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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/85 
Dokumentnr.: 3 
Løpenr.: 38640/2022 
Klassering: 3014-192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 28.02.2022 22/1 

 

Virksomhetsbesøk - Helsehuset 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Informasjonen fra ledelsen i på Helsehuset, tas til orientering 

 
Fredrikstad, 09.02.2022 
 
 

Vedlegg 
ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
ingen 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget ønsker å kunne besøke enkelte virksomheter og kommunale foretak i sin 
valgperiode.  I kontrollutvalgets møte 8. februar 2021 under behandlingen av møteplan for 
2022 ble følgende protokollert: 
«Kontrollutvalget ønsker legge inn virksomhetsbesøk til Helsehuset til møte 28. februar 
2022»  
 

Sekretariatet har sendt forespørsel til ledelsen på Helsehuset om mulighet for av avlegge 
virksomheten et besøk. Helsehuset stiller seg positiv til dette. Kontrollutvalget vil i møte 28. 
februar 2022 få en generell orientering fra seksjonsleder om Helsehuset og tjenesten som er 
der. Kontrollutvalget får anledning til å stille spørsmål.  Sekvensen antas å ta ca. 30 - 45 
minutter.   
 
Kontrollutvalget gjennomfører ordinært møte etter informasjonen fra Helsehuset i 
virksomhetens møterom. 
 

Vurdering 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget at informasjonen fra ledelsen i på Helsehuset tas 
til orientering 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/84 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 3434/2022 
Klassering: 3014-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 28.02.2022 22/2 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

 
Fredrikstad, 06.01.2022 
 
 

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.: 2022/84 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 3448/2022 
Klassering: 3014-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 28.02.2022 22/3 

 

Valg av representant til å signere protokoll 

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

 
Fredrikstad, 06.01.2022 
 
 

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.: 2022/82 
Dokumentnr.: 6 
Løpenr.: 47523/2022 
Klassering: 3014-188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 28.02.2022 22/4 

 

Prosjektplan: Levekår, utenforskap og barnefattigdom 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Prosjektplan «Levekår, utenforskap og barnefattigdom», godkjennes 

 
Fredrikstad, 15.02.2022 
 
 

Vedlegg 
Prosjektplan «Levekår, utenforskap og barnefattigdom», datert 14.02.2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kommunestyre sak 174/21, den 08.12.2021 (Forvaltningsrevisjonsplan 2022-2024) 

Saksopplysninger 
Det framgår av forvaltningsrevisjonsplanen hva som er bakgrunnen for dette prosjektet. 
Revisjonen har gjengitt de viktigste poengene i sin prosjektplan (jf. pkt. 1«Bakgrunnen for 
prosjektet»).  På grunnlag av dette, foreslår revisjonen fire problemstillinger: 
 

1. Har Indre Østfold kommune utarbeidet oversikt over befolkningens helsetilstand, og 
de positive og negative faktorene som kan virke inn på denne? 
 

2. Har Indre Østfold kommune lagt til grunn oversikt over helsetilstand i kommunen og 
påvirkningsfaktorer for fastsettelse av mål, strategier og valg av tiltak i kommunens 
planer for barn og unge? 

 
3. Har Indre Østfold kommune iverksatt nødvendige tiltak for å møte kommunens 

folkehelse- og levekårsutfordringer blant barn og unge? 
 

4. Samarbeides det i tilstrekkelig grad mellom kommunalområder og tjenester for å 
forebygge kommunens folkehelse- og levekårsutfordringer blant barn og unge? 

 
 
Revisjonen antar at det vil gå med 450 timer +/- 10 % til dette prosjektet. Rapporten vil være 
klar til behandling i kontrollutvalgets møte i september 2022. 
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Vurdering 
Sekretariatet finner problemstillingene relevante i forhold til omtalen i 
forvaltningsrevisjonsplanen. Planlagt ressursbruk er høyere enn et gjennomsnittlig 
forvaltningsrevisjonsprosjekt. Revisjonen begrunner dette med at de må gå gjennom en stor 
mengde med planer og dokumenter på tvers av flere kommunalområder og at de videre er 
nødt til å gjennomføre anslagsvis 8-10 intervjuer med ledere fra ulike kommunalområder og 
virksomheter. 
Samlet sett anser vi at metodevalget vil gi en tilfredsstillende pålitelighet (nøyaktighet) og 
gyldighet1 til å trekke konklusjoner om temaet. Ellers har vi ingen kommentarer til metode og 
gjennomføring.  
 
Vi anbefaler at prosjektplanen godkjennes. 
 

 
1 metodene måler hva de er tiltenkt å måle 
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Levekår, utenforskap 
og barnefattigdom 

  

 

PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 

INDRE ØSTFOLD KOMMUNE 

14.02.2022 
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1 Bakgrunn for prosjektet 

Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget. 

 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene, og er kontrollutvalgets ansvarsområde jf. 

kommuneloven § 23-2 (1c). Forvaltningsrevisjon innebærer at det gjennomføres systematiske vurde-

ringer av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets 

vedtak.  

 

Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022-juli 2024 ble behandlet i kontrollutvalget 29.11.21 i sak 21/54, 

og vedtatt i kommunestyret 08.12.21, sak 174/21. Planen bygger på en risiko- og vesentlighetsvurdering 

av kommunen. «Levekår - utenforskap - barnefattigdom» er det første prosjektet som skal gjennomføres 

i planperioden. I risiko- og vesentlighetsvurderingen nevnes det følgende om risiko på området: 

 

Oppvekst 

Området er delt inn i 3 (4) seksjoner som favner de fleste tjenester innenfor: 

 Barnehage 

 Skole 

 Livsmestring, inkludert barnevern 

 NAV (fra 01.01.2021)  

 

Aktuelle lovendringer: Barnehageloven ble endret med virkning fra 01.01.2021. De viktigste 

endringene i loven omhandler det psykososiale barnehagemiljøet, internkontroll i barnehagen, 

krav om likebehandling og uavhengighet av kommunale og private barnehager og at utdan-

ningsdirektoratet skal føre tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager.  

 

Fagfornyelsen er navnet på prosessen med å fornye læreplanene i Kunnskapsløftet. Nye læ-

replaner ble tatt i bruk fra 2020. Alle læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæ-

ring er fornyet. Overordnet del av læreplanverket er også ny. 

 

Barnevernsreform 2022 (oppvekstreformen) Kommunene får et større ansvar for barnevernet, 

og det forebyggende og tverrsektorielle samarbeidet må styrkes. Formålet er at barn som 

trenger det, skal få hjelp til rett tid.  

 

Budsjett for 2021 beskriver at kommunen har levekårsutfordringer som blant annet omfatter 

en høy andel barn med spesialundervisning og spesialpedagogiske tiltak, barnevernet får 

kjennskap til familier sent og andelen barn som bor i lavinntektsfamilier er over gjennomsnittet 

både i Viken og landet. Tendensen er økende. Bruttoutgifter på området utgjøt 36,68% av 

kommunens totale bruttoutgifter.  […]  

 

I årsrapport for 2020 på området står det: «Det er god økonomisk kontroll i seksjonene og ute 

på enhetene, men det er forhold som vi ikke har kontroll på. Spesielt gjelder dette omfanget av 

spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp. Vi har utviklet et system for et tett samarbeid 

mellom skole, barnehage og PPT for å styrke det allmennpedagogiske arbeidet og redusere 

behovet for spesialundervisning og spesialpedagogiske tiltak. Det vil ta noen tid å se resultater 

av denne innsatsen, men uansett er det mange barn i Indre Østfold kommune som har behov 

for og rett til hjelp og støtte.» […]  
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KOSTRA-analyser for barnehage viser at viser at andel barn i kommunal barnehage jf totalt 

antall barn i barnehage er høy. Andel barnehagelærer i forhold til grunnbemanning er litt over 

snittet. Videre viser analyser at andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedago-

gisk hjelp er mye høyere enn snittet i KOSTRAgruppe 10. Andel minoritetsspråklige barn i bar-

nehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år er lavt.  

 

For skole viser KOSTRA-analyser at det er høy andel elever i kommunale og private grunns-

koler som får spesialundervisning, imidlertid ligger antallet årstimer til spesialundervisning per 

elev med spesialundervisning lavt. Det er også høyt antall årstimer til elever med særskilt 

norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring.  

 

For området barnevern viser KOSTRA-analyser at netto driftsutgifter til barneverntjenester er 

vesentlig høyere enn i sammenlignbare kommuner. Barn med melding og undersøkelse er 

også noe høy. Barn med barnevernstiltak er høy. Vider viser analysene at brutto driftsutgifter 

per barn som ikke er plassert av barnevernet er lav, og barn med undersøkelse eller tiltak per 

årsverk er lav.  

 

KOSTRAnalyser på området NAV viser et høyt antall kommunalt disponerte boliger og brutto 

investeringsutgifter til boligformål er høy. Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal 

bolig er lav.  

 

På området sosialtjeneste har vi sammenlignet Indre Østfold med Hamar og Lørenskog (da 

tallene for kostragruppe 10 var feil). Indre Østfold har et noe høyere antall sosialhjelpsmotta-

kere, også i gruppen 18-24 år. Kommunen har en større andel sosialhjelpsmottakere som bor i 

eid bolig, samt en høyere andel som har arbeidsinntekt som hovedinntekt. 

 

Sekretariatets vurderinger og konklusjon: 

Det er gjennomført statlige tilsyn på barnehage – Kommunens plikt til å sikre at barn med ned-

satt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud, det er også planlagt et 

tilsyn i 2021. På skoleområdet har det vært statlig tilsyn med, spesialpedagogikk, lærernorm, 

og skolemiljø og internkontroll. På barnevern har det vært igangsatt en forvaltningsrevisjon på 

barnevern – internkontroll og oppfølging av barn i fosterhjem og det er planlagt et statlig tilsyn i 

2021. 

 

Sekretariatet vurderer at det er levekårsutfordringene kan være et risikoområde i Indre Østfold 

kommune, dette omfatter både i forhold til barn med behov for spesialundervisning, barnefat-

tigdom/oppvekstsvilkår og sosiale tjenester generelt. 

 

Generelt vil det alltid være en risiko for at barn og unge ikke følges opp på en tilfredsstillende 

måte. Opplæringsloven, barnehageloven og barnevernsloven sier at kommunen skal ha en 

internkontroll på området som følger reglene i kommuneloven §25-1. Kunnskapsløftet, end-

ringer i barnehageloven og den nye barnevernsreformen stiller nye krav til kommunen som 

kan vurderes i forhold til gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 

 

Området oppvekst tar en stor del av kommunens budsjett og tjenesteytelsen er vesentlig for 

barn og unges utviklings- og utdanningsmuligheter. Oppreisings- og erstatningssaker kan 

være økonomisk kostbare for kommunen og det kan få konsekvenser for enkeltpersoners ut-
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vikling og utdanning. Sekretariatet vurderer at oppvekstområdet alltid vil ha en høy vesentlig-

het. Dette både pga av tjenester til enkeltinnbyggere og at tjenesten tar en stor andel av bud-

sjett 

 

Prosjektplanen er utformet på bakgrunn av beskrivelsen i risiko- og vesentlighetsvurderingen. 

 

Det er gjennomført et oppstartsmøte med administrasjonen 10.02.2022 der prosjektet ble presentert, 

og det ble gitt mulighet for å gi innspill til prosjektplanen.  

 

 

2 Premisser for prosjektarbeidet 

Østre Viken kommunerevisjon IKS gjennomfører forvaltningsrevisjon i tråd med «Standard for forvalt-

ningsrevisjon» (RSK 001/ god revisjonsskikk). Dette innebærer blant annet at rapporten skal skille klart 

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

sammenheng mellom problemstillinger, innsamlede data, vurderinger, konklusjoner og eventuelle an-

befalinger. 

 

Kontrollutvalgets vedtak legges til grunn for revisjonens videre arbeid med prosjektet. 

 

Revisjonen kan gjøre mindre endringer i problemstillinger og avgrensninger. Større endringer avklares 

med sekretariatet og ved behov ved kontrollutvalget. 

 

 

3 Problemstillinger og avgrensninger 

Revisjonen foreslår følgende problemstillinger: 

 

1. Har Indre Østfold kommune utarbeidet oversikt over befolkningens helsetilstand, og de posi-
tive og negative faktorene som kan virke inn på denne? 
 

2. Har Indre Østfold kommune lagt til grunn oversikt over helsetilstand i kommunen og påvirk-
ningsfaktorer for fastsettelse av mål, strategier og valg av tiltak i kommunens planer for barn 
og unge? 

 
3. Har Indre Østfold kommune iverksatt nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelse- og 

levekårsutfordringer blant barn og unge? 
 

4. Samarbeides det i tilstrekkelig grad mellom kommunalområder og tjenester for å forebygge 
kommunens folkehelse- og levekårsutfordringer blant barn og unge? 

 

Hovedfokuset i revisjonen vil være på om Indre Østfold kommune har oversikt over sine levekårs- og 

folkehelseutfordringer, om oversikten danner grunnlaget for kommunens mål, strategier og tiltak, om 

kommunen har iverksatt nødvendige tiltak for å møte kommunens levekårs- og folkehelseutfordringer, 

samt samarbeid og tverrfaglig fokus på tvers av virksomheter og tjenester når det gjelder kommunens 

levekårsutfordringer.   

 

Det fremkommer av risiko- og vesentlighetsvurderingen at Indre Østfold kommune har økende leve-

kårsutfordringer. Ifølge folkehelseloven § 5, skal kommuner ha nødvendig oversikt over helsetilstanden 

i befolkningen, samt de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Det fremkommer av 
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loven at denne oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, her-

under vurdere konsekvenser og årsaksforhold. Gjennom problemstilling 1 vil revisjonen undersøke om 

kommunen tilfredsstiller kravene som fremkommer av folkehelseloven § 5. 

 

Når det gjelder problemstilling 2 vil revisjonen undersøke om kommunens oversikt over befolkningens 

helsetilstand og funnene her er benyttet for å utarbeide kommunens mål, strategier og tiltak omhand-

lende folkehelse og levekårsutfordringer blant barn og unge, jf. folkehelseloven § 6. Revisjonen vil også 

se på overordnede planer som f.eks. kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplan.  

 

Ifølge § 7 i folkehelseloven, skal kommuner iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folke-

helseutfordringer. Gjennom problemstilling 3, vil vi derfor undersøke de faktiske tiltakene kommunen 

har iverksatt på området.  

 

Kommunens ulike virksomheter og tjenester skal samarbeide for å forebygge folkehelse- og levekårs-

utfordringer. Eksempelvis skal helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom samar-

beide med den kommunale barneverntjenesten.1 Gjennom problemstilling 4 vil vi undersøke hvordan 

og i hvilken grad kommunens virksomheter og tjenester samarbeider på området.  

 

I problemstilling 2, 3 og 4 vil vi ha fokus på virksomheter/tjenester som direkte retter seg mot barn og 

unge. Eksempler på virksomheter/tjenester på dette feltet er barnevernet, skole, barnehage og NAV. 

Det vil bli tatt en avgrensing mot psykisk helsetilbud for barn og unge da dette vil bli sett på i en egen 

forvaltningsrevisjon senere. Vi vil også kunne se på virksomheter/ tjenester som indirekte kan ha en 

påvirkning på barn og unge med tanke på levekår, utenforskap og barnefattigdom. 

  

 

4 Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier, også kalt «foretrukket praksis», er en samlebetegnelse for de krav eller forventninger 

som brukes som grunnlag for å vurdere kommunens virksomhet. Revisjonskriterier fastsettes normalt 

med basis i autoritative kilder. Også kommunens egne retningslinjer kan utgjøre revisjonskriterier. Re-

visjonskriteriene er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik/svakheter. Fakta vurderes opp mot 

revisjonskriteriene, og disse vurderingene danner grunnlaget for de konklusjoner som trekkes. I dette 

prosjektet vil vi ta utgangspunkt i følgende kilder når vi utleder revisjonskriterier: 

 

 Lov om folkehelsearbeid av 24. juni 2011 nr. 29 (Folkehelseloven) 

 Forskrift av 28. juni 2012 nr. 692 (Forskrift om oversikt over folkehelsen) 

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30 (Helse- og om-

sorgstjenesteloven) 

 Lov om barneverntjenesten (barnevernloven) av 17. juli 1992 

 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av 18. desember 2009 (sosialtje-

nesteloven) 

 Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) 

 Lov 17.juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) 

 Fattigdom - veileder for tverrsektorielt arbeid for barn som lever i fattigdom (Barne-, ungdoms- 

og familiedirektoratet) 

                                                      

 
1 Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetje-

neste og helsestasjon for ungdom (Helsedirektoratet 2017).  
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 Departementene (2020): Like muligheter i oppveksten, Regjeringens strategi for barn og ung-

dom i lavinntektsfamilier (2020-2023) 

 Oppslagsverk: Hvordan kan vi hjelpe ungdom som står i fare for å falle utenfor skole og arbeids-

liv? (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) 

 Meld. St. 32 (2020-2021) Melding til Stortinget: Ingen utenfor – En helhetlig politikk for å inklu-

dere flere i arbeids- og samfunnsliv (Arbeids- og sosialdepartementet 4. juni 2021) 

 Indre Østfold kommune: «Grunnlagsdokument 2018 Helsetilstand og påvirkningsfaktorer» 

 Indre Østfold: «Planstrategi for Indre Østfold kommune 2020-2023» 

 Indre Østfold: «Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi 2021-2032» 

 Andre aktuelle planer fra kommunen på området 

 

 

5 Metodisk tilnærming og gjennomføring 

Databehov og hvordan forvaltningsrevisjonen tenkes gjennomført (metode), fremgår av analyseskje-

maet nedenfor: 

 
Problemstillinger 
 

Revisjonskriterier Databehov Innhentings-
/analyse metode 

Problemstilling 1 

Har Indre Østfold kom-
mune utarbeidet oversikt 
over befolkningens hel-
setilstand, og de positive 
og negative faktorene 
som kan virke inn på 
denne? 

 

Forskrift om oversikt 

over folkehelsen, fol-

kehelseloven 

Informasjon om kommunens 

dokumenter og planer på områ-

det 

 

Informasjon fra kommunens le-

dere på området 

Dokumentanalyse 
 

Problemstilling 2 
Har Indre Østfold kom-
mune lagt til grunn over-
sikt over helsetilstand i 
kommunen og påvirk-
ningsfaktorer for fastset-
telse av mål, strategier 
og valg av tiltak i kom-
munens planer? 

 

Folkehelseloven, for-

skrift om oversikt 

over folkehelsen 

Informasjon om kommunens 

dokumenter og planer på områ-

det 

 

Informasjon fra kommunens le-

dere på området 

Dokumentgjen-

nomgang, interv-

juer 

Problemstilling 3 
Har Indre Østfold kom-
mune iverksatt nødven-
dige tiltak for å møte 
kommunens folkehelse- 
og levekårsutfordringer 
blant barn og unge? 

 
 
 
 
 
 

Kommunens planer 

 

Folkehelseloven, for-

skrift om oversikt 

over folkehelsen 

Informasjon om organiseringen 

av arbeidet med kommunens 

planer på området 

 

Informasjon fra kommunens le-

dere på området 

Dokumentgjen-

nomgang, interv-

juer 
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Problemstilling 4 

Samarbeides det i til-
strekkelig grad mellom 
kommunalområder og 
tjenester for å forebygge 
kommunens folkehelse- 
og levekårsutfordringer 
blant barn og unge? 
 

Barnevernloven,  

sosialtjenesteloven, 

helse- og omsorgs-

tjenesteloven, opp-

læringslova, barne-

hageloven og kom-

munens planer 

Informasjon om arbeidet på om-

rådet 

 

Informasjon fra kommunens le-

dere på området 

Dokumentgjen-

nomgang, interv-

juer 

 
 

6 Prosjektorganisering, ressursbehov og 

fremdriftsplan 

 
Prosjektdeltakere Monica Thunem - utførende forvaltningsrevisor 

Casper Støten - oppdragsansvarlig forvaltningsre-

visor 

Prosjektperiode Mars-september 

Antall timer 450 +/- 10 % timer 

Vedtaksorgan: Kontrollutvalget i Indre Østfold kommune 

Fremdrift Ferdig  

Når prosjektplan er godkjent i KU 28.02.2022 

Når rapport er sendt til rådmannen August 

Når rapport er sendt til kontrollutvalgssekretariatet August 

 
Kommentar til ressursrammen 

For å besvare ut revisjonens problemstillinger på en god måte er vi nødt til å gå gjennom en stor mengde 

med planer og dokumenter på tvers av flere kommunalområder. Vi er også nødt til å gjennomføre an-

slagsvis 8-10 intervjuer med ledere fra ulike kommunalområder og virksomheter. Vi estimerer at dette 

prosjektet vil ta 450 timer (+/- 10 prosent). 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/82 
Dokumentnr.: 7 
Løpenr.: 47588/2022 
Klassering: 3014-188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 28.02.2022 22/5 

 

Prosjektplan: Organisering og styring i enhet Eiendom 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Prosjektplan «Organisering og styring i enhet Eiendom», godkjennes 

 
Fredrikstad, 15.02.2022 
 
 

Vedlegg 
Prosjektplan «Organisering og styring i enhet Eiendom», datert 14.02.2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kommunestyre sak 174/21, den 08.12.2021 (Forvaltningsrevisjonsplan 2022-2024) 

Saksopplysninger 
Det framgår av forvaltningsrevisjonsplanen hva som er bakgrunnen for dette prosjektet. 
Revisjonen har gjengitt de viktigste poengene i sin prosjektplan (jf. pkt. 1«Bakgrunnen for 
prosjektet»).  På grunnlag av dette, foreslår revisjonen to hovedproblemstillinger: 
 
1. Har kommunen etablert et system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen? 

 
2. Er Indre Østfold kommunes utgifter til vedlikehold sammenfallende med normtall for 

kommunal sektor og sammenlignbare kommuner?  
 
Revisjonen antar at det vil gå med 300 timer +/- 10 % til dette prosjektet. Rapporten vil være 
klar til behandling i kontrollutvalgets møte i november 2022. 

Vurdering 
Sekretariatet finner problemstillingene relevante i forhold til omtalen i 
forvaltningsrevisjonsplanen. Samlet sett anser vi at metodevalget vil gi en tilfredsstillende 
pålitelighet (nøyaktighet) og gyldighet1 til å trekke konklusjoner om temaet. Ellers har vi 
ingen kommentarer til metode og gjennomføring.  
 
Vi anbefaler at prosjektplanen godkjennes. 

 
1 metodene måler hva de er tiltenkt å måle 

15



Organisering og styring 
i enhet Eiendom 
 

 

  

 

PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 

INDRE ØSTFOLD 

14.02.2022 
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1 Bakgrunn for prosjektet 

Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget. 

 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene, og er kontrollutvalgets ansvarsområde jf. 

kommuneloven § 23-2 (1c). Forvaltningsrevisjon innebærer at det gjennomføres systematiske vurde-

ringer av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets 

vedtak.  

 

Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 - juli 2024 ble vedtatt i kommunestyret 8.12.2021, sak 

174/21. Planen bygger på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen. Organisering og styring 

i enhet «Eiendom – FDV, renhold, boligkontor, forvaltning» er det neste prosjektet som skal gjennom-

føres i planperioden.  

 

I risiko- og vesentlighetsvurdering fra 2021 nevnes at kommunen har en stor bygningsmasse med be-

tydelig vedlikeholdsetterslep, samt utfordringer knyttet til skille mellom drift og investering. Også vedli-

keholdsplaner blir nevnt som risikoområde.  

 

Prosjektplanen er utformet på bakgrunn av beskrivelsen i risiko- og vesentlighetsvurderingen. 

 

Revisjonen gjennomførte også et oppstartsmøte med administrasjonen 10.2.2022 der prosjektet ble 

presentert, og det ble gitt mulighet for å gi innspill til prosjektplanen. Administrasjonen informerte om ny 

organisering i enhet eiendom fra 15. desember 2021 og at de foreløpig hadde lite erfaring fra denne 

endringen, men at det vil være nyttig med en vurdering av de endringene som er iverksatt. Administra-

sjonen uttrykte også usikkerhet knyttet til tilgjengelig tallmateriale til problemstilling 2. 

 

 

2 Premisser for prosjektarbeidet 

Østre Viken kommunerevisjon IKS gjennomfører forvaltningsrevisjon i tråd med «Standard for forvalt-

ningsrevisjon» (RSK 001/ god revisjonsskikk). Dette innebærer blant annet at rapporten skal skille klart 

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

sammenheng mellom problemstillinger, innsamlede data, vurderinger, konklusjoner og eventuelle an-

befalinger. 

 

Kontrollutvalgets vedtak legges til grunn for revisjonens videre arbeid med prosjektet. 

 

Revisjonen kan gjøre mindre endringer i problemstillinger og avgrensninger. Større endringer avklares 

med sekretariatet og ved behov ved kontrollutvalget. 
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3 Problemstillinger og avgrensninger 

Revisjonen foreslår følgende problemstillinger: 

1. Har kommunen etablert et system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen? 

 

2. Er Indre Østfold kommunes utgifter til vedlikehold sammenfallende med normtall for kommunal sek-

tor og sammenlignbare kommuner?  

 

Under problemstilling 1 vil vi blant annet se på planverk, ansvars- og oppgavefordeling, kommunikasjon 

og informasjonsflyt. Organisatorisk vil våre kontroller avgrenses til enhet Eiendom, samt lederlinje opp-

over og nedover. I tillegg vil vi foreta et utvalg av tjenestebygg for å kartlegge brukerperspektivet. Med 

bruker mener vi de tjenestene som bruker byggene. Vi vil ikke undersøke innbyggerne som bruker-

gruppe. 

 

Risiko- og vesentlighetsvurderingen som denne prosjektplanen bygger på nevner også skille mellom 

drift og investering som et risikoområde. Når det gjelder den regnskapsmessige føringen er det slik at 

vedlikehold skal føres i driftsregnskapet. Investeringer i anleggsmidler skal utgiftsføres i investerings-

regnskapet. Som investering regnes anskaffelser av eiendeler som er vesentlige og til varig eie, samt 

påkostning på allerede eksisterende varige driftsmidler. Skille mellom drift og investering kontrolleres 

av regnskapsrevisor hver bilagskontroll (6 ganger i året). I Indre Østfold kommune er det også etablert 

en egenkontroll, «kontrollsteget», der det blant annet kontrolleres bruk av regnskapsart før faktura blir 

overført til regnskapet. Den kontrollen favner også skille mellom drift og investering. Etter revisjonens 

oppfatning reduserer dette risikoen for svikt på området og vi har derfor valgt å avgrense oss bort fra 

dette temaet. Om ønskelig kan revisjonen som en del av rapporten informere om resultatet fra regns-

kapsrevisjonens kontroller 1. halvår 2022. 

 

For å besvare problemstilling 2 vil vi innhente tall som kan si noe om utgiftsnivået på vedlikehold i Indre 

Østfold, eksempelvis netto driftsutgifter pr. innbygger og utgifter til vedlikehold pr. kvadratmeter. Vi ser 

for oss å se på utviklingen over noen år og vurdere dette opp mot normtall for bransjen, men også trekke 

inn sammenlignbare kommuner. Normtallene hentes fra KS, og vi vil ta utgangspunkt i kommuner i 

samme kommunegruppe. Vi tar forbehold om at det er mulig å fremskaffe tall uten uforholdsmessig bruk 

av ressurser.  

 

4 Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier, også kalt «foretrukket praksis», er en samlebetegnelse for de krav eller forventninger 

som brukes som grunnlag for å vurdere kommunens virksomhet. Revisjonskriterier fastsettes normalt 

med basis i autoritative kilder. Også kommunens egne retningslinjer kan utgjøre revisjonskriterier. Re-

visjonskriteriene er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik/svakheter. Fakta vurderes opp mot 

revisjonskriteriene, og disse vurderingene danner grunnlaget for de konklusjoner som trekkes. I dette 

prosjektet vil vi ta utgangspunkt i følgende kilder når vi utleder revisjonskriterier: 

 Kommuneloven med forarbeider 

 Plan og bygningsloven og eventuelt andre lover og forskrifter som inkluderer krav til vedlike-

hold av bygninger  

 NOU 2004:22 «Velholdte bygninger gir mer til alle».  

  «Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold». Veileder for folkevalgte og rådmenn KS, 2009. 

 «Vedlikehold i kommunesektoren – Fra forfall til forbilde» Rapport utarbeidet av Multiconsult 

og PWC for KS, 2008. 
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 «Kostnadsdekkende husleie?» om kommunale utleieboliger, husleienivå og teknisk stan-

dard/vedlikehold av SINTEF Byggforsk for Husbanken, 2011.  

 NOU 2011:15 «Rom for alle – kommunale boliger». 

 NS 3454 – Livssykluskostnader for byggverk  

 NS 3424 – Tilstandsanalyse av byggverk  

 Bygningsvedlikehold –” Bedre planlegging – en nøkkel til bedre vedlikehold”, temahefte utar-

beidet av representant for NTNU, Senter for eiendomsutvikling og – forvaltning, Multiconsult 

og Rambøll  

 SINTEF Byggforsks rapport Fra "brannslokking og skippertak" til forsvarlig forvaltning av sko-

lebygg i kommunene (2004) 

 Minimumskrav for vedlikehold  

 «Kartlegging av kommunenes utgifter til vedlikehold av sine bygninger». Utredning utført av 

Forum for Offentlige Bygninger og Eiendommer for Kommunal- og regionaldepartementet, 

2006. 

 Nøkkeltallsrapport «Store investeringer og mindre vedlikeholdsetterslep» KS. 

 Tilstandsbarometeret 2013 – utarbeidet av Multiconsult  

 Evt. andre nøkkeltall for vedlikeholdskostnader  

 Merknad til forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner (2003)  

 Kommunal regnskapsstandard nr. 4  

 

5 Metodisk tilnærming og gjennomføring 

Databehov og hvordan forvaltningsrevisjonen tenkes gjennomført (metode), fremgår av analyseskje-

maet nedenfor: 

 
Problemstillinger 

 

Revisjonskriterier Databehov Innhentings-/analyse 

metode 

Problemstilling 1 

Har kommunen etablert et 

system for planlegging og 

styring av eiendomsforvalt-

ningen? 

Se liste ovenfor 

(kapittel 4) 

Kommunens planer,  

rutiner og retningslinjer 

 

Informasjon om  

kommunens arbeid 

Dokumentanalyse 

 

Intervjuer/ 

spørreskjema/ 

spørreundersøkelse 

 

Problemstilling 2 

Er Indre Østfold kommu-

nes utgifter til vedlikehold 

sammenfallende med 

normtall for kommunal 

sektor og sammenlignbare 

kommuner? 

 

Se liste ovenfor 

(kapittel 4) 

Regnskapstall 

 

KOSTRA-tall 

KOSTRA-analyse 

 

Evt. analyse av andre 

nøkkeltall 
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6 Prosjektorganisering, ressursbehov og 

fremdriftsplan 

Prosjektdeltakere Lene Brudal - utførende forvaltningsrevisor 

Casper Støten - oppdragsansvarlig forvalt-

ningsrevisor 

Prosjektperiode Mars - November 2022 

Antall timer 300 +/- 10 % timer 

Vedtaksorgan: Kontrollutvalget i Indre Østfold kommune 

Fremdrift Ferdig  

Når prosjektplan er godkjent i KU 28.2.2022 

Når rapport er sendt til kommunedirektør Oktober 2022 

Når rapport er sendt til ØKUS Oktober 2022 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/82 
Dokumentnr.: 3 
Løpenr.: 41541/2022 
Klassering: 3014-188 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 28.02.2022 22/6 

 

Statusrapport - Utført forvaltningsrevisjon 2021 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2021, tas til orientering. 

 
Fredrikstad, 14.02.2022 
 
 
 
Vedlegg 
 Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon for 2020 – Indre Østfold kommune, datert 

14.02 2022.  
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU – møte 02.03 2020, sak 20/12 – «Forvaltningsrevisjonsplan 2020 – 2021» 
Kommunestyret den 20.05 2020 sak 49/20 «Forvaltningsrevisjonsplan 2020 – 2021» 
 

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 
Østfold kommunerevisjon IKS redegjør i sin statusrapport for prosjekter og 
oppfølgingskontroll som er gjennomført i 2021. Leveransene er i henhold til vedtatt 
forvaltningsrevisjonsplan for perioden 2020 – 2021, og medgått tid på gjennomførte 
prosjekter ligger innen estimert ressursbruk. I statusrapporten har revisjonen vist fordelte 
timer på de ulike prosjektene slik at kontrollutvalget får en bedre oversikt over hvordan 
timene er forbruket.  
 
Indre Østfold kommune har budsjettert med 1450 timer til forvaltningsrevisjon, 
oppfølgingskontroller og eierskapskontroll i 2021. Revisjonen har levert 1654 timer per 31. 
desember 2021. Dette er et merforbruk på 204 timer budsjett. Revisjonen informerer om at 
merforbruket skyldes et etterslep av bestilling fra 2020 som ble gjennomført i 2021, og at 
enkelte revisjoner ble noe større i omfang enn forventet. Revisjonen viser til selskapsavtalen 
at kommunen faktureres for medgått tid etter selvkostprinsippet.  Vi viser til vedlagte 
statusrapport for ytterligere detaljer.  
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Sekretariatet anbefaler for kontrollutvalget at revisjonens statusrapport om utført 
forvaltningsrevisjon for 2021 tas til orientering. 

22



 

 

 

Statusrapport  
Utført forvaltningsrevisjon 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 31. desember 2021. 

 

Tabell: Produksjon og ressursbruk 
Oppgave Rapportert 

2020 
2021 Prosjekt 

totalt 
Estimerte ti-

mer 
Mer-/mindre-

forbruk 

Administrasjon   60  60  

Ansattes medvirkning 35 378 413 300 +/- 10 % +83 

Barnevern 38 420 458 350 +/- 10 % +73 

Gebyrer på vann og avløps-
området 

412 21 433 360 +/- 10 % +37 

Krise- og beredskapsplaner 164 146,5 310,5 400-500 -89,5 

Kvalitet i sykehjemstjenesten 
(Grinitun - Spydeberg) 

82 99,5 181,5 285 -103,5 

Indre Østfold brann og red-
ning IKS (forvaltningsrevi-
sjon) 

 430  300 +/- 10 % +100 

Organisering og styring i en-
het Eiendom* 

 14  Prosjektplan 
behandles 
28. februar 

 

Eierskapskontroll Indre Øst-
fold renovasjon IKS og Re-
tura AS* 

 12,5  150 +/- 10 %  

Oppfølgingsrapport Innkjøp 
– (Eidsberg) 

62 6,5 68,5  
 
 
 

250 timer 
samlet jf. 

plan for FR 

 
 
 
 
 

-36,5 

Oppfølgingsrapport  
Offentlige anskaffelser 
(Askim) 

32 42 74 

Oppfølgingsrapport Antikor-
rupsjonsplaner og tiltak 
(Eidsberg)  

47 2,5 49,5 

Oppfølgingsrapport Tiltak og 
rutiner for reduksjon og fore-
bygging av sykefravær 
(Trøgstad) 

 21,5 21,5 

Sum  1654   +63,5 

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

begynt det året. Timene tas med for å kunne gi et bedre bilde av totalforbruk knyttet til de ulike prosjek-
tene. Kolonnen «Estimerte timer» angir timeantall som er estimert i vedtatt prosjektplan, mens kolon-

nen «Mer-/mindreforbruk» viser mer- og mindreforbruk i forhold til estimat for de ferdigstilte prosjektene 
(feilmarginen er tatt med i beregningen av evt. mer/mindreforbruk).  
*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 rapport ble behandlet i kontrollutvalget i juni og i kommunestyret i sep-

tember 2021. Totalt er det påløpt 413 timer til arbeidet med forvaltningsrevisjonen. I status-

rapport for 1. halvår 2021 meddelte revisjonen at det anslagsvis ville påløpe et merforbruk 

opp mot estimerte timer på rundt 70-80 timer, det faktiske merforbruket ble på 83 timer. 

 

Barnevern 

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

Planleggingen av prosjektet ble påbegynt i 2020, og prosjektplanen ble behandlet i kontroll-

utvalget 1. februar 2021. Ved behandling av prosjektplan ga kontrollutvalget innspill vedr. in-

volvering av fosterforeldre. Revisjonen informerte i statusrapport for 1. halvår 2021 at det så 

ut til å gå mot et merforbruk på denne forvaltningsrevisjonen. Totalt har det påløpt 458 timer 

til arbeidet, som innebærer et merforbruk i forhold til estimat på 73 timer. Rapport ble be-

handlet i kontrollutvalget i november 2021. 

 

Gebyrer på vann og avløpsområdet 

Det var totalt estimert 360 timer med en feilmargin +/- 10 % for denne forvaltningsrevisjonen. 

Det er brukt 458 timer totalt, som tilsvarer et merforbruk på 37 timer opp mot estimerte timer. 

Dette skyldes bl.a. prosjektets komplekse problemstillinger som førte til et mer omfattende 

arbeid enn forventet. Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget 1. februar og i kommunesty-

ret 10. februar 2021. 

 

Krise- og beredskapsplaner 

I prosjektplanen ble det estimert 400-500 timer for denne forvaltningsrevisjonen. Rapporten 

ble behandlet i kontrollutvalget i juni, og i kommunestyret i september 2021. Totalt har det 

påløpt 310,5 timer til arbeidet, som innebærer et mindreforbruk på 89,5 timer opp mot esti-

matet. 

 

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 videre 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. Totalt har det påløpt 181,5 timer, 

som innebærer et mindreforbruk på 103,5 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. Som in-

formert om i statusrapport for 1. halvår 2021 så innså revisjonen at estimatet var noe ambi-

siøst med tanke på undersøkelsens bredde og omfang, og varslet i den forbindelse om et 

merforbruk i størrelsesorden 70-100 timer utover feilmargin. Totalt har det påløpt 430 timer til 
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arbeidet med forvaltningsrevisjonen, som innebærer et merforbruk på 100 timer. Rapporten 

ble behandlet i kontrollutvalgets møte i november 2021. 

 

Organisering og styring i enhet eiendom 

Denne forvaltningsrevisjonen er en bestilling fra ny plan for forvaltningsrevisjon (2022 - juli 

2024). Revisjonen startet arbeidet med å planlegge prosjektet i 2021. Prosjektplan for forvalt-

ningsrevisjonen blir fremlagt for kontrollutvalget i møtet 28. februar 2022. 

 
Eierskapskontroll Indre Østfold renovasjon IKS og Retura AS 

Denne eierskapskontrollen omfatter både Indre Østfold Renovasjon IKS og datterselskapet 

Retura Østfold AS. Prosjektplanen ble behandlet i kontrollutvalget i oktober 2020, med en 

ressursramme på 150 timer +/- 10 %. Eierskapskontrollen ble i en periode utsatt på forespør-

sel fra kommunen, i tillegg har vi i stor grad fokusert våre ressurser på å gjennomføre forvalt-

ningsrevisjoner i 2021, noe som dessverre har medført at arbeidet med denne eierskapskon-

trollen har blitt noe nedprioritert dette året. Mot slutten av 2021 kom vi gang med eierskaps-

kontrollen, og vi estimerer at rapport leveres til kontrollutvalgets møte i mai 2022.  

 

Oppfølgingsrapport: Innkjøp (Eidsberg) 

Kontrollutvalget og kommunestyret i tidligere Eidsberg kommune behandlet en 

forvaltningsrevisjonsrapport som omhandlet kommunens innkjøp i 2019. Oppfølgingsrapport 

vedr. forvaltningsrevisjon «Innkjøp» ble behandlet i kontrollutvalgets møte 1. februar 2021. 

Totalt påløp det 68,5 timer til å gjennomføre oppfølgingsundersøkelsen. 

 

Oppfølgingsrapport: Offentlige anskaffelser (Askim) 

Kontrollutvalget og bystyret i Askim kommune behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport som 

omhandlet kommunens anskaffelser i 2019. Oppfølgingsrapport vedrørende forvaltningsrevi-

sjon «Offentlige anskaffelser» ble behandlet i kontrollutvalgets møte 1. mars 2021. Totalt på-

løp det 74 timer til oppfølgingsundersøkelsen. 

 

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 vedrørende forvaltningsrevisjon «Antikorrupsjonsplaner og tiltak» ble behandlet 

i kontrollutvalgets møte 1. februar 2021. Totalt er det brukt 49,5 timer til oppfølgingsundersø-

kelsen. 

 

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. Oppfølgingsrapport vedrørende forvaltningsrevisjonen ble behandlet i kontrollutvalget i 

september 2021. Totalt har det påløpt 21,5 timer til oppfølgingsundersøkelsen. 

 
Total leveranse 

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

undersøkelser og eierskapskontroll i 2021. 1654 timer er brukt ved utgangen av 2021. Dette 

tilsvarer et merforbruk i forhold til budsjett på 204 timer. Bakgrunnen for merforbruket er 

blant annet at vi i 2021 har tatt igjen et etterslep på bestillinger fra 2020 (ubrukte midler for 

dette året ble tilbakebetalt til kommunen), i tillegg har enkelte forvaltningsrevisjoner blitt 
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større i omfang enn forventet. I henhold til selskapsavtalen skal kommunen faktureres for 

medgått tid etter et selvkostprinsipp. Vi har avregnet merforbruket på forvaltningsrevisjon 

mot timer brukt til regnskapsrevisjon. Selskapet har sendt varsel til Indre Østfold kommune 

om merforbruket, og har fakturert kommunen for det totale merforbruket i 2021. 

 
 

Rolvsøy, 14. februar 2021 
 

Casper Støten (sign.) 
konstituert fagleder for forvaltningsrevisjon 
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Møtebok 
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Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 28.02.2022 22/7 

 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021, vedtas 

 
2. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 oversendes kommunestyret med følgende 

forslag til vedtak: 
 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering 

 
Fredrikstad, 06.01.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kommunelovens § 23- 5 skal kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret om 
sin aktivitet. I samsvar med tidligere praksis avgir kontrollutvalget sin årsmelding til 
behandling i kommunestyret. 
 

Vurdering 
Årsmeldingen skal gi kommunestyret informasjon om kontrollutvalgets oppgaver og ansvar, 
møte- og informasjonsaktivitet. Årsmeldingen gir også uttrykk for hva som er gjennomført av 
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, samt resultatet og oppfølging 
av disse kontrollene. 
 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget vedtas vedlagte årsmelding for 2021. 
Årsmeldingen oversendes til kommunestyret med følgende forslag vedtak: 

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering 
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Kontrollutvalgets hjemmelsgrunnlag 
Bestemmelsen om at kommunen skal ha et eget kontrollutvalg ble først hjemlet i kommuneloven 

LOV-1992-09-25-107. Bestemmelsene er videreført i ny kommunelov LOV-2018-06-22-83. Det 

fremgår av kapittel 23, § 23-1 at «Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg som skal føre 

løpende kontroll på deres vegne.  

 

Figuren under viser at det fra kommunestyret går to styringslinjer. Den ene går fra til 

administrasjonssjefen som har ansvaret for gjennomføringen av kommunens tjenesteproduksjon, 

planlegging og myndighetsutøvelse.  

Den andre styringslinjen representerer en uavhengig og ekstern kontroll som går gjennom 

kontrollutvalget. 

 

 
Kontrollutvalgets oppgaver/ansvar 

Kommunaldepartementet har i forskrift om kontrollutvalg og revisjon, av 17. juni 2019, gitt 

nærmere bestemmelser om kontrollutvalgets saksbehandling og oppgaver.   

 

Påse-ansvaret 
Kontrollutvalget har fire primære tilsyns- og kontrolloppgaver:  

 Påse at kommunes regnskaper blir revidert på en betryggende måte 

 Påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon 

 Påse at kommunen fører kontroll med sine interesser i selskaper mm. 

 Etterlevelses kontroll 

 

Oppfølging av regnskapsrevisjonen 
Kontrollutvalgets ansvar for å påse at regnskapsrevisjonen fungerer på en betryggende måte 

ivaretas blant annet gjennom at kontrollutvalget får seg forelagt revisjonsplaner, resultater etter 

kvalitetskontroller i revisjonen og uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer. I 

tillegg blir kontrollutvalget informert om spesielle forhold og funn som revisjonen har gjort.   

 

Plan for forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av 

forvaltningsrevisjon. Kommunestyret skal vedta planen. Kommunestyret kan delegere til 

kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

 

Plan for eierskapskontroll Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan 

for gjennomføring av selskapskontrollen. Kommunestyret skal vedta planen. Kommunestyret kan 

delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 
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Rapportering 
Kontrollutvalget skal avgi rapport til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner og 

eierskapskontroller som er gjennomført og resultatet av disse.  

 

Budsjettbehandling for kontrollarbeidet 
Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Forslaget skal 

inneholde kostnadene til drift av kontrollutvalget, utvalgets sekretariat og den valgte revisjonen.  

 

Innstilling på valg av revisor og revisjonsordning 
Kommunestyret avgjør selv om kommunen skal ansette egne revisorer, delta i IKS eller inngå 

avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. 

 
Kontrollutvalgets sammensetting 

Kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg angir bestemte krav til dem som skal velges som 

medlemmer til kontrollutvalget. Det heter bl.a. at medlem av kontrollutvalg ikke kan være 

medlem eller varamedlem av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet eller ansatt i 

kommunen. 

 

Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven bestå av minimum fem medlemmer. Det er opp 

til kommunestyret å bestemme om kontrollutvalget skal ha flere medlemmer.  Kommunestyret for 

Indre Østfold vedtok den 09.10 2019 for perioden 2019-2023 at kontrollutvalget skal ha fem 

medlemmer. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer. 

 

Medlemmer valgt for perioden 2019-2023 
Petter Schou, (H) leder  

Knut J Herland, (Sp) nestleder  

Marit Femmen (Sp)  

Tor Melvold (Ap) 

Ulf Tore Kolstad (V) 
 

Varamedlemmer valgt for perioden 2019-2023 
(Sp) 

Martha Irene Mjølnerød – (til oktober 2020) 

Liv Bleier Berger – (ny fra oktober 2020)  

Ole Marius Grønlien 

Eivind Mjærum 
 

(Ap) 

Turi Strand Ludvigsen 
 

(H) 

Marit Fredheim 

Thomas Andersen 

Monica Svarstad 

Erik Alexander Sjursen 

Marianne Eklund 
 

Fellesliste (Frp, V, SV, MDG og Rødt) 

Margareta Brovold 

Gunn Mælnes 

Ivar Vågen 

 

 

30



 

 
 Indre Østfold kommune - Kontrollutvalgets årsmelding 2021 - 3 - 

 

Kontrollutvalgets møte- og informasjonsaktivitet 

Østfold Kontrollutvalgssekretariat (ØKUS) har utført sekretariatstjenesten i 2021.   

Sekretariatfunksjonen har vært ivaretatt slik at møteinnkallinger, saksdokumenter og protokoller 

er blitt behandlet og utformet på tilnærmet samme måte som for øvrige politiske organ. 

Møteinnkallinger og sakskart er sendt elektronisk til utvalgets medlemmer, ordfører og rådmann.  

 

Kontrollutvalgets møteplan og møtedokumenter blir løpende publisert på sekretariatets 

hjemmeside: www.fredrikstad.kommune.no/okus, og kommunes hjemmeside. 

 

Kontrollutvalget har i 2021 avholdt 6 møter. Covid-19 situasjonen har preget utvalgets møter i 

den forstand av at tre av seks møter har foregått digitalt via Teams. Til sammen har det behandlet 

i alt 61 saker i 2021.  

 

Statistikk for de tre siste årene: 

 2021 2020 2019 

møter 6 8 2 

saker 61 57 9 

 

Ordføreren holdes orientert om arbeidet i kontrollutvalget gjennom at ordfører fortløpende får 

tilsendt utvalgets saksdokumenter og protokoller. Ordfører har vært tilstede i ett møte i 2021.  

Leder av kontrollutvalget forestår for øvrig den uformelle kontakten med den politiske ledelse i 

kommunen. 

 

Rådmannen har vært tilstede i kontrollutvalget i tre av seks møter. Rådmannen har blant annet gitt 

orientering om følgende tema: 

 Angående kontrollutvalgets rolle ved oppdatering av delegeringsreglement. 

 Orientering vedrørende årsregnskapet for Indre Østfold kommune 2020. 

 Rolleoversikt over anskaffelser og utvidet rammeavtale for it-utstyr 

 

Behandlede saker i 2021 

I 2021 er regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, etterlevelseskontrollen og eierskapskontroll 

utført av Østre Viken kommunerevisjon IKS.  

 
Plandokumenter 

Kontrollutvalget har i 2021 behandlet følgende plandokumenter for sin virksomhet: 

 Plan for forvaltningsrevisjon 2022 til juli 2024 

 Overordnet revisjonstrategi for regnskapsrevisjonen 2021 

 Budsjett for kontrollarbeidet for 2022 

 Møteplaner for kontrollutvalget  

 
Regnskapsrevisjon 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2020 

Kontrollutvalget har i 2021 avgitt uttalelse til kommunestyret for Indre Østfold kommune. 

Uttalelsen gjaldt årsregnskapet for 2020.   

 

Revisjonsberetningen for regnskapsåret 2020 

Resultatet av regnskapsrevisjonen rapporteres direkte fra revisjonen til kommunestyret gjennom 

revisjons-beretningen.  

 

Revisjonsbrev 

I tillegg til revisjonsberetningen skal revisor også rapportere andre forhold som er avdekket 

gjennom revisjonen. Slik rapportering skal skje til kontrollutvalget, med kopi til 
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kommunedirektør. Rapportering av slike forhold skal skje i form av "nummererte revisjonsbrev" 

eller notater. Forskrift § 3 gir bestemmelser om hvilke forhold som skal rapporteres i nummererte 

brev. Kontrollutvalget har i 2021 ikke behandlet noen revisjonsbrev. 

 

Notater 

I tillegg til revisjonsbrev skal revisor også rapportere andre forhold som er avdekket gjennom 

revisjonen. Slik rapportering kan skje i form av revisjonsnotater til kontrollutvalget 

Kontrollutvalget har i 2021 behandlet et revisjonsnotat.  

 

Revisjonsnotat: 

I møte 01.03 2021 vedtok kontrollutvalget at revisjonen skulle foreta en kartlegging av kommunes 

rutiner vedrørende byggeprosjekter. «Kontrollutvalget ber revisjonen gjennomføre en kartlegging 

og en vurdering av kommunens rutiner ved avslutning for byggeregnskap. Herunder rutiner for 

vedtak, bevilgning, regnskapsoppsett, finansiering, samt politisk behandling av avsluttede 

byggeprosjekt» 

 

Revisjonens kartlegging og vurderinger, viste at kommunen har prosesser under etablering både 

rutiner og andre styrings- og kontrollmekanismer for kommunens bygge- og 

investeringsprosjekter. Kontrollutvalget tok revisjonsnotatet til orientering, og vil på et seinere 

tidspunkt vurdere en oppfølgingskontroll om rutiner og prosedyrer virker etter hensikten. 

 

Etterlevelses kontroll 

I følge kommunelovens § 24-9 skal regnskapsrevisor se etter om kommunens eller 

økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 

I møte 26.04 2021 behandlet kontrollutvalget etterlevelseskontroll for 2020 – risiko og 

vesentlighetsvurderinger samt valg av kontrollområde.  Kontrollområdet var «Merverdiavgift – 

Overholdelse av regelverk og egne rutiner».    

I møte 14.06 2021 behandlet kontrollutvalget revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av 

bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2020. Revisjonen konkluderte med to forhold 

som må avklares i det videre arbeidet: 

Avtalen om anleggsbidrag knyttet til prosjektet – utbygging av næringsområdet Holtskogen, og at 

kommunen dokumenterer sin egenkontroll skriftlig og utarbeider rutiner for spesifikke områder 

innen mva-regelverket. 

 

Kontrollutvalget har den 27.09 2021 behandlet og sett til at kommunen dokumenterer sin 

egenkontroll skriftlig og utarbeider rutiner for spesifikke områder innen mva-regelverket. 

Vedrørende avtalen om anleggsbidrag knyttet til prosjektet – utbygging av næringsområdet 

Holtskogen har utvalget behandlet denne i flere møter i 2021 og vil følge denne videre opp i 2022. 

 

I møte 29.11 2021 behandlet kontrollutvalget etterlevelseskontroll for 2021 – risiko og 

vesentlighetsvurderinger samt valg av kontrollområde. Kontrollområdet ble «Oppfølging av 

rammeavtaler». Resultatet av denne kontrollen kommer i løpet av første halvår 2022. 

 

Årsrapport om utført regnskapsrevisjon for 2020 

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 utarbeider 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. Dette blir sett opp mot overordnet 

revisjonstrategi (jfr. sak 20/43) for å vise hvordan revisjonen har vurdert revisjonsoppgavene 

knyttet til Indre Østfold kommune og hvordan ressursene er fordelt.  
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Forvaltningsrevisjon 
I 2021 har kontrollutvalget behandlet 6 forvaltningsrevisjonsrapporter. 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport «Gebyr på vann og avløpsområdet». 

Kommunen skal sikre at beregning av gebyrer på selvkostområder er i henhold til gjeldende 

regelverk. Revisjonen har undersøkt om kommunens rutiner sikrer korrekt beregning av 

selvkostgebyrer. Videre har revisjonen undersøkt om kommunen har, i budsjettarbeidet, tatt 

hensyn til behovet for nødvendige investeringer og hvordan selvkost for vann og avløp ble 

håndtert i forbindelse med kommunesammenslåingen.  

Revisjonen fant at de tidligere kommunene delvis har sørget for god forvaltning av VA-området. 

Fakta viser at de sammenslåtte kommunene har hatt gode rutiner for å sikre korrekt beregning og 

etter kalkyler for selvkost. Indre Østfold kommune har videreført rutinene og arbeidet med 

fastsettelse av budsjett for 2020 er basert på en grundig gjennomgang. 

 

Basert på revisjonens konklusjoner ble følgende anbefalinger gitt i rapporten: 

 vurdere å innarbeide kontroll av artsbruk i sin rutine for å sikre korrekt bokføring av drifts- og 

investeringsutgifter 

 ferdigstille arbeidet med å etablere og dokumentere fordeling av henførbare interne tjenester 

til vann- og avløpsområdet og synliggjøre dette som indirekte kostnader  

 videreføre arbeidet med risikoanalyser og bruke dem som grunnlag for planlegging 

 sørge for å gjennomføre investeringer som sikrer en god forvaltning, herunder planlagte tiltak 

for lukking av avvik. 
 

Kontrollutvalget tok rapporten til etterretning og oversendt den til kommunestyret for videre 

behandling. Kommunestyret behandlet rapporten i sitt møte den 10. februar 2021 i sak 022/21. 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet i sykehjemstjenesten» 

Denne forvaltningsrapporten har vurdert kvaliteten på tjenestetilbudet ved Grinitun sykehjem i 

Indre Østfold kommune.  

I denne rapporten er følgende problemstillinger knyttet til henholdsvis faglig forsvarlighet og 

tjenestenes innhold forsøkt besvart: 

1. Får beboerne ved Grinitun faglig forsvarlig helse- og omsorgstjenester? 

2. Får beboerne ved Grinitun sykehjem ivaretatt sine grunnleggende behov, hvor respekt for 

den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel hensyntas og sikre at 

medisinske behov blir ivaretatt? 

 

Basert på revisjonens konklusjoner ble følgende anbefalinger gitt i rapporten: 

 Kommunen må dokumentere at virksomheten Grinitun sykehjem har en klar organisering, 

hvor fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet fremkommer tydelig. Virksomhetens 

hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet bør være beskrevet. 

 Kommunen må dokumentere at det ved Grinitun sykehjem er satt på plass et system som 

sikrer at ansatte har tilgang til, og kunnskap om, aktuelle lover og forskrifter, samt interne 

rutiner/prosedyrer.   

 Kommunen må sørge for at de ansatte ved Grinitun sykehjem har tilstrekkelig kunnskap og 

ferdigheter om virksomhetens internkontroll. 

 Kommunen må dokumentere at de har etablert et system som sikrer at de ansatte ved Grinitun 

sykehjem har tilstrekkelig kompetanse innenfor det aktuelle fagområdet for å opprettholde 

kvaliteten i tjenesten. 

 Kommunen må dokumentere at det er etablert et system sikrer at de ansattes samlede 

kunnskaper og erfaringer blir nyttiggjort i forbindelse med driften av Grinitun sykehjem.  
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 Kommunen må dokumentere at det er etablert systemer som sikrer at erfaringer fra pasienter, 

brukere og pårørende blir brukt i kvalitetsforbedringsarbeidet ved Grinitun sykehjem.  

 Kommunen må skaffe seg oversikt over områder ved Grinitun hvor det er fare for svikt eller 

mangel på oppfyllelse av myndighetskrav. 

 Kommunen må dokumentere at det er etablert et system for å utvikle, iverksette, kontrollere, 

evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer mv., for å avdekke, rette opp og forebygge 

overtredelser av helse- og omsorgslovgivningen ved Grinitun sykehjem 

 

Kontrollutvalget tok rapporten til etterretning og oversendt den til kommunestyret for videre 

behandling. Kommunestyret behandlet rapporten i sitt møte den 23. mars 2021 i sak 043/21 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport «Krise og beredskapsplaner» 

Denne forvaltningsrapporten tok for seg Indre Østfold kommunes samfunnssikkerhet- og 

beredskapsarbeid. Revisjonen gjennomførte en systemrevisjon av kommunens overordnede arbeid 

med samfunnssikkerhet og beredskap, samt revidert hvordan beredskapsarbeidet blir fulgt opp på 

overordnet nivå og i kommunens ulike kommunalområder. Det er i tillegg undersøkt hvordan 

kommunen har organisert og håndtert beredskapsarbeidet i praksis under koronapandemien. 

 

Basert på revisjonens konklusjoner ble følgende anbefalinger gitt i rapporten: 

 benytte overordnet ROS-analyse for å utarbeide og oppdatere ROS-analyser og 

beredskapsplaner på seksjons-, enhets- og avdelingsnivå. 

 sikre at overordnet beredskapsplan samordner og integrerer andre relevante beredskapsplaner.  

 oppdatere og integrere beredskapsplanens tiltakskort, varslingslister og ressursoversikter i 

DSB-CIM. 

 utarbeide en rutine for oppdatering, revisjon og øving av overordnet beredskapsplan. 

Oppfølging av rutinen skal dokumenteres.  

 utarbeide plan for gjennomføring av øvelser som sikrer at det gjennomføres øvelser minimum 

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

 utarbeide egne opplærings- og kompetanseplaner som definerer minimumskompetanse for alle 

som er tiltenkt en rolle i kommunens krisehåndtering både på overordnet nivå, samt på 

seksjons-/ enhets- og avdelingsnivå. 

 sikre at evalueringer dokumenteres. 

 organisere seg med stedfortredere i samtlige funksjoner i kriseledelsen. 

 

Kontrollutvalget tok rapporten til etterretning og oversendt den til kommunestyret for videre 

behandling. Kommunestyret behandlet rapporten i sitt møte den 16.09 2021 sak 115/21 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport «Ansattes medvirkning» 

Denne forvaltningsrapporten har vurdert hvordan vernetjeneste og tillitsvalgtordning fungerer i 

Indre Østfold kommune, etter kommunesammenslåingen som kommunene Askim, Eidsberg, 

Hobøl, Trøgstad og Spydeberg, gjennomført med virkning fra 01.01.2020.  

 

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

ansattes medbestemmelse i henhold til arbeidsmiljølovens og tilhørende forskrifters bestemmelser 

om vernetjeneste og tillitsvalgtordning. Revisjonens undersøkelse har likevel vist at det på enkelte 

områder finnes rom for forbedring. Revisjonen pekte særlig på nødvendigheten av at det er 

verneombud i alle kommunens virksomheter og verneområder, samt at verneombudene får den 

nødvendige opplæring og de nødvendige betingelser for å kunne utøve funksjonen som 

verneombud på en hensiktsmessig og god måte.  Revisjonen pekte også på nødvendigheten av at 

det gjennomføres risikoanalyser og utarbeides HMS-handlingsplaner hos den enkelte virksomhet 
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Basert på revisjonens konklusjoner ble følgende anbefalinger gitt i rapporten: 

 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 tilta 

 
Kontrollutvalget tok rapporten til etterretning og oversendt den til kommunestyret for videre 

behandling. Kommunestyret behandlet rapporten i sitt møte den 16.09 2021 i sak 114/21 

 
Forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern – Internkontroll og oppfølging av barn i fosterhjem» 

I denne forvaltningsrevisjonen har Østre Viken kommunerevisjon undersøkt om 

barneverntjenestens internkontroll tilfredsstiller kravene til god internkontroll, og om 

barneverntjenesten sikrer at barn i fosterhjem får den oppfølgingen de har krav på. 
 
Det var revisjonens konklusjon at barneverntjenestens arbeid med oppfølging av barn til en viss 

grad blir planlagt, kontrollert og ved behov korrigert. Samtidig var det visse svakheter i 

virksomhetens internkontroll revisjonen påpekte i revisjonsrapporten og som medførte flere 

anbefalinger.  

Basert på revisjonens konklusjoner i rapporten ble følgende anbefalinger gitt i rapporten: 

 fortsette arbeidet med å skriftligjøre nødvendige prosedyrer 

 iverksette prosedyre for opplæring, slik at nyansatte sikres lik opplæring av god kvalitet 

 prioritere virksomhetens kompetansehevingsprogram slik at det sikres en felles faglig 

plattform 

 forbedre virksomhetens system og praksis for å involvere barn, foreldre og eksterne 

virksomheter i sitt forbedrings- og utviklingsarbeid 

 systematisere arbeidet med risikovurderinger 

 fortsette arbeidet med å etablere et ensartet system for avviksmelding og avviksbehandling 

 sette evalueringen av virksomhetens internkontroll i system 

 videreutvikle arbeidet med å kartlegge omsorgsressurser i barnets nære familie eller nettverk, 

på en rutinemessig og dokumenterbar måte 

 systematisere arbeidet med å legge til rette for at foreldre kan få tilbake omsorgen der 

hensynet til barnet ikke taler imot det 

 etablere en rutine for oppnevnelse av tillitsperson for barn under omsorg 

 sørge for at barnets medvirkning i valg av fosterhjem dokumenteres 

 
Kontrollutvalget tok rapporten til etterretning og oversendt den til kommunestyret for videre 

behandling.  

 
Forvaltningsrevisjonsrapport «Indre Østfold brann og redning IKS» 

Østre Viken kommunerevisjon IKS har undersøkt om Indre Østfold brann og redning IKS leverer 

brann- og redningstjenester i samsvar med gjeldende krav, om selskapet har god økonomistyring 

og om helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt for de ansatte. 
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Revisjonen konkluderte med at Indre Østfold brann og redning IKS leverer brann- og 

redningstjenester i samsvar med brann- og eksplosjonsvernloven og forskrifter. Indre Østfold 

brann og redning IKS har også god økonomistyring. Indre Østfold brann og redning IKS har hatt 

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

vernetjeneste vurderer at arbeidsmiljøet er tydelig forbedret de siste par årene. 

Revisjonen konkluderte videre med at helse, miljø og sikkerhet for ansatte i Indre Østfold brann 

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

arbeidsmiljø/HMS er forbedret de siste par årene, men her er det fortsatt forbedringspotensial. 

Styrket vi-følelse i selskapet vil gi økt trivsel.   
 

Revisjonen ga følgende anbefalinger til Indre Østfold kommune vedrørende Indre Østfold brann 

og redning IKS:   

 IØBRs Selskapsavtale bør i punkt 1.5 omformuleres til at kommunenes myndighet etter 

brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter delegeres til Indre Østfold brann og redning 

IKS (ikke representantskapet). Punkt 1.1 bør dessuten oppdateres med liten b og r i 

selskapsnavnet.  

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

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

brannstasjoner (Spydeberg og Trøgstad).  

 Selskapet bør ha oversikt over og rapportere på om selskapets innsatstid ligger innenfor 

dimensjoneringsforskriftens krav. 

 Selskapet bør sørge for at økonomiplanen inkluderer en fireårig investeringsplan med 

finansiering.   

 Selskapet bør regelmessig kartlegge arbeidsmiljøet gjennom medarbeiderundersøkelser. 
 
Kontrollutvalget tok rapporten til etterretning og oversendt den til kommunestyret for videre 

behandling.  

 

 

Forvaltningsrevisjon - Oppfølging i 2021 av fire forvaltningsrevisjoner gjennomført i 

2020 og tidligere: 
 

Oppfølgingsrapport «Innkjøp» (Eidsberg) 

Revisjonen gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjektet «Innkjøp» i Eidsberg kommune i 2019. 

Rapporten fra revisjonen ble behandlet i kontrollutvalget i sak 19/21 den 24.06.2019, og i 

kommunestyret i sak 19/55 den 08.10.2019. Kommunestyret vedtok i sak 19/55 at 

kommunestyrets vedtak skulle følges opp med en oppfølgingsrapport levert av revisjonen. 

Den 1. februar 2021 behandlet kontrollutvalget oppfølgingsrapporten. Rapporten tok for seg om 

og i hvilken grad kommunestyrets vedtak i sak 19/55 var fulgt opp. Revisjonen konkluderte med 

at 4 av 6 anbefalinger var fulgt opp. De 2 siste anbefalingene konkluderte revisjonen med at er 

påbegynt, men ikke ferdigstilt. Følgende gjenstående anbefalinger følges videre opp: 

 utarbeide rolleoversikt for anskaffelser i tråd med anskaffelsesstrategien. 

 løpende vurdere om kommunen er tilstrekkelig dekket med rammeavtaler for varegruppene 

«matvarer», «inventar og utstyr» og «IT-utstyr». 
 
Oppfølgingsrapport «Antikorrupsjonsplaner og tiltak» (Eidsberg) 

Den 1. februar 2021 behandlet kontrollutvalget oppfølgingsrapporten. Revisjonen gjennomførte 

en forvaltningsrevisjon av Eidsberg kommunes arbeid med «antikorrupsjonsplaner og tiltak» i 

2019. Rapporten fra revisjonen ble behandlet i kontrollutvalget i sak 19/25 den 31.10.19, og i 

kommunestyret i sak 19/72 den 04.12.19. Kommunestyret tok forvaltningsrevisjonsrapporten til 
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orientering og henstilte administrasjonen i Indre Østfold kommune om å følge opp rapportens 

følgende tre anbefalinger og iverksette anbefalte tiltak.  

 Kommunen bør løpende vurdere og videreutvikle sine retningslinjer og kontrollsystemer. 

Kommunen bør oppdatere personalhåndboken med endringer i arbeidsmiljølovens kapittel 

2A. 

 Eidsberg kommune bør vurdere om man også på politisk nivå bør etablere formelle 

antikorrupsjonsplaner. 

 Eidsberg kommune bør vurdere å skille varsling om korrupsjon og økonomisk mislighold fra 

arbeidsmiljølovens varslingsrutiner for feil eller kritikkverdige forhold, gjennom opprettelsen 

av et eksternt varslingsorgan. 

 

Oppfølgingsrapporten beskriver hvordan og i hvilken grad Indre Østfold kommune har fulgt opp 

anbefalingene. Revisjonen konkluderer med at samtlige tre anbefalinger er fulgt opp av 

administrasjonen i Indre Østfold kommune. Kontrollutvalget tok rapporten til etterretning 

 

Oppfølgingsrapport «Offentlige anskaffelser» (Askim) 

Revisjonen har i denne oppfølgingsrapport vurdert om og i hvilken grad bystyrets vedtak i sak 

28/19 er fulgt opp av administrasjonen i Indre Østfold kommune. Revisjonens vurderinger er 

avgrenset til anbefalingene som er omtalt i vedtaket, i tilknytning til bystyrets vedtatte 

tilleggsforslag har revisjonen videreformidlet administrasjonens redegjørelse uten å gjøre egne 

vurderinger. Revisjonen har kommet frem til at 6 av 7 anbefalinger er fulgt opp. Vedrørende 

anbefaling nr. 2 konkluderer revisjonen med at arbeidet er igangsatt, men ikke ferdigstilt. På 

bakgrunn av funn og vurderinger i denne rapporten vurderte revisjonen at kommunen bør jobbe 

videre med.  
 

Kontrollutvalget vedtok at kommunedirektøren skulle gi informasjon til kontrollutvalget når 

administrasjonen har ferdigstilt arbeidet med følgende: 

 Utarbeide en oversikt over hvem som har fullmakt til å foreta anskaffelser i Indre Østfold 

kommune 

 Sikre etterlevelse av at anskaffelser foretas av ansatte med fullmakt. 

 

Denne orientering fikk kontrollutvalget av kommunedirektøren i møte 27.09 2021  

 
Oppfølgingsrapport «Tiltak og rutiner for reduksjon og forebygging av sykefravær» (Trøgstad) 

Kontrollutvalget og kommunestyret behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport som 

omhandlet kommunens tiltak og rutiner for reduksjon og forebygging av sykefravær i Trøgstad i 

2018. I møte 27.09 2021 behandlet kontrollutvalget revisjonens oppfølgingsrapport. 

Revisjonen har i sin oppfølgingsrapport kontrollert hvorvidt de syv anbefalingene er fulgt opp av 

kommunen. «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». Kontrollutvalget tok rapporten til 

etterretning 

Eierskapskontroll 
Formålet med eierskapskontroll fremkommer av § 23-4 i kommuneloven. Ifølge bestemmelsen 

innebærer en eierskapskontroll å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør 

dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for 

eierstyring. 
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Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter 

kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal 

gjennomføres. Planen vedtas av kommunestyret selv. 

Kontrollutvalget behandlet i 2020 plan for eierskapskontroll for perioden 2020 – 2023.  

I oktobermøte 2020 behandlet kontrollutvalget prosjektplan for eierskapskontroll med «Indre 

Østfold Renovasjon IKS og Retura AS». Endelig rapport foreligge til kontrollutvalget i løpet i 

2022. 

Henvendelser til kontrollutvalget 
Kontrollutvalget kan også behandle henvendelser fra innbyggere eller andre aktører som mener de 

har en sak for kontrollutvalget. For hver henvendelse må det vurderes om den hører inn under 

kontrollutvalgets oppgaver og om den skal prioriteres. Kontrollutvalget har behandlet en 

henvendelse i 2021: 
 

 Dispensasjonssaker 

Henvendelsen var fra en privatperson. Henvendelsen gjaldt kommunens arbeid med 

dispensasjonssøknader. Kontrollutvalget vurderte henvendelsen til å være en klage sak.  

Kontrollutvalget gikk ikke videre med henvendelsen.  

Saker og informasjon 
Av andre saker som kontrollutvalget har behandlet nevnes: 

 Protokoller fra kontrollutvalgets møter 

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2020  

 Uavhengighetserklæringer fra ansvarlige revisorer 

 Østre Viken Kommunerevisjon IKS - Engasjement brev 

 Statusrapport for utført forvaltningsrevisjon (ressursbruk) 

 Rullering av plan for forvaltningsrevisjon 

 Workshop – risiko- og vesentlighetsvurderinger 

 Avslutning av nåværende forvaltningsrevisjonsplan 

 Byggeprosjekt – vurdering av regnskaps- og avslutningsrutiner 

 Prosjektplan: «Barnevern». 

 Prosjektplan: «Indre Østfold brann og redning IKS» 

 

Saker som kontrollutvalget har fått informasjon om: 

 Kommunestyrets behandling av saker fra kontrollutvalget 

 Tilsynsrapporter fra Statsforvalteren og fra Mattilsynet 

 Utsatt eierskapskontroll – korrespondanse mellom revisjon, sekretariat og rådmenn. 

 
 

Denne årsmeldingen er behandlet av kontrollutvalget i møte den 28. februar 2022. 

 

Petter Schou (s) 

Kontrollutvalgets leder 
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Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 28.02.2022 22/8 

 

Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Vedlagte uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering 

 
Fredrikstad, 18.01.2022 
 
 
 

Vedlegg 
Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer:  
 Jolanta Betker, datert 18.01 2022 
 Casper Støten, datert 18.01 2022 
 Bjørnar B. Eriksen, datert 18.01 2022 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kommuneloven, forskrift for kontrollutvalg og revisjon, Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og 
Kontroll og revisjon i kommunene (NKRF) – sine veiledere for kontrollutvalgets påse-ansvar 
overfor revisor. 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kommunelovens § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. I følge 
forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers 
ved behov, avgi til kontrollutvalget en skriftlig egenvurdering av uavhengighet.  
 
I brev til kontrollutvalget i Indre Østfold kommune har oppdragsansvarlige revisorer på 
oppdraget avgitt sin skriftlige egenvurdering om uavhengighet. 
 

Vurdering 
Kontrollutvalget har en oppgave å se til at kommunen har en betryggende revisjonen, og 
som ledd i dette skal revisor avlegge uavhengighetserklæring. Kontrollutvalget påse-ansvar 
er også i tråd med FKT og NKRF sin veileder. Sekretariatet kan ikke se at det er forhold som 
tilsier at revisors uavhengighet ikke er ivaretatt. Sekretariatet anbefaler derfor 
kontrollutvalget om at uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer tas til 
orientering.
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Til kontrollutvalget i Indre Østfold kommune 

 

Vurdering av daglig leders uavhengighet for Indre Østfold 
kommune 
 

Innledning 

Ifølge kommuneloven § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. Nærmere krav til revisors 
uavhengighet og vandel følger av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (2019) §§ 16-19. 

Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder for alle som utfører revisjon for kommunen, 
herunder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Dette omfatter både 
oppdragsansvarlig revisor, medarbeidere på oppdraget og eventuelt andre som er engasjert på 
oppdraget.  

Østre Viken kommunerevisjon IKS har et kvalitetskontrollsystem i samsvar med internasjonal 
standard for kvalitetskontroll (ISQC 1). Kvalitetskontrollsystemet omfatter dokumenterte 
retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende 
lovgivning og annen regulering. Som en del av kvalitetskontrollsystemet har vi rutiner for å følge opp 
og sikre at revisjonsteamet har tilstrekkelig uavhengighet. 

Ifølge Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal daglig leder hvert år, og ellers ved behov, gi en 
skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Denne egenvurderingen følger 
nedenfor. 

 

Daglig leders vurdering av uavhengighet  

Forskriftskrav Daglig leders egenvurdering 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

Undertegnede bekrefter at det ikke foreligger spesielle forhold som er egnet til å 
svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet. 

Tilknytning til den 
reviderte virksomheten 
(§ 17) 

Undertegnede har ikke selv eller nærstående som har en slik tilknytning til den 
reviderte eller kontrollerte virksomheten eller virksomhetens ansatte eller 
tillitsmenn at den er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.  

Stillinger i kommunen 
(§ 18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet 
(§ 18 b) 

Undertegnende har ikke andre stillinger i en virksomhet som kommunen deltar i eller 
er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er organisert 
som et interkommunalt selskap. 

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen 
deltar i eller er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er 
organisert som et interkommunalt selskap. 
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Forskriftskrav Daglig leders egenvurdering 

Deltakelse eller 
funksjoner i annen 
virksomhet (§ 18 d) 

Undertegnede deltar ikke i, eller har funksjoner i en annen virksomhet, som kan 
medføre at revisors interesser kommer i konflikt med interessene til kommunen, 
eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til revisor. 

Rådgivning eller andre 
tjenester (§ 18 e) 

Før slike tjenester gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens eller tjenestens 
art med hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen 
konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med kontrollutvalgs- 
og revisjonsforskriften § 18 e, utfører vi ikke tjenesten. Revisor vurderer hvert enkelt 
tilfelle særskilt. 

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning 
og bistand og ikke revisjon. Undertegnede er bevisst på at også slik veiledning må 
skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og 
kontrollvurderinger.  

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor kommunen 
som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 

Tjenester under 
kommunens egne 
ledelses- og 
kontrolloppgaver 
(§ 18 f) 

Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor kommunen som hører inn under 
kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver. 

Fullmektig for den 
revisjonspliktige 
(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for kommunen. 

 

 

Rolvsøy, 01.02.2022 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Jolanta Betker (sign.) 

daglig leder 
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Til kontrollutvalget i Indre Østfold kommune 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors 
uavhengighet for Indre Østfold kommune 
 

Innledning 

Ifølge kommuneloven § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. Nærmere krav til revisors 
uavhengighet og vandel følger av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (2019) §§ 16-19. 

Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder for alle som utfører revisjon for kommunen, 
herunder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Dette omfatter både 
oppdragsansvarlig revisor, medarbeidere på oppdraget og eventuelt andre som er engasjert på 
oppdraget.  

Østre Viken kommunerevisjon IKS har et kvalitetskontrollsystem i samsvar med internasjonal 
standard for kvalitetskontroll (ISQC 1). Kvalitetskontrollsystemet omfatter dokumenterte 
retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende 
lovgivning og annen regulering. Som en del av kvalitetskontrollsystemet har vi rutiner for å følge opp 
og sikre at revisjonsteamet har tilstrekkelig uavhengighet. 

Ifølge Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers 
ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Denne 
egenvurderingen følger nedenfor. 

 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet  

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

Undertegnede bekrefter at det ikke foreligger spesielle forhold som er egnet til å 
svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet. 

Tilknytning til den 
reviderte virksomheten 
(§ 17) 

Undertegnede har ikke selv eller nærstående som har en slik tilknytning til den 
reviderte eller kontrollerte virksomheten eller virksomhetens ansatte eller 
tillitsmenn at den er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.  

Stillinger i kommunen 
(§ 18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet 
(§ 18 b) 

Undertegnende har ikke andre stillinger i en virksomhet som kommunen deltar i eller 
er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er organisert 
som et interkommunalt selskap. 

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen 
deltar i eller er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er 
organisert som et interkommunalt selskap. 
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Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Deltakelse eller 
funksjoner i annen 
virksomhet (§ 18 d) 

Undertegnede deltar ikke i, eller har funksjoner i en annen virksomhet, som kan 
medføre at revisors interesser kommer i konflikt med interessene til kommunen, 
eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til revisor. 

Rådgivning eller andre 
tjenester (§ 18 e) 

Før slike tjenester gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens eller tjenestens 
art med hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen 
konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med kontrollutvalgs- 
og revisjonsforskriften § 18 e, utfører vi ikke tjenesten. Revisor vurderer hvert enkelt 
tilfelle særskilt. 

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning 
og bistand og ikke revisjon. Undertegnede er bevisst på at også slik veiledning må 
skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og 
kontrollvurderinger.  

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor kommunen 
som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 

Tjenester under 
kommunens egne 
ledelses- og 
kontrolloppgaver 
(§ 18 f) 

Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor kommunen som hører inn under 
kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver. 

Fullmektig for den 
revisjonspliktige 
(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for kommunen. 

 

 

Rolvsøy, 18.01.2022 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Casper Støten (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor 
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Råkollveien 103 
1664  Rolvsøy 

   

 

www.ovkr.no 

  

 

 

Til kontrollutvalget i Indre Østfold kommune 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors 
uavhengighet for Indre Østfold kommune 
 

Innledning 

Ifølge kommuneloven § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. Nærmere krav til revisors 
uavhengighet og vandel følger av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (2019) §§ 16-19. 

Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder for alle som utfører revisjon for kommunen, 
herunder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Dette omfatter både 
oppdragsansvarlig revisor, medarbeidere på oppdraget og eventuelt andre som er engasjert på 
oppdraget.  

Østre Viken kommunerevisjon IKS har et kvalitetskontrollsystem i samsvar med internasjonal 
standard for kvalitetskontroll (ISQC 1). Kvalitetskontrollsystemet omfatter dokumenterte 
retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende 
lovgivning og annen regulering. Som en del av kvalitetskontrollsystemet har vi rutiner for å følge opp 
og sikre at revisjonsteamet har tilstrekkelig uavhengighet. 

Ifølge Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers 
ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Denne 
egenvurderingen følger nedenfor. 

 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet  

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

Undertegnede bekrefter at det ikke foreligger spesielle forhold som er egnet til å 
svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet. 

Tilknytning til den 
reviderte virksomheten 
(§ 17) 

Undertegnede har ikke selv eller nærstående som har en slik tilknytning til den 
reviderte eller kontrollerte virksomheten eller virksomhetens ansatte eller 
tillitsmenn at den er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.  

Stillinger i kommunen 
(§ 18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet 
(§ 18 b) 

Undertegnende har ikke andre stillinger i en virksomhet som kommunen deltar i eller 
er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er organisert 
som et interkommunalt selskap. 

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen 
deltar i eller er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er 
organisert som et interkommunalt selskap. 
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Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Deltakelse eller 
funksjoner i annen 
virksomhet (§ 18 d) 

Undertegnede deltar ikke i, eller har funksjoner i en annen virksomhet, som kan 
medføre at revisors interesser kommer i konflikt med interessene til kommunen, 
eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til revisor. 

Rådgivning eller andre 
tjenester (§ 18 e) 

Før slike tjenester gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens eller tjenestens 
art med hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen 
konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med kontrollutvalgs- 
og revisjonsforskriften § 18 e, utfører vi ikke tjenesten. Revisor vurderer hvert enkelt 
tilfelle særskilt. 

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning 
og bistand og ikke revisjon. Undertegnede er bevisst på at også slik veiledning må 
skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og 
kontrollvurderinger.  

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor kommunen 
som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 

Tjenester under 
kommunens egne 
ledelses- og 
kontrolloppgaver 
(§ 18 f) 

Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor kommunen som hører inn under 
kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver. 

Fullmektig for den 
revisjonspliktige 
(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for kommunen. 

 

 

Rolvsøy, 18.01.2022 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Bjørnar Bakker Eriksen (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/84 
Dokumentnr.: 4 
Løpenr.: 6536/2022 
Klassering: 3014-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 28.02.2022 22/9 

 

Referater og meldinger 

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

 
 
Fredrikstad, 11.01.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 29.11.2021 
2. Epostutveksling mellom kontrollutvalgsleder og ordfører angående statlige tilsyn, datert 

29.11.2021 
3. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte den 08.12.2021, sak 171/21, 

Forvaltningsrevisjonsprosjekt Barnevern - Internkontroll og oppfølging av barn i 
fosterhjem 

4. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte den 08.12.2021, sak 172/21, 
Forvaltningsrevisjonsprosjekt Indre Østfold brann og redning IKS 

5. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte den 08.12.2021, sak 173/21, Avslutning av 
nåværende forvaltningsrevisjonsplan 

6. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte den 08.12.2021, sak 174/21, Plan for 
forvaltningsrevisjon januar 2022 til juli 2024 

7. Statsforvalteren, Tilsynsrapport «Kommunens ansvar som barnehagemyndighet Indre 
Østfold kommune 2021», datert 13.12.2021 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 29.11.2021 ligger vedlagt til orientering. 
 
Vedlegg 2: Kontrollutvalget ønsket i sitt møte den 27.09.2021, sak 21/47, å gjøre ordfører 
oppmerksom på rapporter fra statlige tilsyn, og om resultatet av disse kan og bør gjøres 
kjent for kommunestyret. Til orientering. 
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Vedlegg 3: Kommunestyret behandlet den 08.12.2021, sak 171/21, 
Forvaltningsrevisjonsprosjekt Barnevern - Internkontroll og oppfølging av barn i fosterhjem. 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Til orientering. 
 
Vedlegg 4: Kommunestyret behandlet den 08.12.2021, sak 172/21, 
Forvaltningsrevisjonsprosjekt Indre Østfold brann og redning IKS. Kontrollutvalgets innstilling 
ble enstemmig vedtatt. Til orientering. 
 
Vedlegg 5: Kommunestyret behandlet den 08.12.2021, sak 173/21, Avslutning av 
nåværende forvaltningsrevisjonsplan. Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Til 
orientering. 
 
Vedlegg 6: Kommunestyret behandlet den 08.12.2021, sak 174/21, Plan for 
forvaltningsrevisjon januar 2022 til juli 2024. Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig 
vedtatt. Til orientering. 
 
Vedlegg 7: Statsforvalteren i Oslo og Viken har gjennomført tilsyn med «Kommunens ansvar 
som barnehagemyndighet – Indre Østfold kommune 2021», datert 13.12.2021. Det er fattet 
vedtak med pålegg om retting. Kommunen har rettefrist til 01.04.2022. Til orientering. 
 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta referater og meldinger til orientering. 
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Møteprotokoll 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 

 
 
 
Møtedato: 29.11.2021,  
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 14:15 
Møtested: Rådhuset, møterom kommunestyresalen 
Fra – til saksnr.: 21/49 – 21/61  

 
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, konst. seksjonsleder Casper Støten, forvaltningsrevisor Bjørnar 
Eriksen og forvaltningsrevisor Didrik Hjort 
 
Møtende fra administrasjonen:  
Økonomisjef Ståle Ruud, Bodil Lang og Lise Ødegård til sak 21/52 og Åsmund Kobbervik til 
sak 21/53. 
 
Andre: 
Ingen  
 
 
 
 
 

…………………….  ……………………. 

Petter Schou, leder  Knut Hærland 
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Saksliste 

 

Saksnr. Innhold  

PS 21/49 Godkjenning av innkallingen og sakslisten  

PS 21/50 Valg av representant til å signere protokoll  

PS 21/51 Oppfølging av kommunens praktisering av 
anleggsbidragsmodellen for Holtskogen 

 

PS 21/52 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Barnevern - Internkontroll og 
oppfølging av barn i fosterhjem 

 

PS 21/53 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Indre Østfold brann og 
redning IKS 

 

PS 21/54 Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 til juli 2024  

PS 21/55 Avslutning av nåværende forvaltningsrevisjonsplan  

PS 21/56 Revisjonsnotat - dokumentasjon av egenkontroll og 
utarbeidelse av rutiner - merverdiavgiftsområdet 

 

PS 21/57 Revisjonsnotat - Vurdering av regnskaps-/ og 
avslutningsrutiner vedr. byggeprosjekt 

 

PS 21/58 Etterlevelseskontroll 2021 - Risiko- og 
vesentlighetsvurdering 

 

PS 21/59 Møteplan for 2022  

PS 21/60 Referater og meldinger  

PS 21/61 Eventuelt  

 

PS 21/49 Godkjenning av innkallingen og sakslisten 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 29.11.2021: 

Ingen merknader til innkallingen eller sakslisten. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 29.11.2021: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
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PS 21/50 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalgets leder og nestleder signerer protokoll 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 29.11.2021: 

Som innstillingen - enstemmig 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 29.11.2021: 

1. Kontrollutvalgets leder og nestleder signerer protokoll 
 

PS 21/51 Oppfølging av kommunens praktisering av anleggsbidragsmodellen 
for Holtskogen 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar administrasjonens notat «Holtskogen næringsområde – anvendelse 
av anleggsbidragsmodellen», til orientering. 
 

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

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 29.11.2021: 

Administrasjonen og revisjonen orienterte utvalget kort om hvor saken står. Innstillingen ble 
enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 29.11.2021: 

1. Kontrollutvalget tar administrasjonens notat «Holtskogen næringsområde – anvendelse 
av anleggsbidragsmodellen», til orientering. 
 

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

 

PS 21/52 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Barnevern - Internkontroll og 
oppfølging av barn i fosterhjem 

Sekretariatets innstilling 

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

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

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

2) iverksette prosedyre for opplæring, slik at nyansatte sikres lik opplæring av god 

kvalitet 

3) prioritere virksomhetens kompetansehevingsprogram slik at det sikres en felles 

faglig plattform 

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

eksterne virksomheter i sitt forbedrings- og utviklingsarbeid 

5) systematisere arbeidet med risikovurderinger 

6) fortsette arbeidet med å skape en kultur for skrive avviksmelding hver gang avvik 

oppstår 

7) sette evalueringen av virksomhetens internkontroll i system 

8) videreutvikle arbeidet med å kartlegge omsorgsressurser i barnets nære familie 

eller nettverk, på en rutinemessig og dokumenterbar måte 

9) systematisere arbeidet med å legge til rette for at foreldre kan få tilbake omsorgen 

der hensynet til barnet ikke taler imot det 

10) etablere en rutine for oppnevnelse av tillitsperson for barn under omsorg 

11) sørge for at barnets medvirkning i valg av fosterhjem dokumenteres 

 
2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets 
vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.  
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 29.11.2021: 

Revisor redegjorde for rapportens vurderinger, funn og anbefalinger. Administrasjonen 
supplerte med informasjon under møte.  Kontrollutvalget fulgte opp med 
oppfølgingsspørsmål både til revisjonen og til administrasjon.  Spørsmålene ble besvart i 
møte. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes innstilling 29.11.2021: 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern - Internkontroll og 
oppfølging av barn i fosterhjem», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til 
etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.  
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern - Internkontroll og 
oppfølging av barn i fosterhjem» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 
elve anbefalinger som fremkommer av rapporten.  
 
Herunder skal kommunen: 

1)  fortsette arbeidet med å skriftligjøre nødvendige prosedyrer 

2)  iverksette prosedyre for opplæring, slik at nyansatte sikres lik opplæring av god  

     kvalitet 

3)  prioritere virksomhetens kompetansehevingsprogram slik at det sikres en felles 

     faglig plattform 

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

     virksomheter i sitt forbedrings- og utviklingsarbeid 

5)  systematisere arbeidet med risikovurderinger 

6)  fortsette arbeidet med å skape en kultur for skrive avviksmelding hver gang avvik 
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     oppstår 

7)  sette evalueringen av virksomhetens internkontroll i system 

8)  videreutvikle arbeidet med å kartlegge omsorgsressurser i barnets nære familie 

     eller nettverk, på en rutinemessig og dokumenterbar måte 

9)  systematisere arbeidet med å legge til rette for at foreldre kan få tilbake omsorgen 

     der hensynet til barnet ikke taler imot det 

10) etablere en rutine for oppnevnelse av tillitsperson for barn under omsorg 

11) sørge for at barnets medvirkning i valg av fosterhjem dokumenteres 

 
2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets 
vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.  
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 21/53 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Indre Østfold brann og redning IKS 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Indre Østfold brann og redning IKS», 
samt styreleders uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens 
anbefalinger.  
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Indre Østfold brann og redning 
IKS» til etterretning. Kommunestyret sender rapporten til representantskapet i Indre 
Østfold brann og redning IKS og ber de vurdere de seks anbefalinger som 
fremkommer av rapporten. Herunder: 

a. IØBRs Selskapsavtale bør i punkt 1.5 omformuleres til at kommunenes myndighet 

etter brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter delegeres til Indre Østfold 

brann og redning IKS (ikke representantskapet). Punkt 1.1 bør dessuten 

oppdateres med liten b og r i selskapsnavnet.  

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

3.1). 

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

brannstasjoner (Spydeberg og Trøgstad).  

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

innenfor dimensjoneringsforskriftens krav. 

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

med finansiering.   

f. Selskapet bør regelmessig kartlegge arbeidsmiljøet gjennom 

medarbeiderundersøkelser. 

 
2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets 
vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.  
Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en 
oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. 
Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret. 
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Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 29.11.2021: 

Revisor redegjorde for rapporten vurderinger, funn og anbefalinger. Administrasjonen 
supplerte med informasjon. Utvalget fulgte opp med oppfølgingsspørsmål til revisjonen som 
ble besvart i møte. Kontrollutvalget ønsket å endre punkt 2.1  
«Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Indre Østfold brann og redning IKS» til 
etterretning. Kommunestyret sender rapporten til representantskapet i Indre Østfold brann og 
redning IKS og ber representantene til Indre Østfold kommune å følge opp rapportens seks 
anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder:» 

I vedtakets punkt 2.1 siste setning «Punkt 1.1 bør dessuten oppdateres med liten b og r i 

selskapsnavnet» i tas ut fra innstillingen til kommunestyret. I punkt 2.1 c, d og e skal bør 

erstattes med skal, videre skal punkt f erstattes med må i stedet for bør. 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med disse endring. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes innstilling 29.11.2021: 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Indre Østfold brann og redning IKS», 

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

anbefalinger.  

 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Indre Østfold brann og redning 

IKS» til etterretning. Kommunestyret sender rapporten til representantskapet i Indre 

Østfold brann og redning IKS. Kommunestyret ber representantene til Indre Østfold 

kommune å følge opp rapportens seks anbefalinger som fremkommer av rapporten. 

Herunder skal disse representantene foreslå for representantskapet følgende: 

a. IØBRs Selskapsavtale bør i punkt 1.5 omformuleres til at kommunenes myndighet 

    etter brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter delegeres til Indre Østfold 

    brann og redning IKS (ikke representantskapet).  

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

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

    brannstasjoner (Spydeberg og Trøgstad).  

d. Selskapet skal ha oversikt over og rapportere på om selskapets innsatstid ligger 

    innenfor dimensjoneringsforskriftens krav. 

e. Selskapet skal sørge for at økonomiplanen inkluderer en fireårig investeringsplan 

    med finansiering.   

f. Selskapet må regelmessig kartlegge arbeidsmiljøet gjennom 

   medarbeiderundersøkelser. 

 

2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets 

vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.  

Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en 

oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. 

Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret. 
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PS 21/54 Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 til juli 2024 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret følgende: 

 
2. 1. Det skal i perioden januar 2022 til juli 2024 gjennomføres forvaltningsrevisjon i 

henhold til kontrollutvalgets forslag til «Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022- til juli 
2024» (jf. pkt. 4.1 i planen).  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 
2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 1180 timer per år (I henhold til 

avtale mellom eierne av revisjonen). 
 
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av 

forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og 
inngå avtaler om gjennomføring med revisjonen. 

 
4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til 

kommunestyret. Kontrollutvalget skal også sende oppfølgingsrapporter til 
kommunestyret ett år etter 1.gangs behandling i kommunestyret. 

 
5. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for 

endringer i planen i planperioden. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 29.11.2021: 

Sekretariatet redegjorde innledningsvis for overordnet risiko- og vesentlighetsvurderingen og 
resultatet og til hvilke områder som kan være gjenstand for forvaltningsrevisjon i perioden 
2022- 2023. Kontrollutvalget diskuterte aktuelle områder. Følgende rekkefølge / prioriteringer 
ble utvalget enige om og den ble enstemmig vedtatt, 
 

 Levekår - utenforskap – barnefattigdom 

 Organisering og styring i enhet «Eiendom – FDV, renhold, boligkontor, forvaltning» 

 Kommunalt psykisk helsetilbud, generelt og spesielt for barn og unge 

 PPT 

 IKT - sikkerhet 

 Internkontroll – organisering - avvikssystemet  
 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes innstilling 29.11.2021: 

1. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret følgende: 
 

2. 1.   Det skal i perioden januar 2022 til juli 2024 gjennomføres forvaltningsrevisjon i 
      henhold til kontrollutvalgets forslag til «Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022- til juli 
      2024» (jf. pkt. 4.1 i planen).  
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1 Levekår – utenforskap – barnefattigdom 

2 Organisering og styring i enhet «Eiendom – FDV, renhold, boligkontor, 
forvaltning» 

3 Kommunalt psykisk helsetilbud, barn og unge 

4 PPT 

5 IKT – Sikkerhet 

6 Internkontroll – organisering - avvikssystem 

 
2.   Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 1180 timer per år (I henhold til  
      avtale mellom eierne av revisjonen). 
 
3.   Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av 
      forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og 
      inngå avtaler om gjennomføring med revisjonen. 

 
4.   Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til 
      kommunestyret. Kontrollutvalget skal også sende oppfølgingsrapporter til  
      kommunestyret ett år etter 1.gangs behandling i kommunestyret. 

 
5.   Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for 
      endringer i planen i planperioden. 

 

PS 21/55 Avslutning av nåværende forvaltningsrevisjonsplan 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Sekretariatet legger frem saken med to alternative forslag til vedtak og innstilling, se 
vurderinger. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 29.11.2021: 

Kontrollutvalget var enstemmige om at Planen for forvaltningsrevisjon 2020 – 2021 avsluttes, 
og at gjenstående tre prosjekter i planverket vurderes inn i nytt planverk. Helsehuset tas ut 
og videreføres ikke i ny plan. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes innstilling 29.11.2021: 

1.Kontrollutvalget tar saken til orientering og gir følgende innstilling til kommunestyret: 
1. Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 avsluttes.  
2. De gjenstående prosjektene i planverket, henholdsvis: «IKT-sikkerhet», 

«Internkontroll» og «PPT» blir vurdert inn i nytt planverk for 2022-2024. Prosjekt 
«Helsehuset» videreføres ikke i nytt planverk. 

 
 

PS 21/56 Revisjonsnotat - dokumentasjon av egenkontroll og utarbeidelse av 
rutiner - merverdiavgiftsområdet 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar Revisjonsnotat – Dokumentasjon av egenkontroll og utarbeidelse 

av rutiner – merverdiavgiftsområdet, til orientering. 
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Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 29.11.2021: 

Revisjonen orienterte om resultatet av oppfølgingskontrollen. Administrasjonen redegjorde 
for arbeidet som er gjort og er under arbeid. Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 29.11.2021: 

1. Kontrollutvalget tar Revisjonsnotat – Dokumentasjon av egenkontroll og utarbeidelse 
av rutiner – merverdiavgiftsområdet, til orientering. 

 

PS 21/57 Revisjonsnotat - Vurdering av regnskaps-/ og avslutningsrutiner vedr. 
byggeprosjekt 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler Kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar revisjonsnotatet «Vurdering av regnskap-/ og avslutningsrutiner» til 
orientering. 
 

2. Kontrollutvalget vil på et seinere tidspunkt vurdere en oppfølgingskontroll om rutiner og 
prosedyrer virker etter hensikten.  

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 29.11.2021: 

Revisjonen orienterte om kartleggingen av kommunens rutiner på området. Administrasjonen 
redegjorde for status hvor saken står i dag. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 29.11.2021: 

1. Kontrollutvalget tar revisjonsnotatet «Vurdering av regnskap-/ og avslutningsrutiner» til 
orientering. 
 

2. Kontrollutvalget vil på et seinere tidspunkt vurdere en oppfølgingskontroll om rutiner og 
prosedyrer virker etter hensikten.  

 

PS 21/58 Etterlevelseskontroll 2021 - Risiko- og vesentlighetsvurdering 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 
forenklet etterlevelseskontroll, samt valg av kontrollområde «Oppfølging av 
rammeavtaler», til orientering. 
 

2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 
2022 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 29.11.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 29.11.2021: 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 
forenklet etterlevelseskontroll, samt valg av kontrollområde «Oppfølging av 
rammeavtaler», til orientering. 
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2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 
2022 

 

PS 21/59 Møteplan for 2022 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin 
virksomhet for 2022: 

  31. januar 

   9. mai 

 13. juni 

   5. september 

 14. november 

 12. desember 
 

Møtestart kl. 09.00 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 29.11.2021: 

Kontrollutvalget ønsker legge inn virksomhetsbesøk til Helsehuset til møte 28. februar 2022. 
Sekretariatet tar henvendelsen til Helsehuset. Møte 31. januar endres til 28. februar. 
Innstillingen enstemmig vedtatt med denne endring. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 29.11.2021: 

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin 
virksomhet for 2022: 

 28. februar 

   9. mai 

 13. juni 

   5. september 

 14. november 

 12. desember 
 

Møtestart kl. 09.00 
 

PS 21/60 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Referater og meldinger tas til orientering 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 29.11.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 29.11.2021: 

1. Referater og meldinger tas til orientering 
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PS 21/61 Eventuelt 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 29.11.2021: 
 

 Sekretariatet konferansen til NKRF og fagkonferansen til FKT 2022 (med link til 
program): 
NKRF:  www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2022  og  
FKT:  www.fkt.no/konferanser-og-seminar/fagkonferansen-8-9-juni-2022/  sendes ut 
sammen med referatet, slik at medlemmene i utvalget kan vurdere om noe er interessant   
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Fra: Aannerød Anita Dahl[rona@fredrikstad.kommune.no]
Sendt: 29.11.2021 15:33:44
Til: Postmottak for Østfold kontrollutvalgssekretariat[postkontrollutvalg@fredrikstad.kommune.no]
Tittel: VS: Tilsynsrapporter 

 
 
Fra: Petter Schou <petter.schou@politiker.iok.no> 
Sendt: mandag 29. november 2021 14:14
Til: Aannerød Anita Dahl <rona@fredrikstad.kommune.no>
Emne: Fwd: Tilsynsrapporter
 
 

Hilsen Petter 

Petter Schou

petter.schou@politiker.iok.no
Tlf.: +47 958 40 020

Videresendt melding:

Fra: Saxe Frøshaug <saxe.froshaug@io.kommune.no>
Dato: 24. november 2021 kl. 10:50:26 CET
Til: Petter Schou <petter.schou@politiker.iok.no>
Emne: SV: Tilsynsrapporter

 
Hei Petter
Fint om du som leder av kontrollutvalget kan gjøre en vurdering av hvilke tilsynsrapporter 
som politikerne bør orienteres nærmere om. Noen bør kanskje til utvalg, andre til 
formannskap eller kommunestyre, mens andre igjen ikke trenger å informeres nærmere 
om. 
Mvh Saxe
 
 
 

Fra: Petter Schou <petter.schou@politiker.iok.no> 
Sendt: mandag 22. november 2021 15:20
Til: Saxe Frøshaug <saxe.froshaug@io.kommune.no>
Kopi: anirov@fredrikstad.kommune.no; Georg Njargel Smedhus 
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<georg.njargel.smedhus@io.kommune.no>
Emne: Tilsynsrapporter
 
Ordfører Saxe Frøshaug

I kontrollutvalgets møte den 27.09 2021 under sak 21/47 «Referater og meldinger» 
fikk kontrollutvalget lagt frem statlige tilsynsrapporter til orientering.
 

Kontrollutvalget tok disse til orientering. 
 
Kontrollutvalget ønsker imidlertid å gjøre ordfører oppmerksom på rapporter fra 
statlige tilsyn,
 og om resultatet av disse kan og bør gjøres kjent for kommunestyret?
 
Vh Petter Schou
Leder av Kontrollutvalget
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Saksframlegg 
 

 

Forvaltningsrevisjonsprosjekt Barnevern - Internkontroll og oppfølging av 
barn i fosterhjem 
 
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Heidi Eriksson FE-217, FA-F47 
 

21/10151 

 

Saksnr Utvalg Type Dato 

171/21 
 

Kommunestyret PS 08.12.2021 

 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 

 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern - Internkontroll og oppfølging 
av barn i fosterhjem» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 11 anbefalinger 
som fremkommer av rapporten.  
 
Herunder skal kommunen: 
1) fortsette arbeidet med å skriftliggjøre nødvendige prosedyrer 
2) iverksette prosedyre for opplæring, slik at nyansatte sikres lik opplæring av god kvalitet 
3) prioritere virksomhetens kompetansehevingsprogram slik at det sikres en felles faglig 
plattform 
4) forbedre virksomhetens system og praksis for å involvere barn, foreldre og eksterne 
virksomheter i sitt forbedrings- og utviklingsarbeid 
5) systematisere arbeidet med risikovurderinger 
6) fortsette arbeidet med å skape en kultur for skrive avviksmelding hver gang avvik 
oppstår 
7) sette evalueringen av virksomhetens internkontroll i system 
8) videreutvikle arbeidet med å kartlegge omsorgsressurser i barnets nære familie eller 
nettverk, på en rutinemessig og dokumenterbar måte 
9) systematisere arbeidet med å legge til rette for at foreldre kan få tilbake omsorgen der 
hensynet til barnet ikke taler imot det 
10) etablere en rutine for oppnevnelse av tillitsperson for barn under omsorg 
11) sørge for at barnets medvirkning i valg av fosterhjem dokumenteres 
 

2. Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i 
forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. 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 
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kommunestyret. 

 

  

  
 

 
Kommunestyret i sak 171/21, 08.12.2021 
 
Behandling: 
Ingunn Herstad Hensel (V) ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte under behandlingen av 
saken. Eirik Romstad (V) tiltrådte.  
 
Ingen forslag. 
 
Votering: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyret - Vedtak: 
 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern - Internkontroll og oppfølging 
av barn i fosterhjem» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 11 anbefalinger 
som fremkommer av rapporten.  
 
Herunder skal kommunen: 
1) fortsette arbeidet med å skriftliggjøre nødvendige prosedyrer 
2) iverksette prosedyre for opplæring, slik at nyansatte sikres lik opplæring av god kvalitet 
3) prioritere virksomhetens kompetansehevingsprogram slik at det sikres en felles faglig 
plattform 
4) forbedre virksomhetens system og praksis for å involvere barn, foreldre og eksterne 
virksomheter i sitt forbedrings- og utviklingsarbeid 
5) systematisere arbeidet med risikovurderinger 
6) fortsette arbeidet med å skape en kultur for skrive avviksmelding hver gang avvik 
oppstår 
7) sette evalueringen av virksomhetens internkontroll i system 
8) videreutvikle arbeidet med å kartlegge omsorgsressurser i barnets nære familie eller 
nettverk, på en rutinemessig og dokumenterbar måte 
9) systematisere arbeidet med å legge til rette for at foreldre kan få tilbake omsorgen der 
hensynet til barnet ikke taler imot det 
10) etablere en rutine for oppnevnelse av tillitsperson for barn under omsorg 
11) sørge for at barnets medvirkning i valg av fosterhjem dokumenteres 
 

2. Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i 
forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. 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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Bakgrunn og saksopplysninger: 
Det vises til vedlagte særutskrift og vedlegg fra kontrollutvalgets møte 29.11.2021 
 

 

 

 

 

 
Vedlegg: 
Forvaltningsrevisjonsrapport Barnevern – Internkontroll og oppfølging av barn i fosterhjem 
Særutskrift PS 21-52 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Barnevern - Internkontroll og oppfølging av barn 
i fosterhjem 
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Saksframlegg 
 

 

Forvaltningsrevisjonsprosjekt Indre Østfold brann og redning IKS 
 
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Heidi Eriksson FE-217, FA-M80 
 

21/10152 

 

Saksnr Utvalg Type Dato 

172/21 
 

Kommunestyret PS 08.12.2021 

 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Indre Østfold brann og redning IKS» til 
etterretning. Kommunestyret sender rapporten til representantskapet i Indre Østfold brann og 
redning IKS. Kommunestyret ber representantene til Indre Østfold kommune å følge opp rapportens 
seks anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal disse representantene foreslå for 
representantskapet følgende: 

a. IØBRs Selskapsavtale bør i punkt 1.5 omformuleres til at kommunenes myndighet 

    etter brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter delegeres til Indre Østfold 

    brann og redning IKS (ikke representantskapet).  

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

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

    brannstasjoner (Spydeberg og Trøgstad).  

d. Selskapet skal ha oversikt over og rapportere på om selskapets innsatstid ligger 

    innenfor dimensjoneringsforskriftens krav. 

e. Selskapet skal sørge for at økonomiplanen inkluderer en fireårig investeringsplan 

    med finansiering.   
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f. Selskapet må regelmessig kartlegge arbeidsmiljøet gjennom 

   medarbeiderundersøkelser. 

 

2. Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i 
forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.  

Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra 
revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også 
sendes til kommunestyret. 

 
Kommunestyret i sak 172/21, 08.12.2021 
 
Behandling: 
Martha Hersleth Holsen (SP) og Øyvind Bakke (H) fratrådte under behandling av saken, da begge 
ble enstemmig erklært inhabile. Jørn Arild Pettersen (SP) tiltrådte som vara for Hersleth Holsen.  
 
Ingen forslag. 
 
Votering: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyret - Vedtak: 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Indre Østfold brann og redning IKS» til 
etterretning. Kommunestyret sender rapporten til representantskapet i Indre Østfold brann og 
redning IKS. Kommunestyret ber representantene til Indre Østfold kommune å følge opp rapportens 
seks anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal disse representantene foreslå for 
representantskapet følgende: 

a. IØBRs Selskapsavtale bør i punkt 1.5 omformuleres til at kommunenes myndighet etter 
brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter delegeres til Indre Østfold brann og redning IKS 
(ikke representantskapet).  

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

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

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

e. Selskapet skal sørge for at økonomiplanen inkluderer en fireårig investeringsplan med 
finansiering.   
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f. Selskapet må regelmessig kartlegge arbeidsmiljøet gjennom medarbeiderundersøkelser. 

2. Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i 
forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.  

Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra 
revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også 
sendes til kommunestyret. 

 
 
Bakgrunn og saksopplysninger: 
Det vises til vedlagte særutskrift og vedlegg fra kontrollutvalgets møte 29.11.2021 
 

 

 

 

 

 
Vedlegg: 
Forvaltningsrevisjonsrapport Indre Østfold brann og redning IKS 
Særutskrift PS 21-53 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Indre Østfold brann og redning IKS 
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Saksframlegg 
 

 

Avslutning av nåværende forvaltningsrevisjonsplan 
 
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Heidi Eriksson FE-217 
 

21/10153 

 

Saksnr Utvalg Type Dato 

173/21 
 

Kommunestyret PS 08.12.2021 

 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 

1. Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 avsluttes.  
2. De gjenstående prosjektene i planverket, henholdsvis: «IKT-sikkerhet», «Internkontroll» og 

«PPT» blir vurdert inn i nytt planverk for 2022-2024. Prosjekt «Helsehuset» videreføres ikke 
i nytt planverk. 

 

 
Kommunestyret i sak 173/21, 08.12.2021 
 
Behandling: 
Ingen forslag. 
 
Votering: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyret - Vedtak: 
 

1. Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 avsluttes.  
2. De gjenstående prosjektene i planverket, henholdsvis: «IKT-sikkerhet», «Internkontroll» og 

«PPT» blir vurdert inn i nytt planverk for 2022-2024. Prosjekt «Helsehuset» videreføres ikke 
i nytt planverk. 

 

 
 
Bakgrunn og saksopplysninger: 
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Det vises til vedlagte særutskrift fra kontrollutvalgets møte 29.11.2021 
 

 

 

 

 
Vedlegg: 
Særutskrift PS 21-55 Avslutning av nåværende forvaltningsrevisjonsplan 
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Saksframlegg 
 

 

Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 til juli 2024 
 
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Heidi Eriksson FE-217 
 

21/10150 

 

Saksnr Utvalg Type Dato 

174/21 
 

Kommunestyret PS 08.12.2021 

 
 
 

Kontrollutvalgets innstilling:  
 

1. Det skal i perioden januar 2022 til juli 2024 gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold 
til kontrollutvalgets forslag til «Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022- til juli 2024» (jf. 
pkt. 4.1 i planen).  

 

 
2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 1180 timer per år (I henhold til avtale 

mellom eierne av revisjonen). 

 
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, 

herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og inngå avtaler om 
gjennomføring med revisjonen. 

 

4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til 
kommunestyret. Kontrollutvalget skal også sende oppfølgingsrapporter til 
kommunestyret ett år etter 1.gangs behandling i kommunestyret. 

 

5. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer 
i planen i planperioden. 
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Kommunestyret i sak 174/21, 08.12.2021 
 
Behandling: 
Ingen forslag. 
 
Votering: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyret - Vedtak: 
 

 

1. Det skal i perioden januar 2022 til juli 2024 gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold 
til kontrollutvalgets forslag til «Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022- til juli 2024» (jf. 
pkt. 4.1 i planen).  

2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 1180 timer per år (I henhold til avtale 
mellom eierne av revisjonen). 

3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, 
herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og inngå avtaler om 
gjennomføring med revisjonen. 

4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til 
kommunestyret. Kontrollutvalget skal også sende oppfølgingsrapporter til 
kommunestyret ett år etter 1.gangs behandling i kommunestyret. 

5. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer 
i planen i planperioden. 

 
 

 
 
Bakgrunn og saksopplysninger: 
Det vises til vedlagte særutskrift og vedlegg fra kontrollutvalgets møte 29.11.2021 
 

 

 

 
Vedlegg: 
FR-plan januar 2022 - juli 2024 
Risiko og vesentlighetsvurdering Indre Østfold kommune 2021 
Særutskrift PS 21-54 Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 til juli 2024 
 

70



 
 
 
 

71



 

 

Tilsynsrapport 
 

Kommunens ansvar som barnehagemyndighet 
 

 

Indre Østfold kommune 2021 
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Sammendrag 

Vi gjennomfører tilsyn med Indre Østfold kommune. Temaet for tilsynet er 

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

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

til barnehageloven §§ 1 og 2. Det overordnede formålet med tilsynet er å kontrollere om 

kommunen oppfyller kravene i regelverket. 

 

Regelverksbrudd 

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

kommunens uttalelse, har vi gjort noen endringer i rapporten.  

Vi fatter nå vedtak med pålegg om retting. Kommunen har rettefrist til 01.04.2022. 

Undertema i tilsynet er: 

• Om barnehagemyndigheten ivaretar sitt ansvar for å påse regelverksetterlevelse hos 

barnehageeierne gjennom veiledning og tilsyn 

 

• Om barnehagemyndighetens saksbehandling i forbindelse med tilsyn er i samsvar med 

forvaltningsloven. 
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1 Innledning 

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

Reglene for statlig tilsyn er hjemlet i kommuneloven kapittel 30 og § 5 i forskrift om 

overgangsregler til barnehageloven – tilsyn, veiledning, reaksjoner mv. 

I tilsyn kontrollerer vi om barnehagemyndigheten oppfyller barnehageloven med forskrifter. 

Dersom barnehagemyndigheten ikke følger regelverket, kan vi pålegge retting. 

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

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

personopplysninger. Les mer om vår behandling av personopplysninger 

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

1.1 Kort om Indre Østfold kommune 

Indre Østfold kommune ble etablert 01.01.2020 og består av tidligere Askim, Eidsberg, Hobøl, 

Spydeberg og Trøgstad kommuner. Kommunen har 34 barnehager, jf. kommunens hjemmeside. 

Det er 13 kommunale, derav en kommunal åpen barnehage, og 21 private barnehager. 

Organisasjonskartet til Indre Østfold kommune viser at ledelsen i kommunen består av 

kommunedirektør (rådmannen) som øverste leder for seks kommunaldirektører deriblant for 

Oppvekst. Under området Oppvekst er det fire seksjoner: barnehage, skole, livsmestring og NAV. 

Seksjon Livsmestring består av enhetene Familiesentral, Krisesenter, Barnevern, Tilsyn og 

forvaltning og Pedagogisk Psykologisk Tjeneste.   

Kommunedirektøren har delegert egen myndighet etter barnehageloven med forskrifter til 

kommunalområde Oppvekst ved seksjon Livsmestring, enhet Tilsyn og forvaltning. Det er 

enheten Tilsyn og forvaltning som innehar rollen som barnehagemyndighet. De ansatte i enheten 

har barnehagefaglig kompetanse og lang erfaring fra arbeid i og med barnehager. 

1.2 Tema for tilsynet 

Vi har kontrollert følgende tema og undertemaer: 

 

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

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

til barnehageloven §§ 1 og 2.   

 

a) Barnehagemyndigheten ivaretar sitt ansvar for å påse regelverksetterlevelse hos 

barnehageeierne gjennom veiledning og tilsyn 

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

forvaltningsloven. 

 

Vi har ikke sett på hvordan kommunen oppfyller andre krav i regelverket.  
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Formålet med tilsynet er å kontrollere om kommunen oppfyller kravene i regelverket knyttet til 

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

foreldre. 

1.3 Om gjennomføringen av tilsynet 

Statsforvalteren åpnet tilsyn med Indre Østfold kommune i brev av 16.08.2021. Kommunen ble 

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

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

som informasjonsgrunnlag.  

Kommunen leverte følgende dokumentasjon til Statsforvalteren: 

1. Organisasjonskart Oppvekst 

2. Kommunens delegasjonsreglement 

3. Plan for tilsyn i Indre Østfold barnehagene 2020-2021 

4. Redegjørelse for hvordan barnehagemyndigheten får informasjon og kunnskap om 

barnehagene 

5. Risikovurdering 

6. Compilo rutine for tilsyn i barnehage 

7. Møteplaner og referater fra veiledningsaktiviteter overfor barnehagene i 2020-2021: 

- Innspill på tilsynsrollen 

- Referat fra 06.09. og 14.09.2021 – System for tilsyn i barnehager i IØK (arbeidsgruppe) 

- Møte med barnehageseksjon 29.04.21 

8. Tilsynsrapporter 

- Foreløpig tilsynsrapport etter hendelsesbasert tilsyn, Gullhaugen Steinerbarnehage 

- Tilsynsrapport, Bekkeblomen barnehage 

- Tilsynsrapport, Blomsterenga barnehage 

- Tilsynsrapport, Espira Opsahl barnehage 

- Tilsynsrapport, Eid barnehage 

- Tilsynsrapport, Menighetsbarnehagen Trøgstad 

- Tilsynsrapport, Solsiden barnehage 

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

- Skjema for opplasting av etterspurt dokumentasjon 

- Utdrag fra Framsikt om enhet Tilsyn og forvaltning 

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

dokumentasjon fra Indre Østfold kommune og egenvurdering i RefLex fra 

barnehagemyndigheten.  

Vi sendte foreløpig tilsynsrapport til kommunen 23. november 2021. I den presenterte vi våre 

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

rapporten innen fristen 10. desember 2021.  
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I kommunens tilbakemelding på foreløpig rapport fikk vi tilsendt: 

 

1. Uttalelse på foreløpig rapport 

2. Endelig tilsynsrapport for Trippestadlia barnehage 

 

Vi har behandlet kommentarene under de aktuelle kontrollspørsmålene. 

 

I denne rapporten presenterer vi våre vurderinger og konklusjoner. 

 

2 Kommunen som barnehagemyndighet 

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

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

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

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

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

2.1 Risikovurderinger  

2.1.1 Har barnehagemyndigheten oversikt over barnehageeiers plikter etter 

barnehageloven? 

Rettslig grunnlag 

Barnehagemyndigheten må ha en overordnet kjennskap til eierpliktene som finnes i 

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

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

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

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

den enkelte barnehagemyndighets personlige kjennskap som er det sentrale, men 

barnehagemyndighetens samlede kjennskap til eierpliktene. 

 

Våre observasjoner 

I RefLex svarer barnehagemyndigheten at den har oversikt over barnehageeiers plikter etter 

barnehageloven. Videre skriver barnehagemyndigheten at de oppdaterer seg jevnlig på lovverket 

og deltar på kompetanseheving i regi av Statsforvalteren og andre aktører. 

 

Dokumentet «Plan for tilsyn i Indre Østfold barnehagene 2020-2021» inneholder under punkt 11 

en oversikt over hvilke bestemmelser i barnehageloven som skal kontrolleres gjennom tilsyn. 

Lovbestemmelsene som kommunen viser til, er barnehageloven §§ 24-30.  

 

Våre vurderinger 

Det er vår vurdering at verken oversendt dokumentasjon eller besvarelsen i RefLex 

sannsynliggjør om barnehagemyndigheten har oversikt over barnehageeiers plikter etter 

barnehageloven. Vi viser til at oversikten i dokumentet «Plan for tilsyn i Indre Østfold 
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barnehagene 2020-2021» kun inneholder en del av de plikter som barnehageeier har etter 

barnehageloven, men ikke alle. Oversikten er derfor ikke egnet til å dokumentere at kommunen 

har oversikt over barnehageeiers plikter etter barnehageloven. Dette er heller ikke 

sannsynliggjort gjennom den øvrige dokumentasjonen som er fremlagt i forbindelse med vårt 

tilsyn med kommunen. 

 

Konklusjon  

Indre Østfold kommune har ikke oversikt over barnehageeiers plikter etter barnehageloven.  

2.1.2 Har barnehagemyndigheten tilstrekkelig kunnskap om hvordan alle 

barnehageeierne oppfyller sine plikter etter barnehageloven? 

Rettslig grunnlag 

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

risikovurderinger. Dersom barnehagemyndigheten ikke har tilstrekkelig informasjon om 

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

det. Uten informasjon om regelverksetterlevelsen, kan ikke barnehagemyndigheten vurdere 

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

regelverket er kjent, forstått og overholdt av barnehageeierne. 

 

Våre observasjoner 

Kommunen svarer «ja» i RefLex på at barnehagemyndigheten har tilstrekkelig kunnskap om 

hvordan alle barnehageeierne oppfyller sine plikter etter barnehageloven.  

 

I barnehagemyndighetens redegjørelse skriver de at de innhenter informasjon ved å gå gjennom 

barnehagenes årsmelding, resultatregnskap, årsplan og ulike periodeplaner, prosjektplaner og 

beskrivelser av satsningsområder i barnehagene, brukerundersøkelser, henvendelser fra 

foreldre/foresatte, henvendelser fra ansatte i barnehagene, gjennom deltagelse på felles møter 

og fagsamlinger med enhetsleder og styrere, tett og systematisk samarbeid med 

barnehageseksjonen og andre samarbeidspartnere. 

 

I dokumentet «Plan for tilsyn i Indre Østfold barnehagene 2020-2021» ser vi at 

barnehagemyndigheten skriver at de også bruker informasjon de får gjennom forskningsresultat, 

nasjonale satsninger, klagesaker og erfaringer fra tidligere tilsyn.  

 

Våre vurderinger 

Det er vår oppfatning at barnehagemyndigheten har tilstrekkelig kunnskap om hvordan alle 

barnehageeierne oppfyller sine plikter etter barnehageloven. Dette får de gjennom ulike 

informasjonskilder. 

 

Konklusjon 

Indre Østfold kommune har tilstrekkelig kunnskap om hvordan alle barnehageeierne oppfyller 

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

risikovurderinger for å vurdere behov for veiledning og tilsyn? 

Rettslig grunnlag 

Barnehagemyndigheten må bruke kunnskapen om barnehageeierne til å foreta løpende 

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

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

regelverksetterlevelse i den enkelte barnehage og samlet for alle barnehagene. 

 

På bakgrunn av informasjon om regelverksetterlevelsen, må barnehagemyndigheten vurdere 

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

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

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

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

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

medføre at barnehagemyndigheten ikke påser regelverksetterlevelse ved gjennomføringen av 

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

 

Våre observasjoner 

Barnehagemyndigheten svarer «ja» i RefLex på at den bruker kunnskapen til å gjøre 

risikovurderinger for å vurdere behovet for veiledning og tilsyn. Barnehagemyndigheten skriver i 

RefLex at risikovurdering foregår fortløpende og baseres på den informasjonen de har. Videre 

skriver barnehagemyndigheten at Indre Østfold er en ny kommune og at de ser et behov for å 

systematisere dette ytterligere. De skriver at de blant annet har utviklet et meldeskjema som 

publiseres snarlig. Bakgrunnen er bekymringer de har mottatt det siste året og for å sikre en god 

behandling av disse. 

 

Kommunen har oversendt «Plan for tilsyn i Indre Østfold barnehagene 2020-2021». Planen 

informerer om hensikten med kommunens tilsyn, lovgrunnlaget for tilsyn, delegasjon og 

myndighet, roller, forholdet mellom veiledning og tilsyn, valg av tema og tilsynsobjekter. I 

dokumentet gis det en rutinebeskrivelse av de tre formene for tilsyn som kommunen utøver; 

dokumenttilsyn, stedlig tilsyn og hendelsesbasert tilsyn. Videre informerer planen om oppfølging 

av tilsynene, handlingsplan for planlagt stedlig tilsyn i løpet av 2020-2021, 

barnehagemyndighetens årshjul for informasjonsinnhenting og tilsyn i alle barnehager og 

risikovurdering. 

 

I dokumentet «Risikovurdering» fremkommer det at en risikovurdering skal ligge til grunn for 

barnehagemyndighetens valg av virkemiddel. I samme dokumentet ligger det et eksempel på et 

risikodiagram. Videre fremgår det at risikovurderinger for valg av tilsynstema og barnehage i 

størst mulig utstrekning skal baseres på eksisterende informasjon barnehagemyndigheten har 

opparbeidet seg jf. opplysninger gitt i punkt 2.1.2.  

Kommunen som barnehagemyndighet har i «Plan for tilsyn i Indre Østfold barnehagene 2020-

2021» utarbeidet et årshjul for informasjonsinnhenting og tilsyn i alle barnehager. Her beskrives 

ulike aktiviteter barnehagemyndigheten skal gjennomføre løpende gjennom hele året og per 
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måned gjennom kalenderåret. Her fremgår det blant annet at barnehagemyndigheten skal foreta 

risikovurderinger med planlegging av stedlige tilsyn og at dette bestemmes ut fra risikoanalyse 

og risikovurdering.  

Våre vurderinger 

Det er vår oppfatning at de oversendte dokumentene ikke inneholder informasjon som viser 

hvordan kommunen bruker kunnskapen den har om barnehagene, til å gjennomføre 

risikovurderinger. Det foreligger ikke noen risikovurderinger verken i «Plan for tilsyn i Indre 

Østfold barnehagene 2020-2021» eller i dokumentet «Risikovurdering». 

 

Av den grunn er det ikke klart for oss hvordan barnehagemyndigheten bruker kunnskapen den 

har om barnehagene til å foreta en vurdering av sannsynligheten for og konsekvensen av brudd 

på barnehageeiers plikter i barnehageloven. Det er vår oppfatning at det ikke fremgår av 

dokumentasjonen hvordan kommunen har vurdert informasjonen om barnehagene for å velge 

virkemiddel veiledning eller tilsyn. 

 

Konklusjon 

Indre Østfold kommune bruker ikke kunnskapen til å gjøre risikovurderinger for å vurdere 

behovet for veiledning og tilsyn. 

2.1.4 Er barnehagemyndighetens risikovurderinger basert på oppdatert og 

gjeldende forståelse av barnehageloven? 

Rettslig grunnlag 

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

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

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

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

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

barnehageeier. 

 

Våre observasjoner 

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

forståelse av barnehageloven.  

 

Våre vurderinger 

Det er vår vurdering at det ikke er sannsynliggjort at barnehagemyndigheten gjør 

risikovurderinger, jf. punkt 2.1.3. Av den grunn har vi ikke grunnlag for å vurdere og konkludere 

om risikovurderingene er basert på oppdatert og gjeldende forståelse av barnehageloven. 

2.1.5 Gjennomfører barnehagemyndigheten veiledning og tilsyn i tråd med 

sine risikovurderinger? 
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Rettslig grunnlag 

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

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

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

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

bakgrunn av denne informasjonen, må barnehagemyndigheten bruke sine virkemidler; 

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

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

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

regelverksetterlevelse. 

 

Våre observasjoner 

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

risikovurderinger. Barnehagemyndigheten skriver at det vurderes i den enkelte sak om det skal 

gis veiledning eller åpnes tilsyn. Videre skriver barnehagemyndigheten at veiledning og tilsyn 

alltid har fokus på å øke forståelsen av lovverket, bistå med å sette ting i system og hjelpe 

barnehagene til å skape en helhet, slik at det fører til økt regelverksetterlevelse i barnehagen. 

Dette kan også innebære at de veileder barnehagen, foresatte eller de som har tatt kontakt.  

 

Våre vurderinger 

Det er vår vurdering at det ikke er sannsynliggjort at barnehagemyndigheten gjør 

risikovurderinger basert på den kunnskapen myndigheten har om den enkelte barnehage, jf. 

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

barnehagemyndigheten gjennomfører veiledning og tilsyn i tråd med sine risikovurderinger. 

 

2.2 Veiledning 

2.2.1 Er barnehagemyndighetens veiledning basert på oppdatert og gjeldende 

forståelse av barnehageloven? 

Rettslig grunnlag 

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

informasjon til barnehageeierne om eierpliktene i barnehageloven. Barnehagemyndigheten må 

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

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

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

krever av barnehageeieren. Veiledningen skal være frivillig for barnehageeieren. 

 

Våre observasjoner 

I RefLex svarer barnehagemyndigheten «ja» på om deres veiledning er basert på oppdatert og 

gjeldende forståelse av barnehageloven. Barnehagemyndigheten skriver at de setter seg inn i 

enhver endring i barnehageloven med forskrift, deltar på samlinger i regi av Statsforvalteren og 

andre aktører og drøfter med samarbeidspartnere i kommunen.  
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I det oversendte dokumentet «Risikovurdering» fremkommer det at barnehagemyndigheten skal 

gi veiledning og påse at alle barnehager, både kommunale og private drives i samsvar med 

gjeldende regelverk. Videre fremkommer det at veiledning betyr at barnehagemyndigheten aktivt 

gir informasjon til barnehageeierne om eierpliktene i barnehageloven med forskrifter, og er et av 

virkemidlene barnehagemyndigheten har for å bidra til økt regelverksetterlevelse i barnehagene. 

I tillegg står det at veiledning kan være planlagt på bakgrunn av funn i risikovurderingen, og at 

denne veiledningen kan gis i ledermøter, på plandager eller regelverkssamlinger. Veiledning gis 

også i forkant av planlagte tilsyn barnehagemyndigheten har med barnehagene. 

 

Oversendt dokumentasjon inneholder dokumentene «Innspill på tilsynsrollen», referat fra «Møte 

med barnehageseksjon 29.4.21» og «Referat fra 06.09. og 14.09.2021 – System for tilsyn i 

barnehager i IØK (arbeidsgruppe)». Det fremgår av dokumentet «Innspill på tilsynsrollen» at tema 

har vært hovedoppgaver knyttet til tilsyn. Videre fremgår det av dokumentet «Møte med 

barnehageseksjon 29.4.21» at det har blitt gitt informasjon om enhetene Pedagogisk Psykologisk 

Tjeneste (PPT), Barnevern, Familiesentral og Tilsyn og Forvaltning. Dokumentene «Referat fra 

06.09. og 14.09.2021 – System for tilsyn i barnehager i IØK (arbeidsgruppe)» er referat fra 

arbeidsgruppe som jobber med en systemplan for tilsyn i barnehager i Indre Østfold kommune. 

 

Våre vurderinger 

Det er vår oppfatning at dokumentet «Møte med barnehageseksjon 29.4.21» fremstår som et 

informasjonsmøte om de ulike enhetenes funksjon i kommunen. Videre oppfatter vi «Referat fra 

06.09. og 14.09.2021 – System for tilsyn i barnehager i IØK (arbeidsgruppe)» som referater etter 

møter i en arbeidsgruppe som jobber med en plan for tilsyn med barnehagene i kommunen. 

«Innspill på tilsynsrollen» viser at ulike oppgaver knyttet til tilsyn er blitt tatt opp, men ikke hvem 

som har deltatt på dette møtet. 

 

Det er med bakgrunn i det ovennevnte vår oppfatning at barnehagemyndigheten i Indre Østfold 

kommune ikke har sannsynliggjort at barnehagemyndigheten gir veiledning som er i tråd med 

oppdatert og gjeldende forståelse av barnehageloven.  

 

Konklusjon 

Indre Østfold kommunes veiledning er ikke basert på oppdatert og gjeldende forståelse av 

barnehageloven. 

2.3 Tilsyn 

2.3.1 Bruker barnehagemyndigheten tilsyn som virkemiddel der dette er 

nødvendig for å påse regelverksetterlevelse etter barnehageloven hos 

barnehageeier? 

Rettslig grunnlag 

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

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

barnehageeier oppfyller eierpliktene i barnehageloven. Dette innebærer at 
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barnehagemyndigheten ikke kan føre tilsyn med forhold som ikke er regulert i barnehageloven. 

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

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

barnehagemyndigheten gjennomføre tilsyn mot barnehageeierens vilje. Vurderingen av om det 

er nødvendig med tilsyn, skal baseres på barnehagemyndighetens risikovurdering. 

 

Våre observasjoner 

I RefLex svarer barnehagemyndigheten at de bruker tilsyn som virkemiddel der dette er 

nødvendig for å påse regelverksetterlevelse hos barnehageeier. Barnehagemyndigheten skriver i 

RefLex at det gjennomføres fortløpende risikovurdering, og finner de det nødvendig åpnes det 

tilsyn. Videre skriver barnehagemyndigheten at de det siste året har hatt fokus på 

barnehageloven § 31 Spesialpedagogisk hjelp, og regeletterlevelsen rundt dette. Bakgrunnen for 

dette er et stort antall sakkyndige vurderinger med store timetall i vedtakene, og 

barnehagemyndigheten har ønsket å se om barnehagene hadde ressurser, kompetanse og 

rutiner for å håndtere dette. 

 

Dokumentet «Plan for tilsyn i Indre Østfold barnehagene 2020-2021», inneholder informasjon om 

kommunen som tilsynsmyndighet, lovgrunnlaget for tilsyn, delegasjon og myndighet, roller, 

forholdet mellom veiledning og tilsyn, valg av tema og tilsynsobjekter. Videre gis det en 

rutinebeskrivelse av de tre formene for tilsyn som kommunen utøver; dokumenttilsyn, stedlig 

tilsyn og hendelsesbasert tilsyn. I tillegg informerer planen om oppfølging av tilsynene. Planen 

inneholder også en handlingsplan for planlagt stedlig tilsyn i løpet av 2020-2021 og 

barnehagemyndighetens årshjul for informasjonsinnhenting og tilsyn i alle barnehager og 

risikovurdering. 

Våre vurderinger 

Det er vår oppfatning at kommunens «Plan for tilsyn i Indre Østfold barnehagene 2020-2021» 

fremstår mer som en rutinebeskrivelse enn en plan for tilsynene som viser at tilsyn er et 

nødvendig virkemiddel. 

 

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

barnehagene til å gjøre risikovurderinger for å vurdere behov for veiledning eller tilsyn. Som 

følge av det er det vår vurdering at barnehagemyndigheten ikke bruker tilsyn som virkemiddel 

der det er nødvendig for å påse regelverksetterlevelse. 

 

Konklusjon 

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

regeletterlevelse.  

2.3.2 Er barnehagemyndighetens tilsyn basert på oppdatert og gjeldende 

forståelse av barnehageloven? 

Rettslig grunnlag 

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

Barnehagemyndigheten må vite hvilke rettslige krav regelverket stiller til barnehageeier. Det 
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rettslige kravet følger ikke alltid direkte av lovteksten. Barnehagemyndigheten må bruke gyldige 

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

regelverket faktisk krever av barnehageeieren. 

 

Våre observasjoner 

I RefLex svarer barnehagemyndigheten at deres tilsyn er basert på oppdatert og gjeldende 

forståelse av barnehageloven 

 

Kommunen har oversendt en foreløpig tilsynsrapport etter hendelsesbasert tilsyn og seks 

tilsynsrapporter fra skriftlig tilsyn. I alle rapportene vises det til hvilke lovhjemler i 

barnehageloven barnehagens praksis blir vurdert i henhold til, og det fremgår i rapportene hvilke 

gjeldende fortolkninger og rettslige krav barnehagemyndigheten bruker for å vurdere om 

barnehageeier oppfyller kravene i barnehageloven. 

 

Våre vurderinger 

Vi vurderer at barnehagemyndigheten viser til de gjeldende paragrafene i barnehageloven i sine 

tilsynsrapporter og at det fremgår i rapportene hvilke gjeldende fortolkninger og rettslige krav 

barnehagemyndigheten bruker for å vurdere om barnehageeier oppfyller kravene i 

barnehageloven. 

 

Konklusjon 

Indre Østfold kommune sine tilsyn er basert på gjeldende og oppdatert forståelse av 

barnehageloven. 

2.3.3 Innhenter barnehagemyndigheten informasjon i tilsyn som gjør at den 

kan ta stilling til om barnehageeier oppfyller barnehageloven? 

Rettslig krav 

Barnehagemyndigheten må ha nok og egnet informasjon om barnehagens praksis til å kunne 

vurdere og konkludere på om barnehageeier oppfyller eierpliktene i barnehageloven med 

forskrifter. Det følger av forvaltningsloven § 17 at barnehagemyndigheten må opplyse saken så 

godt som mulig før den fatter vedtak.  

 

Våre observasjoner 

I RefLex svarer barnehagemyndigheten at de innhenter informasjon i tilsyn som gjør at de kan ta 

stilling til om barnehageeier oppfyller barnehageloven. Videre svarer barnehagemyndigheten at 

de får informasjon gjennom BASIL, brukerundersøkelser, barnehagens planverk, henvendelser 

fra ansatte og foresatte, samtaler med ansatte, foresatte og eiere, deltagelse på møter og 

samlinger. 

 

Det er videre beskrevet i dokumentet «Plan for tilsyn i Indre Østfold barnehagene 2020-2021» at 

igangsetting av tilsynet starter med at det sendes ut varsel om tilsyn hvor det gis en oversikt over 

hvilken dokumentasjon som kreves, samt frist for innsending.     
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I de fem oversendte tilsynsrapportene der tema for tilsynet var barnehageloven §§ 31 og 32, 

undersøkte barnehagemyndigheten hvorvidt barnehagene hadde ressurser, kompetanse og 

rutiner for å håndtere de store timeantallene i vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter § 31. Av 

tilsynsrapportene kommer det fram at barnehagene har levert inn barnehagens siste 

godkjenning, vedtekter, individuell utviklingsplan for det enkelte barn med vedtak § 31, oversikt 

over barn med vedtak i barnehagen, oversikt over fast personell, selvangivelse, oversikt over 

spesialpedagoger og pedagogiske medarbeidere som utfører vedtak etter barnehagelovens § 31, 

månedsplaner og ukeplaner for avdelingene, pedagogisk årshjul og registrering av vedtakstimer. 

Videre har barnehagemyndigheten gjennomført intervjuer med styrere, pedagogiske ledere, 

fagarbeidere, assistenter og foreldre i alle tilsynene. 

 

Våre vurderinger 

Det er vår vurdering at barnehagemyndigheten innhenter informasjon som gjør at den kan ta 

stilling til om barnehageeier oppfyller kravene i barnehageloven. Vi vurderer at 

barnehagemyndigheten får informasjon gjennom barnehagenes oversikt over fast personell, 

oversikt over spesialpedagoger og pedagogiske medarbeidere som utfører vedtak etter 

barnehagelovens § 31, oversikt over barn med vedtak i barnehagen, individuell utviklingsplan for 

det enkelte barn med vedtak § 3, månedsplaner og ukeplaner for avdelingene, pedagogisk 

årshjul og registrering av vedtakstimer. Videre vurderer vi at barnehagemyndigheten får 

informasjon gjennom intervjuer med barnehagepersonalet og foreldre for å ta stilling til 

barnehageeiers oppfyllelse av barnehageloven §§ 31 og 32. 

 

Konklusjon 

Indre Østfold kommune innhenter informasjon i tilsyn som gjør at den kan ta stilling til om 

barnehageeier oppfyller barnehageloven. 

2.3.4 Vurderer og konkluderer barnehagemyndigheten på om barnehageeier 

oppfyller lovkravene i barnehageloven? 

Rettslig krav 

For å påse regelverksetterlevelse må barnehagemyndigheten vurdere og konkludere på om 

praksis er i tråd med regelverket eller ikke innenfor temaene i tilsynet. For å kunne konkludere 

må barnehagemyndigheten vurdere barnehagens praksis opp mot de aktuelle rettslige kravene. 

 

Våre observasjoner 

Barnehagemyndigheten svarer «ja» i RefLex på at de vurderer og konkluderer på om 

barnehageeier oppfyller lovkravene i barnehageloven. Barnehagemyndigheten skriver at ved 

gjennomførte tilsyn vurdere tilsynsmyndigheten barnehagens lovforståelse og praksis opp mot 

lovverket, og at vurderingene gjøres på bakgrunn av innhentet informasjon og synliggjøres i 

tilsynsrapporten. 

 

Alle de seks oversendte tilsynsrapportene og foreløpig tilsynsrapport etter hendelsesbasert tilsyn 

inneholder et punkt som heter «Tilsynsmyndighetens observasjoner og vurderinger» og et punkt 

som heter «Tilsynsmyndighetens konklusjoner».  I de fem tilsynsrapportene som omhandler 
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spesialpedagogisk hjelp blir barnehageloven §§ 31 og 32 gjengitt. I tilsynsrapport for Eid 

barnehage vises det barnehageloven §§ 25 og 26 og Forskrift om pedagogisk bemanning og 

dispensasjon i barnehager. 

 

Våre vurderinger 

Som følge av våre observasjoner er det vår vurdering at barnehagemyndigheten vurderer 

barnehagens praksis opp mot det rettslige kravet og på om praksis er i tråd med regelverket. 

 

Konklusjon 

Indre Østfold kommune vurderer og konkluderer om barnehageeier oppfyller lovkravene i 

barnehageloven. 

2.3.5 Formidler barnehagemyndigheten sine vurderinger og konklusjoner 

skriftlig til barnehageeier? 

Rettslig krav 

Barnehagemyndigheten må formidle sine vurderinger og konklusjoner fra tilsynet skriftlig til 

barnehageeieren, uavhengig av om den har avdekket brudd på regelverket i tilsynet eller ikke. 

Der barnehagemyndigheten har avdekket brudd på regelverket, vil det være vanskelig for 

barnehageeieren å endre sin praksis uten at den får vurderingene og konklusjonene fra tilsynet 

skriftlig. Der barnehagemyndigheten ikke har avdekket brudd på regelverket, tilsier likevel de 

ulovfestede prinsippene om forsvarlig saksbehandling og god forvaltningsskikk at barnehageeier 

har krav på å få vite hvilke vurderinger som er gjort i tilsynet, og hvilken konklusjon 

barnehagemyndigheten har falt ned på. 

 

Det er nødvendig med skriftliggjøring av barnehagemyndighetens vurderinger og konklusjoner 

for å sikre etterprøvbarhet og likebehandling. Videre er det nødvendig at den skriftlige rapporten 

formidles til barnehageeieren for å sikre at barnehageeiers rett til kontradiksjon blir ivaretatt. 

Tilsynsrapporten inneholder konkrete beskrivelser av barnehagen og barnehagemyndighetens 

vurderinger og konklusjoner som det er viktig at barnehageeieren får muligheten til å uttale seg 

om. 

 

Våre observasjoner 

I RefLex svarer barnehagemyndigheten ja på at de formidler sine vurderinger og konklusjoner 

skriftlig til barnehageeieren.  

 

I dokumentet «Plan for tilsyn i Indre Østfold barnehagene 2020-2021» fremgår det at dersom et 

tilsyn avdekker brudd på regelverket utarbeides det en foreløpig tilsynsrapport. Rapporten er et 

forhåndsvarsel om pålegg om retting av eventuelle brudd på regelverket. Videre står det at 

barnehagen ved eier eller leder gis mulighet til å uttale seg før endelig tilsynsrapport med 

eventuelle pålegg ferdigstilles. Dersom tilsynet ikke avdekker regelverksbrudd utarbeides det 

ikke foreløpig tilsynsrapport. I dokumentet fremgår det også at endelig tilsynsrapport skal være 

en sammenfatning av; de forhold som framkommer som følge av tilsynet og 

barnehagemyndighetens vurdering av om barnehagen drives etter barnehagelovens regelverk. 
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Videre står det at dersom barnehagemyndigheten finner brudd på regelverket, vedtas det pålegg 

om retting. 

 

Vi har mottatt seks tilsynsrapporter og en foreløpig tilsynsrapport etter hendelsesbasert tilsyn fra 

kommunen. Rapportene er skriftlige, og inneholder barnehagemyndighetens vurderinger og 

konklusjon. 

 

Våre vurderinger 

Det fremgår av kommunens rutiner at kommunen skal formidle sine vurderinger og konklusjoner 

gjennom tilsynsrapporter. Som dokumentasjon på at de gjør dette i praksis, har kommunen 

sendt inn tilsynsrapporter fra syv tilsyn de har hatt med enkelte barnehager. Tilsynsrapportene 

er skriftlige, og det er vår vurdering at barnehagemyndigheten i rapportene skriver en vurdering 

og konklusjon knyttet til hvorvidt barnehageeier oppfyller lovkravene i barnehageloven. 

 

Konklusjon 

Indre Østfold kommune formidler sine vurderinger og konklusjoner skriftlig til barnehageeier. 

 

  

2.4 Reaksjoner og vedtak i tilsyn  

2.4.1 Sender barnehagemyndigheten forhåndsvarsel til barnehageeier i 

tilfeller hvor den skal vedta pålegg om retting eller stenging av 

barnehagen? 

Rettslig krav 

Forhåndsvarsel skal som hovedregel være skriftlig. Forhåndsvarsel skal forberede 

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

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

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

 

Våre observasjoner 

Kommunen svarer «ja» i RefLex på at de sender forhåndsvarsel til barnehageeier i tilfeller hvor 

den skal vedta pålegg om retting eller stenging av barnehagen.  

 

I kommunens rutinebeskrivelse for rapport etter tilsyn står det: 

«Foreløpig rapport fra tilsynet sendes tilbake til barnehagen senest 3 uker etter 

gjennomføring av tilsynet. Barnehagen har 1 ukes frist til å komme med innspill til 

rapporten. […]» 

 

Videre har kommunen sendt inn dokumenter knyttet til tilsyn de har gjennomført med syv ulike 

barnehager, herunder fire private og tre kommunale barnehager. I tre av de fire tilsynene som er 

gjennomført med private barnehager, fremgår det at kommunen har sendt forhåndsvarsel. I 

forbindelse med det fjerde tilsynet, har vi mottatt en endelig rapport med pålegg om retting. Der 
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er det opplyst at barnehagen har rett til å uttale seg før det fattes vedtak, uten at det gis noen 

ytterligere informasjon. Når det gjelder kommunens tilsyn med de kommunale barnehagene, 

fremgår det ikke av dokumentene at det er sendt forhåndsvarsel i de to tilsynene der kommunen 

har vedtatt pålegg om retting. 

 

Vår vurdering  

På bakgrunn av våre observasjoner, er det etter vår vurdering ikke sannsynliggjort at 

barnehagemyndigheten sender forhåndsvarsel til barnehageeier om vedtak med pålegg om 

retting i alle tilfeller der det er aktuelt. Vi viser til at det kun i halvparten av de ovenfor nevnte 

tilsynene fremgår at kommunen har sendt forhåndsvarsel der det har vært aktuelt å gi pålegg om 

retting.  

 

Konklusjon 

Indre Østfold kommune sender ikke forhåndsvarsel til barnehageeier i tilfeller hvor den skal 

vedta pålegg om retting eller stenging av barnehagen. 

2.4.2 Inneholder forhåndsvarselet opplysninger om det rettslige og faktiske 

grunnlaget for det varslede vedtaket, en beskrivelse av hva vedtaket 

innebærer for barnehageeier, og en frist for uttalelse? 

Rettslig grunnlag 

I forhåndsvarselet må barnehagemyndigheten vise til aktuelle bestemmelser i barnehageloven 

med forskrifter. Videre må forhåndsvarselet inneholde opplysninger om hvilke forhold som er 

lagt til grunn. Her må barnehagemyndigheten beskrive hva de har sett på i tilsynet. Dette 

omfatter både de faktiske forholdene og hvilke vurderinger barnehagemyndigheten har gjort. 

Forhåndsvarselet må vise hva vedtaket vil innebære for barnehageeier, for eksempel pålegg om å 

rette ulovlige eller uforsvarlige forhold. Forhåndsvarselet må gi barnehageeieren en frist for å 

uttale seg. Vanligvis er fristen to uker. 

 

Våre observasjoner 

I RefLex svarer kommunen «ja» på at forhåndsvarselet inneholder opplysninger om det rettslige 

og faktiske grunnlaget for det varslede vedtaket, og en beskrivelse av hva vedtaket innebærer for 

barnehageeier, og en frist for uttalelse. 

 

I den oversendte foreløpige rapporten knyttet til tilsyn med Gullhaugen Steinerbarnehage og 

Espira Opsahl barnehage viser kommunen til de aktuelle bestemmelsene i barnehageloven. 

Kommunen gjør i tillegg rede for sine observasjoner og vurderinger.  

 

De oversendte forhåndsvarslene inneholder videre en beskrivelse av hva vedtaket innebærer for 

barnehageeier og en frist for uttalelse. 
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Våre vurderinger 

Vi vurderer at barnehagemyndigheten i sitt forhåndsvarsel viser til de aktuelle bestemmelsene i 

barnehageloven med forskrifter, opplyser om hvilke forhold som er lagt til grunn, beskriver hva 

vedtaket innebærer og gir en frist for uttalelse. 

 

Konklusjon 

Indre Østfold kommunes forhåndsvarsel inneholder opplysninger om det rettslige og faktiske 

grunnlaget for det varslede vedtaket, en beskrivelse av hva vedtaket innebærer for 

barnehageeier, og en frist for uttalelse. 

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

konkludert med at et forhold er ulovlig eller uforsvarlig?  

Rettslig grunnlag 

Barnehagemyndigheten kan ikke gi pålegg om retting i andre tilfeller enn der den har funnet at et 

forhold er i strid med regelverket, eller er uforsvarlig, jf. forskrift om overgangsregler til 

barnehageloven § 2 andre ledd første punktum. 

 

Våre observasjoner 

I RefLex svarer kommunen «ja» på at barnehagemyndigheten gir pålegg om retting bare i tilfeller 

der den har konkludert med at et forhold er ulovlig eller uforsvarlig. Barnehagemyndigheten 

skriver at i noen tilfeller gis det merknader og at de anser merknadene til å ha en veiledende 

funksjon.  

 

I rutinebeskrivelsen i kommunens oversendte dokument «Plan for tilsyn i Indre Østfold 

barnehagene 2020-2021» fremgår det at brudd på regelverket skal rettes opp av eier eller styrer, 

og at barnehagemyndigheten følger opp innen gitt frist i endelig tilsynsrapport. Videre fremgår 

det at dersom barnehagen ikke retter opp regelverksbrudd skal sanksjoner vurderes. 

 

Blant den mottatte dokumentasjonen ligger dokumentet «Plan for tilsyn i Indre Østfold 

barnehagene 2020-2021». I dokumentets rutinebeskrivelse står det at dersom et tilsyn avdekker 

brudd på regelverket utarbeides det en foreløpig tilsynsrapport. Rapporten anses som et 

forhåndsvarsel om pålegg om retting av eventuelle brudd på regelverket. Barnehagen ved eier 

eller leder gis mulighet til å uttale seg før endelig tilsynsrapport med eventuelle pålegg ferdig 

stilles. Dersom tilsynet ikke avdekker regelverksbrudd utarbeides det ikke foreløpig 

tilsynsrapport. Det fremgår videre at i endelig tilsynsrapport skal barnehagemyndighetens 

vurdering av om barnehagen drives etter gjeldende regelverk sammenfattes, og dersom 

barnehagemyndigheten finner brudd på regelverket, vedtas det pålegg om retting. 

 

Vi har mottatt syv tilsynsrapporter der barnehagemyndigheten har gjennomført tilsyn med 

barnehager. I tilknytning til det ene tilsynet har vi kun mottatt en foreløpig rapport.  

 

Av den innsendte dokumentasjonen fremgår det at to av tilsynene ble avsluttet med en gang 

med endelig tilsynsrapport. I de øvrige fire tilsynene konkluderer kommunen med at 
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barnehagenes rutiner og praksis ikke var i samsvar med kravet som følger av de aktuelle 

lovbestemmelsene og ga pålegg om retting.  

 

Våre vurderinger 

På bakgrunn av det ovennevnte er det vårt syn at barnehagemyndigheten gir pålegg om retting 

bare i tilfeller der den har konkludert med at et forhold er ulovlig eller uforsvarlig. Vi viser til 

kommunens rutinebeskrivelse, der det fremgår at det skal vedtas pålegg om retting dersom 

barnehagen ikke har rettet opp alle uforsvarlige forhold eller lovbrudd. I tillegg viser vi til 

tilsynsrapportene som kommunen har sendt inn, der vi ser at barnehagemyndigheten ga pålegg 

om retting fordi det ikke var sannsynliggjort at barnehagens rutiner og praksis var i samsvar med 

kravet nedfelt i lovverket.  

 

Vi har ikke mottatt opplysninger som tilsier at barnehagemyndigheten har gitt pålegg om retting i 

tilfeller der det ikke har vært konkludert med at et forhold er ulovlig eller uforsvarlig.  

 

Konklusjon 

Indre Østfold kommune gir pålegg om retting bare i tilfeller der den har konkludert med at et 

forhold er ulovlig eller uforsvarlig. 

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

barnehageeier? 

Rettslig grunnlag 

Barnehagemyndigheten må gi barnehageeier en frist for å rette opp brudd på regelverket. 

Fristen må tilpasses bruddets type og omfang. Fristen skal ikke være lengre enn det som er 

nødvendig for at barnehageeieren skal kunne rette regelverksbruddet, jf. forskrift om 

overgangsregler § 2 andre ledd første og andre punktum. 

 

Våre observasjoner 

I Reflex svarer kommunen «ja» på at barnehagemyndigheten gir en frist for retting i sine pålegg 

om retting til barnehageeier. 

 

Det fremgår i kommunens dokument «Plan for tilsyn i Indre Østfold barnehagene 2020-2021» at 

endelig tilsynsrapport skal opplyse om brudd på regelverket med pålegg om retting. Frist for 

retting kan være mellom tre uker og tre måneder ut fra sakens alvorlighetsgrad. 

 

I mottatt dokumentasjon er det i tilsynsrapport datert 10.06.2021 til Espira Opsahl barnehage gitt 

pålegg om retting. Fristen for å etterkomme påleggene er satt til 01.09 2021. 

 

Våre vurderinger 

På bakgrunn av våre observasjoner, er det vår vurdering at barnehagemyndigheten i kommunen 

gir en frist for retting i sine pålegg om retting til barnehageeier. 

 

Konklusjon 

Indre Østfold kommune gir en frist for retting i sine pålegg om retting til barnehageeier. 

91



21 

2.4.5 Følger barnehagemyndigheten opp at bruddene på barnehageloven har 

blitt rettet? 

Rettslig grunnlag 

Barnehagemyndigheten må forsikre seg om at barnehageeieren korrigerer ulovlig praksis slik at 

praksis blir i samsvar med barnehageloven og forskrifter. Det fremgår av merknadene til 

barnehageloven at barnehagemyndigheten har en valgfrihet knyttet til bruk av pålegg når den 

har avdekket ulovlige forhold i barnehagen. Barnehagemyndigheten har derimot ikke en 

valgfrihet knyttet til at barnehageeieren faktisk må rette det ulovlige forholdet, jf. forskrift om 

overgangsregler til barnehageloven § 1. For å oppnå dette, må barnehagemyndigheten gi 

veiledning eller pålegg om retting. 

 

Dersom barnehagemyndigheten gir pålegg om retting, må barnehagemyndigheten følge 

forvaltningslovens bestemmelser og utforme vedtaket skriftlig. Hvis barnehagemyndigheten i 

stedet har valgt å bruke veiledning, er det ikke et krav til skriftliggjøring. Barnehagemyndigheten 

kan ikke avslutte tilsynet før barnehageeieren har sannsynliggjort at brudd på regelverket er 

rettet 

 

Våre observasjoner 

Kommunen svarer «ja» i RefLex på at barnehagemyndigheten følger opp at bruddene på 

barnehageloven har blitt rettet. 

 

I rutinebeskrivelsen i kommunens oversendte dokument «Plan for tilsyn i Indre Østfold 

barnehagene 2020-2021» fremgår det at brudd på regelverket skal rettes opp av eier eller styrer, 

og at barnehagemyndigheten følger opp innen gitt frist i endelig tilsynsrapport. Videre fremgår 

det at dersom barnehagen ikke retter opp regelverksbrudd skal sanksjoner vurderes. 

 

Kommunen har sendt inn en tilsynsrapport som viser at det er gitt pålegg om retting til Espira 

Opsahl barnehage. Fristen for å etterkomme pålegget var satt til 01.09.2021. Kommunen har 

også vedlagt et dokument «Avslutning av tilsyn etter pålegg om retting Espira Opsahl 

barnehage», datert 12.08.2021. Av dokumentet fremgår det at barnehagemyndigheten har 

vurdert styrers svar og dokumentasjon og konkludert med at brudd på barnehageloven er rettet 

opp, og at tilsynet avsluttes. 

 

Våre vurderinger 

Det fremgår av rutinebeskrivelsen i oversendt dokument «Plan for tilsyn i Indre Østfold 

barnehagene 2020-2021» at brudd på regelverket skal rettes opp av eier eller styrer, og at 

barnehagemyndigheten følger opp innen gitt frist i endelig tilsynsrapport.  

 

I tillegg har vi sett at barnehagemyndigheten har gitt pålegg om retting i tilknytning til en 

barnehage der fristen for å etterkomme pålegget var satt til 01.09.2021. Kommunen har lagt ved 

dokumentasjon som viser at barnehagemyndigheten i praksis har fulgt opp at bruddene på 

barnehageloven har blitt rettet.  
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På bakgrunn av våre observasjoner, er det vår vurdering at barnehagemyndigheten i kommunen  

følger opp at bruddene på barnehageloven har blitt rettet. 

 

Konklusjon 

Barnehagemyndigheten i Indre Østfold kommune følger opp at bruddene på barnehageloven 

har blitt rettet. 

2.4.6 Vedtar barnehagemyndigheten stenging som reaksjon kun der 

barnehageeier ikke overholder fristen for å etterkomme pålegget, eller 

der forholdet ikke lar seg rette? 

Rettslig grunnlag 

Barnehagemyndigheten kan ikke bruke stenging som reaksjon i andre tilfeller enn der 

barnehageeieren ikke overholder fristen for å etterkomme pålegget, eller der forholdet ikke lar 

seg rette, jf. forskrift om overgangsregler til barnehageloven § 2 andre ledd andre punktum. 

 

Våre observasjoner 

Kommunen har svart «nei» i RefLex på om kommunen har fattet vedtak om stenging, og «ikke 

aktuelt» på om barnehagemyndigheten vedtar stenging som reaksjon kun der barnehageeieren 

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

 

Våre vurderinger og konklusjon 

Statsforvalteren har ikke vurdert og konkludert dette kontrollspørsmålet fordi kommunen ikke 

har vedtatt stenging som reaksjon.  

2.4.7 Sender barnehagemyndigheten stengingsvedtak til Statsforvalteren til 

orientering? 

Rettslig grunnlag 

Barnehagemyndigheten skal sende kopi av vedtaket til statsforvalteren. 

 

Våre observasjoner 

Kommunen har svart i Reflex at dette kontrollspørsmålet ikke er aktuelt. 

 

Våre vurderinger og konklusjon 

Statsforvalteren har ikke vurdert og konkludert dette kontrollspørsmålet fordi kommunen ikke 

har fattet stengningsvedtak. 

2.4.8 Er pålegg om retting eller vedtak om stenging skriftlig? 

Rettslig grunnlag 

Pålegg om retting og vedtak om stenging skal være skriftlig. I forvaltningsloven fremgår det at et 

enkeltvedtak skal være skriftlig dersom det ikke av praktiske grunner er «særlig byrdefullt» å 

gjøre det skriftlig. Dette unntaket kommer ikke til anvendelse i tilsyn etter barnehageloven. 

 

93



23 

Våre observasjoner 

Kommunen svarer «ja» i RefLex på at pålegg om retting eller vedtak om stenging er skriftlig. 

 

I kommunens oversendte dokument «Plan for tilsyn i Indre Østfold barnehagene 2020-2021» står 

det i rutinebeskrivelsen at når barnehagemyndigheten har mottatt tilbakemelding på foreløpig 

tilsynsrapport innen oppgitt frist fra barnehagen, skal endelig tilsynsrapport oversendes eier eller 

styrer. Rapporten skal opplyse om brudd på regelverket, med frist for retting. 

 

Kommunen har gitt pålegg om retting i fire av de mottatte tilsynsrapportene. Alle er gjort skriftlig.  

 

Våre vurderinger 

Det er med bakgrunn i det ovennevnte vår vurdering at Indre Østfold kommune sine vedtak med 

pålegg om retting er skriftlig. 

 

Statsforvalteren har ikke vurdert og konkludert om vedtak om stenging er skriftlig da kommunen 

ikke har fattet stengningsvedtak. 

 

Konklusjon 

Sarpsborg kommune sine vedtak med pålegg om retting er skriftlig. 

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

a) De reglene vedtaket bygger på? 

b) De faktiske forholdene vedtaket bygger på? 

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

d) Klageadgang? 

e) Klagefrist? 

f) Klageinstans? 

g) Fremgangsmåten ved klage? 

h) Informasjon om retten til å se sakens dokumenter? 

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

Rettslig grunnlag 

Barnehagemyndigheten skal i enkeltvedtaket vise til hvilken bestemmelse som ligger til grunn for 

avgjørelsen. I tillegg må barnehagemyndigheten beskrive hvilke faktiske forhold den har brukt i 

sine vurderinger og hvilke hensyn som har vært utslagsgivende for skjønnet. Dette er sentralt for 

at barnehageeieren skal kunne forstå både begrunnelsen for vedtaket og hvilke konsekvenser 

det får. 

 

Barnehageeieren har klageadgang på enkeltvedtak. Vedtaket må informere om dette slik at 

barnehageeieren kan ivareta sin klagerett. Vedtaket må opplyse om klagefristen. Klagefristen er 

minimum tre uker. 

 

Vedtaket skal inneholde informasjon om fremgangsmåten ved klage. Vedtaket må opplyse om at 

statsforvalteren er klageinstans. Klagen skal sendes til barnehagemyndigheten først for 
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forberedelse og vurdering. Barnehagemyndigheten kan oppheve eller endre vedtaket sitt til 

gunst for barnehageeieren. Dersom barnehagemyndigheten helt eller delvis opprettholder sitt 

vedtak, skal den sende klagen til statsforvalteren for behandling. Barnehagemyndigheten kan 

ikke sette begrensinger i klageretten, for eksempel ved å kreve at klagen må være begrunnet. 

 

Vedtaket må opplyse om barnehageeierens rett til å se sakens dokumenter. Videre må vedtaket 

inneholde informasjon om barnehageeierens rett til å be om at vedtaket ikke blir iverksatt før 

klagefristen er ute, eller klagen er avgjort. 

 

Våre observasjoner 

I den foreløpige tilsynsrapporten viste vi til at kommunen i RefLex svarte «ja» på spørsmålene om 

pålegg om retting eller vedtak om stenging inneholder informasjon om de reglene vedtaket 

bygger på, de faktiske forholdene vedtaket bygger på, de hovedhensyn som har vært avgjørende 

ved utøving av forvaltningsmessig skjønn, klageadgang, klagefrist, klageinstans, fremgangsmåten 

ved klage og informasjon om retten til å se sakens dokumenter. Når det gjelder informasjon om 

retten til å be om utsatt iverksettelse svarte kommunen «nei». 

 

Videre viste vi til at det i kommunens rutinebeskrivelse for rapport etter tilsyn står: 

«Det skal i etterkant av tilsynet utarbeides en rapport og denne skal inneholde en 

sammenfatning av de forhold som framkommer som følge av tilsynet. 

Den skal gi en oversikt over hvem som skal ha en kopi av rapporten. 

I rapporten skal det klart framgå om det vil bli gitt merknader eller eventuelle pålegg om 

retting. Dersom tilsynet har avdekket ulovlig eller uforsvarlige forhold som medfører 

pålegg om retting (Barnehageloven § 53), skal fristen for retting settes. 

Dersom fristen for å rette pålegget ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke lar seg rette, 

kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten. 

Kommunen kan, hvis det avdekkes at virksomheten ikke tilfredsstiller kravene i henhold 

til barnehagelovens § 53 med tilhørende forskrift, ta i bruk økonomiske reaksjonsmidler 

mot barnehagen (Jfr Barnehagelovens § 10). 

Rapporten skal videre inneholde opplysninger om rett til klagebehandling for private 

barnehager. Kommunale barnehager innehar ikke slik rettighet, jfr Forvaltningsloven.» 

 

Kommunen har gitt pålegg om retting i fire av de innsendte tilsynsrapportene. I disse viser 

kommunen til hvilken bestemmelse som ligger til grunn for avgjørelsen, hvilke faktiske forhold 

barnehagemyndigheten har brukt i sine vurderinger og hvilke hensyn som har vært 

utslagsgivende for skjønnet.  

 

I rapporten som knytter seg til Menighetsbarnehagen Trøgstad, som er en privat barnehage, 

fremgår det at barnehagen kan klage på enkeltvedtaket. I foreløpig rapport til Espira Opsahl 

barnehage har kommunen opplyst om klagerett. Kommunen har imidlertid ikke sendt inn den 
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endelige tilsynsrapporten. De to øvrige tilsynene dreier seg om kommunale barnehager, og i 

forbindelse med disse har kommunen skrevet i rapportene at de som kommunal barnehage ikke 

har klagerett på tilsynsmyndighetens vedtak. Videre har kommunen skrevet at klageretten kun er 

forbeholdt private barnehageeiere.  

 

I sin tilbakemelding på foreløpig tilsynsrapport skriver kommunen:  

 

«I foreløpig tilsynsrapport skriver Statsforvalteren «Særlige spørsmål reiser seg for offentlige 

organers klageadgang. Det gjeldende synspunkt er at statlige og kommunale organer har 

rettsligklageinteresse i de tilfellene der de har samme interesse eller stilling i saken som en 

privat part kan ha, jf. Forvaltningsloven§ 2 fjerde ledd. I tillegg vil offentlige organer ha 

klagerett når dette følger direkte av spesiallovgivningen.» 

 

På bakgrunn av denne oppklaringen endrer Indre Østfold umiddelbart sin praksis, og gir 

dermed lik klageadgang for kommunale og private barnehager. Vi utdyper også 

fremgangsmåten ved klage, gjennom å opplyse om at dersom klagen ikke etterkommes 

av tilsynsmyndigheten og den opprettholder sitt opprinnelige vedtak, oversendes saken 

til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Vi vedlegger rapport fra siste gjennomførte 

tilsyn i Trippestadlia barnehage, der klageadgangen synliggjøres.» 

 

Ifølge tilsynsrapporten fra Trippestadlia barnehage, som er en kommunal barnehage, fremgår 

det under punkt 9.0 Innsyn og klagerett at: 

 

«Barnehagen har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18. 

Vedtak er et enkeltvedtak og kan påklages med hjemmel i forvaltningslovens § 28, i 

henhold til samme lov § 29, er klagefristen 3 uker etter underretning om vedtaket. Klagen 

sendes Indre Østfoldkommune, postboks 34, 1861 Trøgstad. Dersom Indre Østfold 

kommune ikke etterkommer klagen, men opprettholder sitt vedtak, vil saken bli 

oversendt Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.» 

 

Våre vurderinger 

I den foreløpige tilsynsrapporten var det vår vurdering at barnehagemyndighetens pålegg om 

retting inneholder informasjon om de reglene vedtaket bygger på, de faktiske forholdene 

vedtaket bygger på, de hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig 

skjønn og informasjon om retten til å se sakens dokumenter. 

Videre var det imidlertid vår vurdering at påleggene ikke inneholder den nødvendige 

informasjonen om klageadgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåten ved klage. 

Vi viste til at barnehagemyndigheten har gjort forskjell når det gjelder informasjon om 

klageadgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåten ved klage i sine pålegg om retting. I 

tilsynsrapportene som knytter seg til private barnehager, har myndigheten opplyst om at 

barnehagen har klagerett. I tilsynsrapportene som knytter seg til kommunale barnehager, har 

imidlertid barnehagemyndigheten opplyst at kommunen som barnehageeier ikke har klagerett 

på tilsynsmyndighetens vedtak.  
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Pålegg om retting er utøvelse av offentlig myndighet. Alle vedtak med pålegg om retting etter 

barnehageloven § 53 skal behandles i samsvar med reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven, 

jf. merknader fra Prop. 96 I (2019-2020) til ny § 53. Dette innebærer at det er et krav om 

opplysning om klageadgang, klagefrist, klageinstans, den nærmere fremgangsmåten ved klage, 

og at dette har betydning for kommunens saksbehandling.  

Det følger av barnehageloven § 12 at Statsforvalteren er klageinstans for vedtak truffet av 

kommunen etter § 53.  

Særlige spørsmål reiser seg for offentlige organers klageadgang. Det gjeldende synspunkt her er 

at statlige og kommunale organer har rettslig klageinteresse i de tilfellene der de har samme 

interesse eller stilling i saken som en privat part kan ha, jf. forvaltningsloven § 2 fjerde ledd. I 

tillegg vil offentlige organer ha klagerett når dette følger direkte av spesiallovgivningen.  

I Forvaltningsloven med kommentarer står følgende om forvaltningsorgan som part og om 

rettslig klageinteresse: 

«Forvaltningsloven § 2 bestemmer at forvaltningsorgan etter omstendighetene kan ha 

stilling som part, selv om utgangspunktet er det motsatte: Offentlige organer vil vanligvis 

falle utenfor partsbegrepet i forvaltningsloven. Bakgrunnen for fjerde ledd er at offentlige 

organer, som følge av § 2 første ledd bokstav a, ellers uten videre ville ha falt utenfor 

rammen for partsrettigheter etter reglene i lovens kapittel V, IV og VI. Forutsetningen for 

at forvaltningsorganet kan ha partsstilling, er etter fjerde ledd at «organet har samme 

interesse eller stilling i saken som private parter kan ha». Dette forutsetter for det første 

at den gjelder en type sak der private kan opptre som parter på linje med organet. For 

det annet kreves det at organet har en konkret tilknytning til saken som svarer til det den 

private ville kunne ha. Det vil f eks være tilfellet når et offentlig rettssubjekt søker om 

konsesjon, byggetillatelse mv som etter sin art også kan søkes av det private.»1 

«Selv om § 2 fjerde ledd ikke direkte gjelder spørsmålet om et offentlig organ har rettslig 

klageinteresse etter § 28 første ledd, er det antatt at samme prinsipper må gjelde, jfr. Ot 

prp nr 38 (1964-65) s 99 og Ot prp nr 3 (1976-77) s 57.»2 

Etter Statsforvalterens vurdering har dermed kommunen som barnehageeier samme interesser 

eller stilling som private barnehageeiere når det gjelder mulighet til å klage på vedtak der 

barnehagemyndigheten gir pålegg om retting. 

Vi viser for øvrig til at det følger av barnehageloven § 11 at kommunen skal likebehandle private 

og kommunale barnehager når den utfører oppgaver som barnehagemyndighet.  

Etter å ha mottatt ytterligere dokumentasjon fra kommunen, er det vår vurdering at det er 

sannsynliggjort at kommunen i sine vedtak opplyser om klageadgang, klagefrist, klageinstans, 

fremgangsmåten ved klage. 

 
1 Geir Woxholth Forvaltningsloven med kommentarer s. 112 
2 Geir Woxholth Forvaltningsloven med kommentarer s. 113 
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Når det gjelder retten til utsatt iverksettelse, viste vi i den foreløpige rapporten til at påleggene 

ikke inneholder slik informasjon. I tillegg viste vi til at kommunen i sin besvarelse i RefLex har 

anerkjent at dette mangler. Dette fremgår heller ikke av dokumentasjonen som fulgte med i 

kommunens tilbakemelding på foreløpig tilsynsrapport. Dokumentasjonen gjaldt et tilsyn hvor 

det ikke ble gitt pålegg om retting, og utsatt iverksettelse vil da heller ikke være aktuelt. I og med 

at kommunen har endret praksis om informasjon om den øvrige klageretten, legger vi til grunn at 

informasjon om retten til utsatt iverksettelse vil være med i vedtak der det er aktuelt.  

Statsforvalteren har ikke vurdert og konkludert om vedtak om stenging inneholder informasjon 

om de reglene vedtaket bygger på da kommunen ikke har fattet stengningsvedtak. 

Konklusjon 

Indre Østfold kommune sine vedtak med pålegg om retting inneholder informasjon om de 

reglene vedtaket bygger på, de faktiske forholdene vedtaket bygger på, de hovedhensyn som har 

vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn og informasjon om retten til å se 

sakens dokumenter.  

 

Kommunens vedtak inneholder informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans, 

fremgangsmåten ved klage og retten til å be om utsatt iverksettelse. 

 

3 Statsforvalterens reaksjoner 

3.1 Pålegg om retting 

I kapitlene ovenfor har vi konstatert at kommunen ikke oppfyller regelverket på de fleste 

områdene vi har kontrollert. I tillegg er det 4 kontrollspørsmål vi ikke har kunnet ta stilling til. 

 

Vi pålegger kommunen å rette opp følgende, jf. kommuneloven § 30-4: 

 

1. Barnehagemyndigheten i Indre Østfold kommune skal påse og sikre at barnehagene i 

kommunen drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf. barnehageloven §§ 10 første og 

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

Pålegget innebærer at (korreksjonspunkter): 

Risikovurderinger 

a) Barnehage myndigheten skal ha oversikt over barnehageeiers plikter etter 

barnehageloven 

b) Barnehagemyndigheten må bruke kunnskapen til å gjøre risikovurderinger for å vurdere 

behovet for veiledning og tilsyn. 

 

Veiledning 

c) Barnehagemyndighetenes veiledning må være basert på oppdatert og gjeldende 

forståelse av barnehageloven. 
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Gjennomføring av tilsyn 

d) Barnehagemyndigheten må bruke tilsyn som virkemiddel der dette er nødvendig for å 

påse regeletterlevelse.  

 

Reaksjoner og vedtak i tilsyn 

e) Barnehagemyndigheten må sende forhåndsvarsel til barnehageeier i tilfeller hvor den 

skal vedta pålegg om retting eller stenging av barnehagen. 

3.2 Oppfølging av påleggene 

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

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

rettet. 

 

Frist for innsending er 01.04.2022. Vi vil ikke avslutte tilsynet før kommunen, gjennom 

erklæringen og redegjørelsen, har vist at påleggene er rettet. 

 

 

4 Kommunen kan gi tilbakemelding på rapporten 

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

kan klage på enkeltvedtaket. 

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

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

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

Utdanningsdirektoratet som avgjør saken. 

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

endelig avgjort av Utdanningsdirektoratet, jf. forvaltningsloven § 42. 

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

Statsforvalteren i Oslo og Viken 

 

Oslo, 13.12.2021 

 

Asbjørn Evensen    Katrin Sørlundsengen 

tilsynsleder     seniorrådgiver 
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