
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lærernormen. Dersom det stemte at skolen ikke oppfylte lærernormen, ba vi om at dere ga 
opplysninger om hvorvidt det er gjort noe for å utbedre forholdet, eller om situasjonen fortsatt er 
den samme ved skolen.  
 
Kommunens tilbakemelding 
I tilbakemeldingen har dere oppgitt at skolen har tilføyd ressurser i ettertid, hvilket gjør at skolen nå 
oppfyller lærernormen. 
 
Avslutning av tilsynet 
Vi legger til grunn opplysningene kommunen har gitt om tilføyde eller omfordelte ressurser på 
skolen etter 1. oktober 2020, og vurderer dermed at mistanken om lovbrudd ved skolen etter 
forskrift til opplæringsloven § 14A-1 ikke lenger foreligger. Vi avslutter dermed tilsynet. 
Statsforvalteren vil likevel følge opp skolens registreringer i Grunnskolens informasjonssystem per 1. 
oktober 2021. 
 
Informasjon om tilsynet er offentlig 
Vi gjør også oppmerksom på at informasjon om tilsynet er offentlig og publiseres på vår 
hjemmeside, jf. offentlighetsloven § 3. Vi ber dere også vurdere å gi informasjon til elever og foreldre 
om tilsynet, og hva dere har gjort for å oppfylle lærernormen etter 1. oktober 2020, slik at kravet nå 
er oppfylt. 
 
Mulighet til å uttale dere 
Ettersom vi ikke har konkludert med lovbrudd i dette tilsynet, har vi ikke fattet vedtak med pålegg 
om retting, og dere har følgelig heller ikke klagerett. Dere kan likevel uttale dere om innholdet i dette 
brevet som gjelder vår beskrivelse av fakta, forståelse av loven, vurdering og konklusjon. Dersom 
dere mener brevet inneholder feil, bør dere begrunne hvorfor. Dersom dere gir oss en 
tilbakemelding, vil vi kunne vurdere om det er grunnlag for å endre innholdet i brevet. Dere er også 
velkomne til å ta kontakt med oss dersom dere har spørsmål eller ønsker mer informasjon og 
veiledning:   
 

 Rune Follestad, fmburjf@statsforvalteren.no, tlf. 32266954 
 Kjartan Stokke, fmbukns@statsforvalteren.no, tlf. 32266948 
 Ingrid Haraldsen, fmoaidh@statsforvalteren.no, tlf. 22003840 
 Iris Margareta Binder, fmoaimb@statsforvalteren.no, tlf. 22003828 

 
 
 
Med hilsen 
 
Grethe Hovde Parr 
avdelingsdirektør 

  
 
Kjersti Utnes Borgaas 
seksjonssjef 

Barnehage- og utdanningsavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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