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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/91 
Dokumentnr.: 18 
Løpenr.: 71871/2022 
Klassering: 3013-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 05.05.2022 22/10 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

 
 
Fredrikstad, 07.03.2022 
 
 

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.: 2022/91 
Dokumentnr.: 19 
Løpenr.: 71882/2022 
Klassering: 3013-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 05.05.2022 22/11 

 

Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Til å signere protokollen sammen med leder, velges….. 

 
 
Fredrikstad, 07.03.2022 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kontrollutvalgets rutine som ble behandlet i kontrollutvalgets møte 05.03 2020 
skal det ved hvert møte settes opp en sak om «Valg av en representant til 
signering av protokoll». Den som leder møtet skal alltid signere protokollen. 
 

Vurdering 
Ingen 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/87 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 63619/2022 
Klassering: 3013-186 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 05.05.2022 22/12 

 

Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og årsberetning for 
2021 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2021 for Marker 

kommune som vist i vedlegg 1 til saken 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen 2021 sendes 
kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 
Fredrikstad, 21.04.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2021 for Marker kommune. 
2. Sekretariatets underdokumentasjon til forslag til uttalelsen til årsregnskap og 

årsberetning 2021 for Marker kommune 
3. Revisjonsberetning for 2021 – Marker kommune, datert 13.04 2022. 
4. Årsregnskapet og årsberetning 2021 for Marker kommune.  
 
 

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

årsregnskap og årsberetning 
 NKRF – kontroll og revisjon i kommunene - Veileder til kontrollutvalgets uttalelse til 

kommunens årsregnskap og årsberetning 
 Tallanalyse av økonomien - Excel arbeidsdokument for ØKUS KOF 
 

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

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

 
I følge kommuneloven § 24-8 skal revisor avgi en revisjonsberetning til kommunestyret. I 
revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om følgende: 

a) om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrift 
b) om registreringen og dokumentasjonen av regnskapsopplysninger er i samsvar med 

lov og forskrift 
c) om årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever 
d) om opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med 

årsregnskapet 
e) om det er avdekket forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende 

opplysninger om vesentlige budsjettavvik 
 

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

 

Vurdering 
I kontrollutvalgets forslag til uttalelse har sekretariatet med bakgrunn i avlagte årsregnskap 
og årsberetning for 2021, innarbeidet ulike tallstørrelser knyttet til kommunes 
regnskapsresultat og om forhold som påvirker årets resultat. Videre har enkelte nøkkeltall 
som netto driftsresultat, gjeldsgrad, størrelse på fond og likviditetstall tatt inn i uttalelsen. 
Forhold av betydning i revisjonsberetning innarbeides i forslaget til uttalelsen. Sekretariatet 
har gitt en oppsummering av sine observasjoner i vedlegg 2 i saken og denne er kun ment til 
å understøtte kontrollutvalgets utarbeidelse for forslag til uttalelsen. 
 
Sekretariatet viser i sin helhet til kontrollutvalgets forslag til uttalelse til årsregnskapet 2021 i 
vedlegg 1.   
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å avgi uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen 
2021 for Marker kommune som vist i vedlegg 1. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og 
årsberetningen 2021 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
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 Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS KOF) 
Besøksadresse: Dikeveien 29, 1661 Rolvsøy Postadresse: Dikeveien 29, 1661 ROLVSØY 
E-postadresse:rona@fredrikstad.kommune.no Webadresse: www.fredrikstad.kommune.no/okus 
Telefon: 900 86 740 Telefaks:  Tlf. saksbeh.: 900 867 40 Orgnr. 926 367 358  

 
Kommunestyret i Marker 
 
 
  
   
 
 
 
Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 
 2022/87-11-150093/2022-RONA  3013-186 21.04.2022 

 

Kontrollutvalgets uttalelse til Marker kommune sitt årsregnskap og 
årsberetning for 2021 
 
I henhold til forskrift for kontrollutvalg og revisjon § 3, avgir herved kontrollutvalget sin 
uttalelse til årsregnskap og årsrapporten for året 2021. 
 
Kontrollutvalget har den 05.05 2022 behandlet årsregnskap og årsberetning for 2021 for 
Marker kommune som er avgitt av rådmann. Østre Viken kommunerevisjon har avgitt 
tilhørende revisjonsberetning, datert 13.04 2022.  
 
Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetningen for 2021 er avlagt innen gjeldende 
tidsfrister. 
 
Kommunen har i 2021 et netto positivt driftsresultat på kr. 23 514 521,-. Drifts- og 
investeringsregnskap er begge er avsluttet i henhold til bestemmelsene i lov og forskrift.  
 
Kontrollutvalget viser til årsberetningens omtale (side 6 - 8) om de ulike forhold som påvirker 
resultatet for 2021. Avvik knyttet til virksomhetene vises detaljert under det enkelte 
virksomhetsområde i årsberetningen.  
 
Kontrollutvalget viser til følgende sentrale nøkkeltall fra kommunes regnskap for 2021 sett 
opp mot anbefalte måltall fra det regjeringsoppnevnte utvalget for tekniske beregninger i 
offentlig sektor (TBU). 
 

 Kommunens netto driftsresultat utgjør + 6,0 % av driftsinntekter i 2021. TBU har anbefalt 
at nivå på netto driftsresultat bør være minimum + 1,75 % av driftsinntektene for å 
opprettholde kommunens formue. 

 
 Kommunens netto langsiktige lånegjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser, ubrukte lånemidler 

og formidlings lån) utgjør 69,4 % sett i forhold til sum driftsinntekter per 31.12 2021. TBU 
anbefaler at nivået bør ligge i intervallet 60 - 90 %. 

 
 Disposisjonsfond per 31.12 2021 utgjør 21,5 % av brutto driftsinntekter. TBU anbefaler at 

nivået bør ligge i intervallet 5 - 10 % for å ha et godt økonomisk handlingsrom.  
 
 Kommunens likviditetsgrad 1 og 2 (betalingsevne) ligger godt innenfor anbefalt nivå i 

henhold til anerkjent regnskapsteori for 2021.  
 
Revisor har konkludert med at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir 
et rettvisende bilde per 31.12 2021. Årsberetningen inneholder de opplysninger som lov og 
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Saksnummer 2022/87-150093/2022  

forskrift krever og at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med 
årsregnskapet.  
Revisor gir i sin beretning følgende påpekning under andre forhold: 
 «Bevilgningsoversikt investering viser salg av varige driftsmidler på kr 5 708 584 utover 

budsjettert salg. Beløpet knytter seg i hovedsak til salg av tomter i 2021. Forholdet er 
redegjort i rådmannens årsberetning for 2021 under avsnitt «Avvik regnskap/budsjett 
investering». Det fremkommer av kommuneloven § 14-5 at årsbudsjettet er bindende for 
kommunestyret og underordnede organer». 

 
Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3, påsett at det ikke 
foreligger åpne revisjonsmerknader ved årsskifte 2021/22. 
 
Kontrollutvalget er ikke kjent med andre forhold, fremkommet i dialog med revisor, som 
kunne hatt betydning for utvalgets uttalelse. Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret 
fastsetter årsregnskapet og årsberetningen for 2021. 
 
 

Marker, 5. mai 2022 
 

Roy Løvstad 
leder 

 
Kopi: Formannskapet 
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Underdokumentasjon til saksfremlegg og forslag til uttalelsen årsregnskap og årsberetning 
for 2021 - Marker kommune. 

1. Innledning. 

Kontrollutvalget har i møte 05.05.2022 behandlet utvalgets sin uttalelse til Marker kommune sitt 
årsregnskap og årsberetning for 2021 

Representanter for kommunens administrasjon og ansvarlig revisor var tilstede i møte og presenterte 
årsregnskap/årsberetning og revisjonsberetningen. Spørsmål fra kontrollutvalget ble besvart i møte. 

 

2. Ansvarlig for økonomiforvaltningen. 

Det er kommunestyret sitt ansvar å forvalte kommunes sin økonomi, derunder vedta årsregnskap og 
årsrapport, jfr. Kommunelovens § 14-2. Det er videre kommunestyret sitt ansvar å påse at 
økonomiforvaltningen skjer i tråd med lov, forskrift og egne interne reglement. Kommunestyret sitt 
ansvar for forvaltningen av den økonomiske internkontrollen og økonomiforvaltningen er forsterket 
gjennom ny kommunelov jfr. §§ 14-1 og 25-1 og 2. 

Med grunnlag i finansielle måltall, skal årsmeldingen gi vurdering av om den økonomiske utviklingen 
og stillingen slik den går frem av årsregnskapet, er forsvarlig og tar vare på handleevnen over tid, jfr. 
Kommuneloven § 14-7 a-b. Det er ikke lenger tilstrekkelig at årsrapport bare gjør rede for sentrale 
resultater i årsregnskapet. 

 

3. Formål med kontrollutvalgets sin uttalelse. 

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) definerer formålet med uttalelsen til å være at kommunestyret skal 
få oppsummerende og samlet informasjon om at det gjennom året er gjennomført uavhengig 
kontroll med at kravene til årsregnskapet og årsrapport, er ivaretatt i tråd med lov, forskrift og enge 
reglement, jfr. Kommuneloven §§ 14-1, 14-2 og 14-7. 

 

4. Grunnlag for uttalelsen. 

Grunnlag for uttalelsen er dokument og behandlinger som ligger til funn for utarbeidelsen av denne 
saken, slik som: 

 Avlagt årsregnskap fra rådmann, datert 22.02 2022 
 Rådmann sin årsberetning, datert 31.03 2022 og oppdatert 08.04 2021 
 Revisjonsberetningen, datert 13.04 2022. 
 Rapport etter etterlevelesekontroll, datert 31.05.2021 
 Forvaltningsrevisjoner med tema innen økonomiforvaltningen. 
 Revisors sine orienteringer til kontrollutvalget om: 

o Revisjonsplan-/strategier 
o Oppsummering av interims revisjon 
o Oppsummering av årsoppgjørsrevisjon 

 Gjennomførte påseansvar ovenfor revisjonen 
 Statlige tilsyn 
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5. Vurdering av årsregnskapet og årsmeldingen 
 

5.1 Revisjonsberetningen. 

Revisor har konkludert med at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde per 31.12 2021. Årsberetningen inneholder de opplysninger som lov og forskrift 
krever og at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet.  
 
Revisor gir i sin revisjonsberetning følgende påpekning under andre forhold: 

«Bevilgningsoversikt investering viser salg av varige driftsmidler på kr 5 708 584 utover budsjettert 
salg. Beløpet knytter seg i hovedsak til salg av tomter i 2021. Forholdet er redegjort i rådmannens 
årsberetning for 2021 under avsnitt «Avvik regnskap/budsjett investering». Det fremkommer av 
kommuneloven § 14-5 at årsbudsjettet er bindende for kommunestyret og underordnede 
organer.» 

 

5.2 Årsregnskapet – nøkkeltall 
 

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter: 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 
6,0 4,8 4,57 3,02 6,36 6,88 

 

Anbefalt nøkkeltall: + 1,75 (Teknisk beregningsutvalg -TBU) 
 
Utvikling av gjeldsgrad i % - (Langsiktig gjeld eks. pensjon, ubrukte lånemidler og startlån) 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 
69,4 77 64 56 54 54 

 

Anbefalt nøkkeltall: 60 - 90 % (Teknisk beregningsutvalg –TBU) 
 
Utviklingen av disposisjonsfond i % av driftsinntekter: 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 
21,5 20,6 15,3 13,0 9,3 2,2 

 

Anbefalt nøkkeltall: 5-10 % (Teknisk beregningsutvalg –TBU) 
 
Utvikling av likviditetsgrad 1: 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 
3,5 3,5 4,1 3,7 3,36 2,91 

Anbefalt nøkkeltall: >2 (regnskapsteori) 
 
Utvikling av likviditetsgrad 2: 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 
3,0 3,1 3,7 3,1 2,89 2,41 

Anbefalt nøkkeltall >1 (regnskapsteori) 
 
5.3 Særskilte forhold som påvirker årets årsresultat. 

Kontrollutvalget viser til årsberetningens omtale (side 6 - 8) om de ulike forhold som påvirker 
resultatet for 2021. I hovedsak skyldes resultatet betydelig høyere inntekter fra skatt og 
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rammetilskudd enn budsjettert og flere tilleggsbevilgninger mot slutten av året.  Avvik knyttet til 
virksomhetene vises detaljert under det enkelte virksomhetsområde i årsrapporten på side 22-35.  

 
5.4 Økonomiforvaltning og internkontroll  

Vurdering av økonomiforvaltningen og internkontroll bygger på rapporter fra regnskapsrevisor, 
forvaltningsrevisjon, statlige tilsyn og informasjon fra kommunen. Følgende vurderinger er gjort: 

 Det er ikke avdekket vesentlige svakheter med den økonomiske interkontrollen verken i 
revisors sine rapporteringer gjennom året eller i deres orienteringer til kontrollutvalget. 

 Budsjettavvik og avvik fra budsjettpremissene er tilfredsstillende forklart i årsmeldingen. 
Dette er også bekreftet fra revisor. 

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

 Det er i regnskapsåret 2021 gjennomført etterlevelsekontroll med «Offentlige anskaffelser» 
Der var ikke avdekket vesentlige avvik ved kontrollen. 

 Det er gjennomført ikke forvaltningsrevisjonsrapport i løpet av 2021 som var rettet mot 
økonomiforvaltningen.  
 

6. Vurdering av ikke økonomiske krav i årsrapport. 

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

  Årsberetningen side  
58 

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

  Årsberetningen side 
54 

 

7. Vurdering av revisjonen sitt arbeid 

Kontrollutvalgets påseansvar at regnskapet er revidert på en trygg måte: 

Tekst  Kommentarer 
Kvalifikasjonskrav   Revisjonsselskapet håndterer dette internt i selskapet og 

oppdateringskrav følger Finanstilsynets regler 
Vandel   Fremskaffes ved autorisering av revisorer av selskapet 
Uavhengighetserklæring   Fremlagt i KU- møte 04.02.2021, sak 21/6 
Kvalitetskontroll - NKRF   Det er ikke gjennomført kvalitetskontroll i 2021, dette er 

sist gjennomført i 2018/2019. 
 

Kontrollutvalget ansvar for å holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet: 

Tekst  Kommentarer 
Engasjementsbrev   Fremlagt i KU- møte 04.02.2021, sak 21/5 
Planleggingsfasen   Fremlagt i KU- møte 30.09.2021, sak 21/28 
Interims revisjon   Fremlagt i KU- møte 30.09.2021, sak 21/27 
Årsoppgjøret   Fremlagt i KU- møte 30.09.2021, sak 21/27 
Etterlevelseskontroll   Fremlagt i KU- møte 17.06.2021, sak 21/17 
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Marker kommune – årsberetning 2021  

1. Rådmannens innledende kommentarer 
 

Jeg vil starte med å takke hver og en for svært godt utført arbeid i 2021. 
 
Hele året har vært preget av korona pandemien.  Vi har hatt tiltak og begrensninger som har 
påvirket hele befolkningen i Marker. Stengte grenser, innreisekontroll, vaksinering og testing. 
Totalt sett har vi kommet godt ut av situasjonen. Våre helsetjenester har levert på 
vaksinering, vi har drevet testsenter på grensen på oppdrag fra helsedirektoratet, og dette 
har også gitt oss svært god kapasitet til testing av egne innbyggere.  
 
Med vår smittevernlege i føringen har vi hele tiden vært i forkant med å få på plass gode 
rutiner for håndtering av smitten, og vårt beredskapsarbeid har vært godt koordinert. Først på 
høsten fikk vi smitte i Marker av noe større omfang, og som resulterte i innskrenket drift på 
skole og barnehager i perioder. Vi har unngått de store smitteutbruddene, men vi har hatt 
smitte i mange mindre klynger. Et utbrudd på sykehjemmet ble raskt avgrenset på grunn av 
godt smittevernarbeid og gode rutiner. Tiltakene har fortsatt inn i 2022, men vi ser i skrivende 
stund ut til å være på bedringens veg, og hverdagen normaliserer seg. 
 
Selv med begrensninger i aktivitetsnivå og kontakt har 2021 vært et innholdsrikt år. Vi har 
omsider lagt kommuneplanens arealdel ut på høring, og fått omfattende tilbakemeldinger. 
Det er et stort ønske at vi skal klare å kvittere ut innsigelser i slikt omfang at vi likevel sitter 
igjen med et plandokument som gir oss de utviklingsmuligheter vi ønsker oss. 
 
Reguleringsplan for Ørje Torg begynner også å nærme seg den avsluttende fasen, og vil 
trolig være godkjent før sommeren 2022. 
 
Vi er i ferd med å kvittere ut tilsyn på avløpssektoren, og det er et omfattende arbeid som 
berører både prosedyrer og rutiner, men ikke minst anlegg og infrastruktur. Vi er godt i gang 
med vann- og avløpssanering på Ørje, et arbeid som vil pågå flere år fremover. Vi har startet 
opp arbeidet med å forberede bygging av nytt renseanlegg på Bommen, og vi er i gang med 
kartlegging av grunnvannsforekomster for om mulig å etablere en drikkevannskilde som er 
tryggere for ytre forurensing og rimeligere i drift enn dagens vannverk. 
 
På det organisatoriske plan har vi etablert ny virksomhet Oppvekst under felles ledelse som 
omfatter områdene skole, barnehage, barnevern og helsestasjon. Denne virksomheten kom i 
drift på slutten av året. Videre har vi etablert ny virksomhet Kommunikasjon og Digitalisering, 
satt i drift 1. februar 2022 med ny virksomhetsleder på plass. Denne virksomheten favner 
tjenesteområdene arkiv, servicetorg, politisk sekretariat, IT, innkjøp og boligkontor. 
 
Sammen med våre naboer har vi etablert samarbeid på landbruk som er nytt av året. Vi har 
og startet arbeid med å se på andre områder for samarbeid på ulike deler av det tekniske 
området. Vi jobber også med å se på mulig samarbeid på området kommuneoverlege. Fra 
juni av har vertskommunesamarbeidet NAV mellom Skiptvet og Marker vært operativt. Og vi 
har fra samme tid oppgradert personalfunksjonen vår til et nytt nivå med betegnelsen HR. 
 
Vårt økonomiske resultat for 2021 er godt, og vesentlig høyere enn budsjettert. Samtidig har 
vi hatt høyere utgifter enn opprinnelig budsjettert. Dette er uttrykk for flere ting. Vi har kanskje 
budsjettert vel stramt på utgiftssiden på enkelte områder, og vi har definitivt vært forsiktige 
med å budsjettere inntektssiden. Samtidig har vi i likhet med store deler av kommune Norge 
hatt positiv utvikling på skatteinngang og rammeoverføringer. Med det netto driftsresultat vi 
nå produserer ligger vi godt an med tanke på å skape rom for våre planlagte investeringer. 
Rådgivningsfirmaet Agenda Kaupang rangerte i en undersøkelse Marker kommune som 
landets åttende best styrte. 
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Vårt disposisjonsfond økes og det sikrer både egenfinansieringsevne til mindre prosjekt, og 
trygger oss med tanke på å tåle uforutsette hendelse i enkeltår. Marker kommune har en 
sunn økonomi. 
 
For å bedre kompetanse, samhandling og medarbeiderskap vedtok formannskapet rett før jul 
en bestilling på OU prosjekt som omfatter både politisk og administrativt nivå. Dette blir 
iverksatt våren 2022 med oppstart rett over påske. 
 
 
 
 
Ørje 31.03.2021 
 
 
Kjell Jogerud 
Rådmann 
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2. Kommentarer til årsregnskapet 
 
Årsregnskapet i Marker kommune ble avsluttet med et mindreforbruk på kr 20 603 545. 
Resultatet skyldes betydelig høyere inntekter fra skatt og rammetilskudd enn budsjettert og 
flere tilleggsbevilgninger mot slutten av året.  Driftsmarginene til Marker kommune er gode, 
og flere økonomiske indikatorer viser positive tall. Langsiktig og bærekraftig økonomistyring 
gir resultat og styrker kommunens omdømme og er et godt bidrag til gode tjenester for 
innbyggerne. 
 
Koronapandemien har ført til en rekke endrede forutsetninger de to siste årene. 
Skatteinngangen har for Marker kommune vært veldig god. Siden den har det stort sett for 
resten av landet også, så gir det også utslag i høyere rammetilskudd enn budsjettert. 
Kommunen har økte kostnader og reduserte inntekter hos enkelte virksomheter, men også 
reduserte kostnader, som for eksempel reise- og kurs/konferanse kostnader. Rentene har 
også vært lavere enn budsjettert både på inntektssiden og utgiftssiden som følge av lav 
styringsrente. Økt koronarelatert drift har ført til lavere normal drift på andre områder, noe 
som også kan forskyve kostnader frem i tid. I tillegg har kommunene fått kompensasjon i 
form av økt rammetilskudd og ekstra skjønnsmidler. 
 
Brutto driftsresultat (BDR) var 6,82 prosent i 2021 mot 5,11 prosent i 2020. Resultatgraden 
uttrykker soliditet i driften. Kontroll på ressursbruk og driftsutgifter, er den viktigste 
forutsetningen for god kommunaløkonomisk styring. Netto driftsresultat er også godt med 
6,01 prosent for 2021 mot 5,11 prosent for 2020. 
 
Marker kommune sitt disposisjonsfond har i 2021 økt med kr 17 339 833 og utgjør 21,49 
prosent av driftsinntektene i 2021. Økningen i fondet kommer godt med til kommunens 
bidrag til realisering av mange og store investeringsplaner.  
 
Årsregnskapet for 2021 viser balanse i forhold til handlingsregelen for økonomiske mål. 
Lånegjelda har passert øvre grense, noe som gir høyere risiko. De øvrige måltallene har god 
måloppnåelse og gir totalt sett et bilde av en solid kommuneøkonomi. 
Marker kommune må jobbe videre med å tilpasse rammene til virksomhetene slik at vi kan 
levere gode nok tjenester. Det er viktig for kommunen å ha en solid økonomi i vår rolle som 
samfunnsbygger.  Årets resultat er et godt fundament for å lykkes med fremtidige 
utfordringer. 
 
Om årsregnskapet og årsberetningen 
I årsberetningen gjennomgås kommunens årsregnskap. I tillegg beskrives internkontroll, 
organisasjon og medarbeidere, etisk reglement og noe mål og resultatstyring. Arbeidet med 
avslutning av årsregnskapet for 2021 har fulgt faste aktiviteter og rutiner.  
 
Kommunens årsregnskap og skjema med tjenesteproduksjonsdata for KOSTRA ble sendt 
SSB innen fristen 22.02.22. Det er også overlevert revisjonen med noter og dokumentasjon 
innen samme frist. 
 
Årsberetningen er en tilbakemelding til kommunestyret om den kommunale virksomheten for 
året som har gått. Den bør være en aktiv del av kommunens planlegging. Dette kan gjøres 
ved at en prøver å analysere den virksomheten som skal utøves og knytter fortid til fremtid. 
På den måten kan en bli mer bevist på hvordan ressursene blir fordelt, og om de samsvarer 
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med de politiske mål kommunen har satt seg for de ulike områdene. Målet med denne 
behandlingsformen er å styrke kommunens mål- og resultatstyring. 
 
 

3. Økonomisk oversikt – vurdering og kommentarer 
 
Tabellen under viser hvordan driftsresultatet/det regnskapsmessige resultat framkommer: 
 

 
 
Netto driftsresultat er en av de viktigste indikatorene for økonomisk balanse og er avgjørende 
for å nå øvrige finansielle mål over tid. Lave resultater her skaper mindre muligheter til å nå 
de andre finansielle målene. Netto driftsresultat beskriver kommunens økonomiske 
handlefrihet og viser hvor mye kommunen har til disposisjon til egenfinansiering av 
investeringer og avsetning fra årets drift til senere disposisjon. 
 
Netto driftsresultat framkommer når brutto driftsresultat (driftsinntekter minus driftsutgifter) 
reduseres for avdrag og netto renteutgifter, samt korrigeres for motpost avskrivninger. 
 
På kort sikt påvirkes nivået på nette driftsresultat av endringer i kommunens inntekter og 
kostnader i driften. På lengre sikt styres nivået av kommunens behov og krav til avsetninger 
og bruk av fondsmidler, sammen med overføring av midler til investeringer for å skape en 
bærekraftig økonomi. 
 
Netto driftsresultat, investeringsnivået og egenfinansieringsgraden av investeringer er 
avhengig av hverandre. Samtidig skal netto driftsresultat gi kommunen handlefrihet til å 
håndtere svingninger i inntekter og rentenivå uten at det går utover tjenestetilbudet. 
Kommunen trenger buffer for å møte den økonomiske risiko som naturlig følger av 
kommunal virksomhet. 
 

Tekst 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Skatter 75 059 979 85 886 914 82 436 482 87 198 780 92 260 258 91 447 884 107 407 976
Rammetilskudd 115 481 567 114 702 689 122 509 764 120 905 558 122 834 580 133 315 632 136 801 558
Eiendomsskatt 2 029 728 10 366 327 10 838 460 11 332 537 12 488 665 14 556 530 14 964 812
Andre statlige overføringer 6 976 595 47 061 47 061 47 061 49 200 53 240 53 240
Øvrige driftsinntekter 68 928 285 78 694 568 81 433 240 88 613 533 83 306 085 85 079 271 131 836 619
Sum inntekter 268 476 154 289 697 559 297 265 007 308 097 469 310 938 788 324 452 557 391 064 205
Driftsutgifter 260 884 307 270 753 968 279 989 609 298 629 839 297 372 258 307 872 261 364 396 054
Brut to drift sresultat 7 591 847 18 943 591 17 275 398 9 467 630 13 566 530 16 580 296 26 668 151
Netto renter/aksjeutbytte 1 067 409 2 047 465 1 298 020 1 113 595 1 039 066 885 140 1 642 968
Netto avdrag 5 478 752 5 002 613 5 586 200 7 898 717 8 395 489 10 379 677 12 634 787
Avskrivninger 7 862 635 8 267 308 8 867 664 9 310 185 10 312 612 10 456 569 11 124 125
Utlån 168 082 235 221 351 300 446 694 240 418 0
Net to drift sresultat 8 908 321 19 925 599 18 907 542 9 318 810 14 204 168 15 772 048 23 514 521
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk - 4 401 843 13 344 463 8 328 018 2 771 548 6 609 536 -
Bruk av fond 2 389 524 3 031 773 4 407 257 6 369 177 5 721 019 -
Overøring til investeringsregnskapet - 726 683 787 544 - - - 688 712
Netto avsetninger til eller bruk av bunde driftsfond - - - - - 3 399 143 5 485 976
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond - - - - - 18 982 441 17 339 833
Dekning av tidliger års merforbruk - 3 163 168 - - - -
Avsetninger 6 896 001 10 124 901 27 543 701 21 244 407 16 087 199 -
Regnskapsmessig resultat 4 401 843 13 344 463 8 328 018 2 771 598 6 609 535 0 0
Net to drift sresultat  i %
av drift sinntektene 1,64 % 6,88 % 6,36 % 3,02 % 4,57 % 4,86 % 6,01

Netto driftsresultat 
Landet utenom Oslo 2,70 % 3,90 % 3,50 % 2,10 % 1,20 % 2,50 % 4,20 %
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I budsjett og økonomiplanen for 2021-2024 budsjettert vi med et netto driftsresultat for 2021 
på 1,99 prosent. Dette ut fra budsjetterte inntekter på kr 311 070 288 og netto driftsresultat 
på kr 13 221 112. 
 
Resultatet for 2021 ble sum driftsinntekter på kr 391 064 205 og netto driftsresultat på 
kr 23 514 521. 
Diagrammet under viser netto driftsresultat for landet utenfor Oslo fra 2015 til 2021 og netto 
driftsresultat for Marker kommune for samme periode. 
 
Drifts- og finansutgifter 
 
Tabellen under viser fordeling av driftsutgifter etter artsgrupper for avlagt regnskap 2021. 
 

 
 
 
Diagrammet viser at lønnsutgiftene inklusive sosiale utgifter for 2021 utgjør 55,2 prosent av 
totalt budsjett. Samme tall i 2020 var 57 prosent. Økningen i lønnsutgifter inklusive sosiale 
utgifter fra 2020 til 2021 er på hele 14,3 prosent. Det skyldes etableringen av Marker 
Teststasjon. 
 
Økningen fra 2020 til 2021 på kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon 
er det som har økt mest. Dette skyldes nok i hovedsak innkjøp av medisiner og utstyr til 
korona. 
 
Utgifter til renter og avdrag er omtrent, en nedgang fra 4,6 prosent i 2020 til 4,3 prosent i 
2021. Dette skyldes nok i stor grad lave renter. 
 

 
 
 

Drift s- og finansutgifter 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 i %

Lønn inkl sosiale utgifter 170 983 789 170 203 455 173 794 261 180 670 665 185 020 524 183 794 985 210 017 644 55,2 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon36 343 935 40 064 225 43 584 831 48 293 435 44 300 945 54 499 970 73 253 400 19,2 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon29 443 693 36 147 712 38 305 276 43 061 235 41 137 142 39 591 004 41 047 317 10,8 %
Overføringer 16 250 255 17 209 268 17 407 577 18 639 941 16 601 034 19 345 233 28 844 135 7,6 %
Avskrivninger 7 862 635 8 267 308 8 867 664 9 310 185 10 312 612 10 456 569 11 124 125 2,9 %
Rente- og avdragsutgifter 9 105 679 8 650 103 9 467 453 9 459 005 9 674 973 14 758 295 16 301 129 4,3 %

Sum utgifter 269 989 986 280 542 071 291 427 062 309 434 466 307 047 231 322 446 056 380 587 751 100,0 %

55,2 %

19,2 %

10,8 %

7,6 %

2,9 % 4,3 %
Lønn inkl sosiale utgifter

Kjøp av varer og tjenester som 
inngår i kommunal 
tjenesteproduksjon

Kjøp av varer og tjenester som 
erstatter kommunal 
tjenesteproduksjon

Overføringer

Avskrivninger
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Skatteinngang og rammetilskudd 
 
Kommunens andel av skatteinntektene og rammetilskuddet fra staten har utviklet seg slik de 
siste årene: 
 

 
 
Skatteinngangen for 2021 er kr 17 324 975 høyere enn opprinnelig budsjett. Den er kr 
15 960 091 høyere enn fjorår eller 17,45 prosent høyere. Skatteinngangen for Marker 
kommuner for 2021 er «formidabel». Vi har i 2021 passert kr 100 mill i skatteinngang. 
 
På landsbasis var også skatteinngangen høy, 16 prosent for kommunene.   
 
Skattøre for 2021 ble justert opp til 12,15 prosent for kommunene. I 2020 var nivået på 11,10 
prosent for kommunene. I 2022 skal skattøren være 10,95 prosent for kommunene. 
 
Økningen på landsbasis i 2021 kan knyttes til flere forhold, blant annet: 
 

 Forskuddstrekket har økt med nesten 15 prosent, eller 23 mrd. Kroner. 
 Forskuddsskatt har økt med i overkant av 12 prosent, eller 2 mrd. Kroner. 
 Marginoppgjør trekker også opp. Ubenyttet marginavsetning ble inntektsført og fordelt 

i november. Marginoppgjøret i 2021 ga en samlet økning i inntektene på om lag 1,5 
mrd. Kroner sammenliknet med 2020. 

 Korrigerte fordelingstall øker inntektene med 1,7 mrd. Kroner. 
 Innbetalt restskatt øker med nær 3,9 mrd. Kroner. 

 
Marker kommune er fortsatt en av de mest skattesvake kommunene i Østfold. Pr 31.12.21 lå 
Marker kommune på 82 prosent av landsgjennomsnittet. Korrigert for inntektsutjevningen 
ligger Marker kommune på 94,4 prosent.  
 
Fordelingen av rammetilskudd er som vist i diagram under: 
 

Tekst 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Skatteinngang 65 788 794 75 059 979 85 886 914 82 436 482 87 198 780 92 260 258 91 447 884 107 407 975
Rammetilskudd 114 202 229 115 481 567 114 702 689 122 509 764 120 905 558 122 834 580 133 315 632 136 801 558

Totalt 179 991 023 190 541 546 200 589 603 204 946 246 208 104 338 215 094 838 224 763 516 244 209 533
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Investeringsregnskapet 
 
Det ble i 2021 investert i anleggsmidler for til sammen kr 42 562 609, mot kr 91 468 614 i 
2020. Av dette er kr 41 766 320 aktivert, kr 796 288 er ikke aktivert. Dette skyldes at det er 
kostnader knyttet til salg av eiendommer, og de kostnadene skal ikke aktiveres. Det ble ikke 
utlånt noe til startlån i 2021. I 2020 ble det utbetalt kr 300 000. Det ble avsatt kr 10 937 114 til 
ubundne investeringsfond og til bundne investeringsfond ble det avsatt kr 1 770 993. Utgifter 
til kjøp av aksjer og andeler utgjorde kr 668 712 og er kommunens egenkapitalinnskudd i 
pensjonsordningene – fellesordningen og sykepleierordningen i KLP.  
 
Avdragsutgiftene utgiftsført i investeringsregnskapet utgjorde totalt kr 1 367 500 for 2021. 
Dette er avdrag på innlån fra Husbanken. Avdragene blir finansiert av avsetninger av 
mottatte avdrag fra låntakere i ordningen. Ekstraordinære avdrag på Startlån inntektsføres 
også i investeringsregnskapet, men avsettes til bundne fond for tilbakebetaling av Startlån. 
Ordinære avdrag utgiftsføres i driftsregnskapet. 
 
Sum kapitalinntekter var i 2021 kr 22 357 780. Av dette er kr 3 081 749 mottak av refusjon av 
merverdiavgift. Tilskudd fra andre utgjør kr 1 230 907 og salg av varige driftsmidler. I tillegg 
har vi mottatt kr 514 059 i innfridde startlån. 
 
Totalt er kr 31 912 321 av investeringene finansiert ved bruk av lånemidler, mot kr 
61 222 778 i 2020. 
 
Marker kommune hadde i 2020 et merforbruk i investering som etter vedtak i kommunestyret 
er dekket inn ved bruk av ubundne fondsmidler i 2021. 
 
De største investeringene i 2021 var på VAR områdene som utgjorde kr 16 237 119. I tillegg 
var det diverse oppgraderinger av kommunale boliger og andre investeringer i kommunale 
bygg som til sammen var på kr 13 149 669.  
 
Det er gjort låneopptak til investeringer i henhold til budsjettvedtak i kommunestyret i 
desember 2020. Ubrukte lånemidler står på kommunens bankkonto. 
 

250 000

110 179 000

5 560 000

15 978 558
4 834 000

Skjønnsmidler Innbyggertilskudd Distriktstilskudd

Inntektsutjevningen Korona midler
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Ellers viser vi til regnskapet hvor det ligger en oversikt over utgifter fordelt pr virksomhet til 
investeringer i varige driftsmidler. 
 
Tabellen under viser hvor mange prosent av totale brutto investeringsutgifter som er 
egenfinansiert sammenlignet med oss selv i 2020, KOSTRA gruppe 1 og Landet utenfor 
Oslo: 
 
 Enhet Marker 

2020 
Marker 
2021 

KOSTRA 
gruppe 1 

Landet 
utenom 
Oslo 

Egenfinansiering 
av 
investeringene i 
prosent av totale 
brutto 
investeringer 

Prosent 27,2 28,6 30,8 39,3 

 
Nøkkeltallet beskriver hvor stor del av kommunens investeringer som finansieres med 
egenkapital. Det vil si den andelen av investeringen som ikke er lånefinansiert. Høy 
egenkapitalandel tilsier mindre belastning på fremtidige driftsbudsjetter. Aktuelle 
finansieringskilder er statlige tilskudd, salg av fast eiendom og bruk av tidligere oppsparte 
midler avsatt på fond. 
 
Avvik regnskap/budsjett investering 
 
Marker kommune har i 2021 et stort avvik mellom budsjettert bruk av lån og faktisk bruk. Det 
var budsjettert med bruk av lån på kr 72 907 461 mot kr 31 912 321 i faktisk bruk, en 
differanse på hele kr 40 995 140.  
 
Til siste møte i formannskap og kommunestyret lager administrasjonen en sak om justering 
av investeringsbudsjett. I forkant av dette har vi en gjennomgang av forventet kostnader på 
de forskjellige prosjektene. I 2021 hadde vi forventet at det skulle bli brukt mer på 
investeringer i VA-sektoren enn det som har blitt brukt, og oppgraderinger av kommunale 
boliger. I tillegg hadde vi flere investeringer som ble satt på vent med blant annet bakgrunn i 
korona, og noen av de var: sluttoppgjør Trollhaugen barnehage, fysiske tiltak i Ørje sentrum, 
branntiltak Marker skole, asfaltering og gatelys. 
 
Det er hver virksomhet som har ansvar for sine investeringer og oppfølgingen av de 
kostnadsmessig i forhold til budsjett. Det rapporteres på investeringsprosjekter ved hvert 
kvartal i rapporten til kommunestyret.  
 
Ut fra så stort avvik mellom budsjett og faktisk ser vi at vi har et stort behov for en 
gjennomgang av rutiner og oppfølging av investeringsregnskapet på en helt annen måte enn 
det vi gjør i dag. Disse tiltakene vil bli iverksatt omgående i 2022. 
 
Marker kommune har i 2021 solgt varige driftsmidler for kr 17 531 084. Det er budsjettert 
med et salg på kr 11 822 500. Det er en differanse på kr 5 708 584.  
 
Her har vi også samme rutine med en sak om justering av investeringsbudsjettet til 
formannskap og kommunestyret. Her har vi også en gjennomgang av forventet inntekter 
resten av året på salg av varige driftsmidler som tomter, bygg og anlegg. På slutten av året i 
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2021 har det kommet inn flere grunnlag for salg som ikke var tatt høyde for når budsjettet ble 
justert. Det gjør at vi får så store avvik, og det gjør også at slike salg ikke blir satt av til 
Tomtefond, men går som en del av resultatet i investering.  
 
Rutinen er at alle salg skal faktureres fortløpende gjennom året. Vi ser at mange av spesielt 
tomtesalgene kommer på slutten av året, og det gjør at vi får avvik mellom regnskap og 
budsjett. Vi må jobbe videre med den rutinen i 2022. 
 
Balansen 
 
Balanseregnskapet er gruppert som vist under: 
 

 
 
Fra 2015 til 2021 har langsiktig gjeld økt med kr 139 710 985. Av dette er kr 18 612 392 økte 
utgifter til pensjonsforpliktelser. Langsiktig gjeld har i samme periode økt med kr 
117 057 479. 
 
Soliditet er et uttrykk for kommunens evne til å tåle framtidige underskudd eller tap. Når man 
vurderer soliditet ser man på hvor stor andel av kommunens eiendeler som er finansiert med 
egenkapital, og hvor stor andel som er finansiert med lånte midler. 
 
Egenkapitalandelen sier noe om hvor stor egenkapitalen er i forhold til kommunens 
eiendeler. Desto høyere egenkapitalandelen er, desto bedre kan kommunen tåle tap. 
I de kommunale regnskapsforskriftene er det ikke satt bestemte krav med hensyn til hvor stor 
gjeldsgrad, likviditetsgrad eller egenkapitalandelen bør være. Man bør imidlertid være 
oppmerksom på utviklingen i disse indikatorene over tid. Betydelige låneopptak over tid vil 
forverre soliditeten og kan føre til svekket nivå på tjenesteproduksjon. 
 
Nedenfor vises utviklingen av egenkapitalandelen i prosent fra 2015 til 2021: 
 

Tekst 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Anleggsmidler 551 664 232 555 754 178 583 071 319 621 716 578 670 325 762 773 837 239 794 145 897

Omløpsmidler 74 274 268 104 244 979 123 081 109 134 673 468 199 582 556 171 425 600 200 915 104

Sum eiendeler 625 938 500 659 999 157 706 152 428 756 390 046 869 908 318 945 262 839 995 061 001

Egenkapital 54 899 883 63 063 916 89 198 049 129 511 851 156 089 823 222 001 847 267 054 360

Langsiktig gjeld 534 964 094 561 059 576 580 286 897 590 144 267 665 129 125 674 408 521 670 633 965

Kortsiktig gjeld 36 074 523 35 875 665 36 667 482 36 733 928 48 689 369 48 852 471 57 372 677

Sum egenkapital og

gjeld 625 938 500 659 999 157 706 152 428 756 390 046 869 908 318 945 262 839 995 061 002

Egenkapitalandel i % 8,77 9,56 12,63 17,12 17,94 23,49 26,84
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Lånegjeld 
 
Tabellen under viser utviklingen i kommunens lånegjeld fra 2015 til 2021: 
 

 
 
 
 
 
En god indikator for vurderingen av lånegjelden er langsiktig investeringsgjeld i prosent av 
driftsinntektene. Desto lavere den er, desto bedre er kommunens evne til å tåle en 
renteøkning. Langsiktig investeringsgjeld har de senere årene steget for Marker kommune. I 
2020 hadde vi en topp på 90 prosent, på grunn av lavt opptak av lån i 2021, har den 
prosenten redusert seg noe i 2021, men med de investeringene vi har fremover vil dette 
endre seg allerede i 2022. Vi har i budsjett 2021-2024 sagt at vi skal ha en gjeldsgrad på 80 
prosent. Ser vi på Kostra tallene for 2021 viser det at Landet utenfor Oslo har en 

Lånegjeld 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Brutto langsiktig lånegjeld 534 964 094 561 059 576 580 286 897 590 144 267 665 129 125 674 408 521 670 633 965
 - utlån 13 761 863 10 713 322 9 435 906 10 171 007 9 433 372 7 844 388 6 637 283
 - ubrukte lånemidler 2.9100 21 015 528 30 362 426 35 359 096 38 830 660 70 979 633 39 756 855 29 844 534
Netto langsiktig lånegjeld 500 186 703 519 983 828 535 491 895 541 142 600 584 716 120 626 807 278 634 152 148

Pensjonsforpliktelser utgjør 343 998 612 357 753 757 369 029 773 367 299 442 382 437 843 373 971 614 362 611 004

Netto langsiktig lånegjeld
eks. pensjonsforpliktelser 156 188 091 162 230 071 166 462 122 173 843 158 202 278 277 252 835 664 271 541 144

Langsikt ig invest .gjeld 174 884 000 186 871 810 196 352 809 210 475 263 271 420 232 291 040 555 300 405 768
Driftsinntektene 268 476 154 289 697 559 297 265 007 308 097 469 310 938 788 324 452 557 391 064 205
Net to langsikt ig invest .gjeld
i % av drift sintektene 65 65 66 68 87 90 79

Antall innbyggere 3 610 3 597 3 567 3592 3595 3600 3578
Netto langsiktig lånegjeld
i kroner pr innbygger 43 265 45 101 46 667 48 397 56 267 70 232 75 892

2015, 8,77
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2017, 12,63

2018, 17,12

2019, 17,94
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gjennomsnittlig gjeldsgrad på 114,9 prosent, men Kostra gruppe 1 har en gjeldsgrad på 
113,7 prosent. For Marker kommune er tallet 79 prosent for 2021. 
 
Fond 
 
Tabellen under viser utviklingen i fond for Marker kommune fra 2015 til 2021: 
 

 
 
 
Marker kommune har fra 2016 og fram til i dag klart og bygge opp et disposisjonsfond som 
etter hvert har blitt en solid buffer ved eventuelle store uforutsette utgifter, som for eksempel 
en pandemi, flyktningkrise, kjøp av plasser til MBSS, barnevern, psykisk helse også videre. 
 
Pr 31.12.21 har Marker kommune et disposisjonsfond på kr 84 029 167. Det er 21,49 prosent 
av sum driftsinntekter. Det er ikke gitt anbefaling på dette nøkkeltallet heller, men mange 
bruker 10 prosent av sum driftsinntekter som en anbefaling. 
 
Marker kommune har i budsjett og økonomiplanen 2021-2024 vedtatt at disposisjonsfondet 
til enhver tid skal være minimum 10 prosent av sum driftsinntekter. 
 
Diagrammet under viser utviklingen i disposisjonsfondet fra 2015 til 2021: 
 

 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Disposisjonsfond 0 6 351 843 27 794 100 40 104 614 47 706 893 66 689 334 84 029 167
Bundne driftsfond 7 519 036 8 260 321 9 950 395 11 667 750 13 659 383 17 058 526 22 544 502
Ubundneinvest.fond 11 292 653 11 293 603 7 435 628 8 199 627 12 744 185 5 770 733 10 809 775
Bundne invest.fond 1 677 959 3 622 779 2 167 510 914 773 3 742 988 3 745 185 863 881
Sum fondsavsetninger 20 489 648 29 528 546 47 347 633 60 886 764 77 853 449 93 263 777 118 247 325
Regnskapsmessig mindreforbruk 4 401 843 13 344 463 8 328 018 2 771 548 6 609 536 0 0
Regnskapsmessig merforbruk -3 163 168 0 0 0
Udekket i investeringsregnskapet -316 690 -71 688 0 -5 898 072 0
Udisponert i investeringsregnskapet 5 325 0 0 0
Fonds og mer/mindreforbruk 21 733 648 42 556 319 55 603 962 63 658 312 84 462 984 87 365 705 118 247 325
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Arbeidskapitalen 
 
Arbeidskapitalen viser hvor stor del av de kortsiktige eiendelene som ikke er finansiert av 
kortsiktig gjeld (differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld). Arbeidskapitalen er den 
kapitalen som er disponibel til investeringer og innkjøp. Nøkkeltallet gir en beskrivelse av 
handlingsrommet til kommunen. 
 
Arbeidskapitalen har utviklet seg slik de siste årene: 
 

 
 
De siste årene har arbeidskapitalen vært stabilt økende, og det er positivt.  
 
I henhold til KOSTRA tall for 2021 viser arbeidskapital eksklusive premieavvik i prosent av 
brutto driftsinntekter for Marker kommune i 2021 29,1 prosent. I KOSTRA gruppe 1 er 
prosentsatsen 20,1 og landet utenom Oslo er prosenten 23,0.  
 
Diagrammet nedenfor viser utviklingen i arbeidskapitalen fra 2015 til 2021: 
 

 
 
 
Premieavvik 
 
Premieavvik er differansen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad som 
er regnskapsført i driftsregnskapet. 
 
Premieavviket har utviklet seg slik fra 2015 til 2021 (tallene er eksklusive arbeidsgiveravgift): 
 

Tekst 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Arbeidskapital 38 199 745 68 369 314 86 413 627 97 939 541 150 893 187 122 573 129 143 542 427
Herav ubrukte 
lånemidler 21 015 528 30 362 426 35 359 096 38 830 660 70 979 633 39 756 855 29 844 534
Arbeidskapital 
ekskl ubrukte lånemidler 17 184 217 38 006 888 51 054 531 59 108 881 79 913 554 82 816 274 113 697 893
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Premieavviket skal kostnadsføres i regnskapet i løpet av 15, 10 eller 7 år avhengig av når 
det ble inntektsført i regnskapet. Pensjon (inkl. premieavviket) er også beskrevet i note til 
regnskapet. 
 
 Likviditet 
 
Likviditeten til Marker kommune har også i 2021 vært god og stabil. 
 
Nedenfor følger en oversikt over kontantbeholdningen fra 2015 til 2021: 
 

 
 
 
Likviditetsgrad 1 = Omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Her bør likviditetsgraden over tid være 
større enn 2 for å kunne si at kommunen har god likviditet. 
 
Likviditetsgrad 2 = Kasse og bankinnskudd/kortsiktig gjeld. Her bør graden over tid være 
større enn 1. 
 
Som vi ser av tallene for 2021 er det en endring på begge gradene fra 2020. Marker 
kommune har i 2021 brukt opp ytterligere mere av ubrukte lånemidler og det påvirker 
likviditeten. 
 
Tallene er fortsatt godt innenfor anbefalte nivåer, og resultatet for 2021 er godt. 
 
Diagrammet under viser utviklingen i likviditetsgrad 1 og 2 fra 2015 til 2021: 
 
 
 
 

År 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Beløp 17 984 509 17 545 547 17 268 105 18 985 351 21 337 578 20 613 760 31 604 307

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kontantbeholdning
Kasse, Postgiro, Bank 38 774 450 65 259 754 84 707 647 90 495 952 153 926 183 123 864 117 122 523 744

  Ubrukte lånemidler 21 015 528 30 362 426 35 359 096 38 830 660 70 979 633 39 756 855 29 844 534
  Udisp. del av netto driftsres. 1 244 000 13 344 463 8 328 018 2 771 548 6 609 536 0 0
  Fondsmidler 20 489 648 29 528 546 47 347 633 60 886 764 77 835 615 92 518 411 118 247 325
Korrigert kontantbeholdning -3 974 726 -7 975 681 -6 327 099 -11 993 020 -1 498 600 -8 411 149 -25 568 115

 Kortsiktige fordringer og premieavik 35 499 818 38 985 224 38 373 462 44 177 517 45 656 373 47 561 483 78 391 360
 Kortsiktig gjeld og premieavvik 36 074 523 35 875 665 36 667 482 36 733 928 48 477 664 48 852 471 57 372 677
Kortsiktig likviditet driftsformål -4 549 431 -4 866 121 -4 621 119 -4 549 431 -4 319 892 -9 702 137 -4 549 432

Likviditetsgrad 1 2,06 2,91 3,36 3,67 4,12 3,51 3,50
Likviditetsgrad 2 1,07 1,82 2,31 2,46 3,18 2,54 2,14
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Finansforvaltningen 
 
Ved utgangen av 2021 hadde Marker kommune plassert sine finansielle aktiva i Marker 
Sparebank med kr 122 519 919. Kommunen har ikke plassert noen kortsiktige finansielle 
aktiva i pengemarkeds- eller obligasjonsfond for å oppnå bedre avkastning. Dette i henhold 
til gjeldende finansreglement. 
 
Tabellen under viser innskudd i bank og renteinntekter pr 31.12.21: 
 

 
 
I henhold til Marker kommune sitt finansreglement skal ikke kommunens samlede innskudd 
overstige 2 prosent av Marker sparebank sin forvaltningskapital. Pr 31.12.21 var Marker 
sparebank sin forvaltningskapital kr 5 097 802 000. Marker kommune hadde innestående på 
bank til sammen kr 122 519 919 som er 2,40 prosent. Vi jobber med løsninger for dette, og 
håper at det kan være på plass i løpet av andre kvartal 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gjeld 
 
Låneporteføljen til Marker kommune er satt sammen slik pr 31.12.21: 

Innskudd Kroner Andel i %

Innskudd hos hovedbankforbindelse 122 519 919 100 %
Innskudd i andre banker 0 0,00 %
Samlet innskudd 122 519 919 100 %
Renter på innskudd pr 31.12.21 417 263
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Låneopptakene som ble gjort i 2021 på til sammen kr 22 000 000 er fordelt på kr 12 000 000 
på VAR området og kr 10 000 000 er andre investeringer i henhold til budsjettvedtak for 
2021. 
 
Marker kommune hadde i 2021 sine lån fra følgende långivere: 
 

 
 
 
Stresstest 
 
I henhold til kommunens økonomi- og finansreglement, skal det gjennomføres en såkalt 
stresstest til årsberetning pr 31.12.  

Rentesats Rentetype Andel av portefølje Andel av portefølje %

0,72 % Flytende rente 8 449 137 2,74
1,22 % Flytende rente 2 210 000 0,72
1,23 % Flytende rente 3 712 000 1,21
1,25 % Flytende rente 21 816 666 7,08
1,33 % Flytende rente 416 710 0,14
1,36 % Flytende rente 2 899 760 0,94
1,37 % Flytende rente 2 069 750 0,67
1,38 % Flytende rente 13 600 000 4,42
1,41 % Flytende rente 4 289 920 1,39
1,52 % Nibor 3 mnd 14 791 700 4,80
1,53 % Flytende rente 38 926 820 12,64
1,54 % Grønn p.t.rente 190 000 0,06
1,58 % Flytende rente 17 394 090 5,65
1,63 % Flytende rente 1 363 400 0,44
1,64 % Flytende rente 1 947 500 0,63
1,67 % Grønn p.t.rente 51 015 000 16,56
1,74 % Flytende rente 33 999 960 11,04
1,77 % Flytende rente 14 986 240 4,87
1,87 % Flytende rente 38 985 500 12,66
2,38 % Fast rente 4 449 220 1,44
2,72 % Fast rente 30 509 590 9,90

Totalt 308 022 963 100,00

Låneinstitusjon Beløp

Husbanken 831 942
Kommunalbanken 277 757 160
KLP 21 816 666
Bokførte ikke betalte avdrag 0
Sum investeringsgjeld 300 405 768
Videreutlån Husbanken 7 617 195
Sum langsiktig gjeld 308 022 963
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Aktiva 
Balans

e 
Balans

e Endrings Beregnet 
 % MNOK parameter tap 

Gjeld med p.t./flytende rente 89 % 273 062 2 % -5 461,2 
Gjeld med fast rente 11 % 34 961   
Samlet bruttogjeld 100 % 308 023  -5 461,2 
Startlån  7 617   
Renterefusjonslån  0   
Vann og avløplån  38 000   
Sum selvfinansiert lån  45 617 2 % 912,3 
Finanspassiva    -4 548,9 
Bankinnskudd og pm.  122 520 2 % 2450,4 
pm. og obligasjonsfond  0 2 % 0,0 
Ledig likv. og andre midler b. for 
driftsform. 0 % 122 520 2 % 2 450,4 

Kort pengem. 0 % 0 2 % 0,0 
Obligasjonsfond 0 % 0 2 % 0,0 
Aksjer 0 % 0 2 % 0,0 
Langsiktige finansielle aktiva 0 % 0  0,0 
Samlete finansielle aktiva  122 520   
     

Mulig tap vil utgjøre:  
-2 

098,5   
 
Denne stresstesten innebærer en nettogjeldsbetraktning som viser kommunens renterisiko 
ved en 2 prosent endring i rentekurven. 
 
Marker kommune har kun 11 prosent av sine lån i fast rente. Dette medfører en større risiko 
for svingninger i kostnader knyttet til renteutgifter når kommunen får renteoppgang på sine 
lån. Samtidig nyter kommunen godt av svingningene når lånerentene er lave. I henhold til 
stresstest viser den at Marker kommune vil få en økning i sine kostnader til renteutgifter på kr 
2, 1 mill ved en renteoppgang på 2 prosent.  Budsjettet for 2021 hadde tatt høyde for en slik 
økning, og vi ville fortsatt vært innenfor budsjett med den renteoppgangen for 2021. 
 
Resultat 2021 drift og investering 
 
Marker kommune hadde i budsjett 2021 et vedtak om å sette av kr 5 000 000 til 
disposisjonsfond. Det er satt av kr 17 509 738, inklusive årets resultat til disposisjonsfond. 
 
Netto driftsresultat er kr 20 773 450. Strykninger av bruk av disposisjonsfond er foretatt med 
kr 8 263 712, og kr 12 509 738 er avsatt til disposisjonsfond. 
 
Investeringsregnskapet er avsluttet i 0. 
 
Det er noen avvik mellom regnskap og regulert driftsbudsjett for 2021. Nedenfor følger en 
tabell med tall og forklaringer: 
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Hovedårsaken til de store avvikene mellom regnskap og budsjett for 2021 er blant annet 
Marker Teststasjon. Her ble det ikke laget et budsjett som var i tråd med løpende kostnader 
og inntekter. Administrasjonen har en utfordring med etablering av budsjett når det oppstår 
endringer, for eksempel omorganisering eller nyetableringer. Dette må jobbes videre med i 
2022. 
 
 
Generelle kommentarer til regnskapet 
 
Resultatene på de forskjellige virksomhetene fordeler seg slik i 2021: 
 

 
 
Utgifter knyttet til korona utgjør som følger: 
Sum utgifter     kr 7 024 273 
Sum inntekter     kr 4 834 000 
Totalt      kr 2 190 273 
 
Det er virksomhetene Familie og helse, Omsorg og Stab som har hatt de største kostnadene 
knyttet til korona. 
 

Tekst Regnskap Budsjet t Avvik Forklaring

Lønnsartene 10100-10999 209 960 940 212 310 211 -2 349 271 Positivt premieavvik
Driftskostnader 11000-11999 43 511 655 40 806 712 2 704 943 høyere strøm- og fyringsutgifter enn budsjettert, utgifter til forsikring
Driftskostnader 12000-12999 25 642 481 14 828 111 10 814 370 høyere kostnader til vedlikehold, kjøp av tjenester, gjelder Testsenteret og kjøp av vikartjenester
Kjøp fra andre 13000-13999 39 788 704 38 133 782 1 654 922 Økte kostnader kjøp av plasser barnevern og ekstra kostnader knyttet til slamtømming
Overføringer 14000-14999 27 405 326 23 736 222 3 669 104 Økte kostnader driftsutgifter gir økte mva komp kostnader - kan ses opp mot økte inntekter
Finanskostnader 15000-15999 60 471 679 33 976 404 26 495 276 Differansen skyldes blant annet ikke budsjettert avsetning til bundne driftsfond.
Brukerbetalinger 16000-16999 -25 373 018 -24 036 320 -1 336 698 Differansen skyldes noe høyere salg på enkelte områder enn budsjettert 
Refusjoner 17000-17999 -81 403 621 -54 095 820 -27 307 800 Høyere refusjon Testsenter på Grensen enn budsjettert, høyere sykelønnsrefusjon og foreldrepermisjon, enn budsjettert
Overføringer fra staten 18000-18999 -266 103 259 -248 620 005 -17 483 254 Merinntektene skyldes høyere skatteinngang, rammetilskudd enn budsjettert
Finansinntekter 19000-19999 -22 497 616 -21 584 162 -913 454 Merinntektene skyldes føringer avsetning og bruk av fond som ikke er budsjettert.

Virksomhet Regnskap 31.12.21 Budsjet t  (end) Avvik pr 31.12.21 Regnskap 31.12.20 Budsjet t  totalt  Utgifter korona Avvik uten korona
Inkl. utg. korona 31.12.2021 (opp)'2021 31.12.2021 31.12.2021

Marker skole 38 990 473 38 158 747 831 726 36 096 179 38 000 000 838 642 -6 916
Trollhaugen barnehage 9 898 324 9 783 345 114 979 7 216 496 7 730 000 788 229 -673 250
Familie og Helse 26 902 661 26 737 531 165 130 23 848 014 22 900 000 1 536 200 -1 371 070
Testsenter Grensen 27 789 0 27 789 -1 223 537 0 27 789
TISK 105 483 0 105 483 0 0 105 483
NAV 3 892 027 5 630 923 -1 738 896 3 493 125 5 600 000 -1 738 896
Omsorg 65 287 946 65 848 960 -561 014 65 969 687 62 200 000 2 103 315 -2 664 329
Teknikk, plan og miljø u/selvkost 22 062 753 19 364 109 2 698 644 18 295 073 18 200 000 295 393 2 403 251
Teknikk, plan og miljø selvkost -4 932 015 -2 319 631 -2 612 384 -461 034 -2 346 934
Kultur, fritid og bibliotek 4 427 508 4 553 018 -125 510 5 550 083 4 450 000 -125 510
Politikk og utvalg 2 948 549 3 100 000 -151 451 3 122 974 3 100 000 -151 451
Stab 23 719 061 25 629 357 -1 910 296 25 733 000 26 488 293 1 357 011 -3 267 307
Livsynsformål 3 695 000 3 845 000 -150 000 3 605 777 3 695 000
Private barnehager 14 326 187 14 000 000 326 187 14 927 951 12 000 000 326 187
IKS/Vertskommuneavtaler 8 953 919 9 229 000 -275 081 10 132 717 9 229 000 -275 081
Næring 86 977 1 100 000 -1 013 023 2 254 607 1 100 000
Finans/skatt og rammetilskudd -246 197 038 -230 035 359 -16 161 679 -237 543 551 -217 945 359 -4 834 000 -11 327 679
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Selv om vi fra 01.11.21 opprettet en ny virksomhet Oppvekst, så justerte vi ikke budsjettet. 
Det blir derfor rapportert på samme nivå som budsjettet er vedtatt på. 
 
Flere av virksomhetene har i 2021 fått styrket sinne opprinnelige budsjettrammer. Etter 3. 
kvartal ble de til sammen styrket med kr 12 000 000. 
 
For nærmere detaljer vises til virksomhetenes årsberetninger, her kommenteres bare 
hovedtrekkene. 
 
Marker skole – viser et merforbruk på kr 775 022. Prognosen tilsa at virksomheten burde ha 
klart å holde sine budsjettrammer i 2021. Merutgifter knyttet til korona og utbrudd mot slutten 
av året 2021 er noe av årsaken. 
 
Trollhaugen barnehage -viser et merforbruk på kr 114 979. Denne virksomheten fikk styrket 
sine rammer med kr 2 000 000 pr 30.09 ut fra økt antall barn i den kommunale barnehagen. 
Merutgifter knyttet til korona og utbrudd mot slutten av året 2021 er noe av årsaken. 
 
Familie og helse – viser et merforbruk på kr 165 130. Familie og helse fikk styrket sine 
rammer med kr 3 700 000 pr 30.09.21. Dette med bakgrunn i økte kostnader til barnevern 
med tilhørende plasseringer, og økte kostnader til legekontor og helsestasjon. Merutgifter 
knyttet til korona og utbrudd mot slutten av året er også her noe av årsaken. 
 
NAV – Fra 01.06.21 ble det NAV Skiptvet og Marker hvor Marker kommune er 
vertskommune. Vi rapporterer på dette som en enhet. Virksomheten viser et mindreforbruk 
på kr 1 738 896.  
 
Omsorg – viser et merforbruk på kr 256 186 etter at virksomheten fikk styrket sine rammer 
med kr 3 300 000.   
 
Teknikk, plan og miljø - viser et merforbruk på kr 2 698 644 pr 31.12. Virksomheten fikk 
styrket sine rammer med kr 1 000 000 pr 30.09. Selvkost viser et mindreforbruk på kr 
2 612 384. Det viser at vi er noe på rett vei når det gjelder å dekke inn negative selvkostfond 
på dette området.  
Betydelig høyere strømkostnader enn budsjettert og høyere kostnader til vedlikehold enn 
budsjettert. 
 
Kultur, fritid og bibliotek – viser et mindreforbruk på kr 125 510, som alltid! 
 
Politikk og utvalg – viser et mindreforbruk på kr 151 451. Mindre kurs/konferanser og 
møtevirksomhet er noe av årsaken til mindreforbruket. 
 
Stab – viser et mindreforbruk på kr 2 840 697. Dette skyldes blant annet betydelig lavere 
kostnader til kjøp av IT-drift enn budsjettert, dette med bakgrunn i justert avtale med Aspit for 
2021. I tillegg har det vært vakante stillinger som er besatt senere enn budsjettert. 
 
Livsynsformål – er egentlig i rute økonomisk, men viser et mindreforbruk på kr 150 000. Det 
skyldes regnskapstekniske føringer i forbindelse med overskudd 2021 for Marker kommune. 
 
Private barnehager – viser et merforbruk på kr 326 187. Virksomheten fikk styrket sine 
rammer med kr 2 000 000 for 2021. 
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IKS/Vertskommuneavtaler – viser et mindreforbruk på kr 275 081. Dette skyldes i hovedsak 
reduserte kostnader til kjøp av tjenester vertskommuneavtaler. 
 
Næring – viser et mindreforbruk på kr 1 013 023. 
 
Finans, skatt og rammetilskudd – viser en merinntekt på kr 16 161 679. Dette skyldes som 
nevnt tidligere høyere skatteinngang og rammetilskudd enn budsjettert. 
 
Totalt viser virksomhetene et mindreforbruk på totalt kr 4 295 506 pr 31.12.21. Legger vi til 
de kr 12 000 000 som flere av virksomhetene ble styrket med etter tredje kvartal, så er totalt 
merforbruk på kr 7 704 494 for 2021. Av dette er kr 7 024 273 utgifter til korona. 
 
Investeringsregnskapet – er avsluttet i 0 for 2021. De største investeringene i 2021 er 
knyttet til VAR området og andre investeringer knyttet til virksomhet Teknikk, plan og miljø, 
som for eksempel kommunale boliger. 
 
 
 
 
 
 
 

4. Oppsummering fra virksomhetene  
 
Virksomhet: Marker skole 
 
Kort innledning 
Marker skole er en 1-10 skole med 352 elever, og 61 medarbeidere i faste stillinger.   
Barnetrinnet (1.-7. Trinn) har 266 elever og ungdomstrinnet (8.-10. trinn) har 86 elever.  
   
 Visjon: LÆRING, TRYGGHET OG TRIVSEL   
Overordnet mål: Elevsynet vårt skal ivareta: Mestring, Anerkjennelse, Respekt, 
Raushet, Tillit   
Læringssynet vårt skal ivareta: Motivasjon for læring gjennom forventninger/krav/mål, 
elevmedvirkning og tilpasset opplæring   
  
Nøkkeltall økonomi: 
Område Regnskap 

2021 
Budsjett (end) 
2021 

Avvik Regnskap 
2020 

Lønn 40 236 625 40 677 214 -440 589 37 773 836 
Driftsutgifter 10 269 421 5 594 789 4 674 632 7 273 996 
Brutto 
driftsresultat 

50 506 046 46 272 003 4 234 043 45 047 832 

Driftsinntekter -11 515 573 -8 113 256 -3 402 317 -8 951 653 
Netto driftsresultat 38 990 473 38 158 747 831 726 36 096 179 

 
Viktige resultater 2021: 

 Mer lønnsutgifter og vikarutgifter enn budsjettert, dette inkluderer også en del 
overtidsbetalinger 
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 Gjennomført 2 leirskoleopphold, dette var ikke i opprinnelig budsjett  
 Noe mindre refusjoner enn beregnet 

 
Dette jobber vi videre med: 

 Læringsmiljø - oppdatert plan for inkluderende læringsmiljø. Rutiner og maler for 
oppfølging av kapittel 9 i opplæringsloven er oppjustert. Elevundersøkelsen, lagt frem 
i sin helhet for utvalget. Elevene våre trives godt på skolen, til tross for smittevern og 
den begrensningen som elever og ansatte har opplevd også i 2021. 
Alle trinn følger opp resultatene for sine elever med klassetrivselsundersøkelser,  

  elevsamtaler, utviklingssamtaler og handlingsplaner i aktive saker 
 Digitalisering – tilskudd fra UDIR (knyttet til beredskap for hjemmeskole) har gitt oss 

mulighet for å øke antall elev-PCer på mellomtrinnet. Skolen har nå full dekning på 
enheter, slik at alle elever har egen enhet (1.-4. Trinn – i Pad, 5.-10. trinn – PC) 

 Kompetanseheving – hele skolen har fokus på lesing, dybdelæring og digitale 
ferdigheter. Samarbeid med HiØ. I tillegg har to medarbeidere fullført videreutdanning 
i engelsk og norsk. 4 ansatte har helt eller delvis permisjon for videreutdanning i 
spesial pedagogikk, norsk og matematikk. 

 Gjennomført 10-faktor for personalet, 70 % av personalet har svart og snittet var på 
3,9 på barneskolen og 72 % av personalet har svart og snittet var på 4,3 på 
ungdomsskolen. 

 
 
 
Fravær: 
Tekst 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Korttid 1,8 1,7 2,0 1,7 1,6 2,3 
Langtid 3,2 6,6 6,6 6,4 3,8 5,9 
Sum 5,0 8,3 8,6 8,1 5,4 8,2 

 
Kommentarer fravær: 
Noe høyere på korttidsfravær, det skyldes stort sett koronarelatert fravær. I tillegg har 
langtidsfraværet økt. 
 
Korona: 

 Utgifter til korona for 2021 ble på kr 838 642. Av dette er kr 626 481 utgifter til lønn og 
kr 212 161 er andre driftsutgifter. 

 Skolen hadde redusert drift i desember på grunn av store utbrudd av korona. Skolen 
har hatt mye fravær på grunn av utbrudd av korona, og det har ført til ekstra 
kostnader i forhold til nedstenging og mye bruk av vikarer. 
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Virksomhet: Trollhaugen barnehage 
 
Kort innledning 
Trollhaugen barnehage er en barnehage med 5 avdelinger. I 2021 ble den 5. avdelingen tatt i 
bruk og barnetallet er stigende. 
54 barn per 31.12.2021; 92 ekvivalenter/telleplasser 
 
Visjon – Med stjerner i øya og skrubbsår på knea 
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg 
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (barnehageloven). 
Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig 
utvikling, livsmestring og helse (rammeplan). 
 
Nøkkeltall økonomi: 
Område Regnskap 

2021 
Budsjett (end) 
2021 

Avvik Regnskap 
2020 

Lønn 11 682 153 11 205 909 476 244 8 380 147 
Driftsutgifter 690 332 640 671 49 661 391 770 
Brutto 
driftsresultat 

12 372 485 11 846 580 525 905 8 771 917 

Driftsinntekter -2 474 162 -2 063 235 -410 927 -1 555 421 
Netto driftsresultat 9 898 324 9 783 345 114 979 7 216 496 

 
Viktige resultater 2021: 

 Virksomheten fikk styrket sine rammer med kr 2 000 000 etter kvartalsrapport for 3. 
kvartal 2021. 

 Variasjon i barnegruppa; gir økte lønnsutgifter og økte inntekter 
 
 
Dette jobber vi videre med: 
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 Fokus på realfag, samarbeid med HiØ. Sammen med barna skal vi gjennom å 
oppdage omgivelsene, skape undring og sette ord på det vi ser og gjør. Området er 
stort og omfatter matematikk, geografi, astronomi, fysikk, kjemi, biologi og teknologi. 
Vi ønsker at barna skal undre seg, og vi ansatte skal motivere og legge til rette for 
glede og begeistring i hverdagen (oppstart høst 2021) 

 Gjennomført 10-faktor for personalet (58 % av personalet har svart og snittet var på 
4,5) 

 Foreldreundersøkelsen (67 % har svart og snittet for foreldretilfredshet ligger på 4,7) 
 
Fravær: 
Tekst 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Korttid 2,7 2,1  1,9 1,7 1,9 5,3 
Langtid 6,0 5,2 6,0 3,1 1,6 2,3 
Sum 8,7 7,3 7,9 4,8 3,5 7,6 

 
 Fraværet har økt i 2021; er en del korttidsfravær og det er koronarelatert det meste 

av fraværet 
 
 
 
Korona: 

 Utgifter til korona for hele 2021 utgjør kr 788 229. Kr 801 789 er merutgifter til lønn. I 
tillegg er det et tilskudd fra staten på kr 13 560 som reduserer utgiftene til korona. 

 2021 ble et turbulent år for barnehagen. Mye smitte blant barn og voksne. Dette førte 
også til stenging av barnehagen i desember. Høy bruk av vikarer på grunn av høyt 
sykefravær i barnehagen, bidrar også til kostnadsøkning. 
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Virksomhet: Familie og helse 
 
Kort innledning 
 
Hovedoppgavene for virksomhet familie og helse er å gi innbyggerne et tjenestetilbud ut fra 
individuelle behov, avdelingenes lovverk og kommunens plandokumenter. Det krever ansatte 
med en samlet, bred faglig kompetanse.  

Tidlig innsats, forebyggende arbeid og folkehelseperspektivet skal være i fokus for å 
motvirke utenforskap og utjevne sosiale ulikheter for befolkningen i kommunen.  

 Helsestasjon og jordmor skal gjennom tidlig intervensjon avdekke behov for styrket 
innsats hos gravide og nyfødte. De følger opp spedbarnskontroller, 
vaksinasjonsprogram og skolehelsetjeneste. Koronavaksinasjon er lagt til 
helsestasjon, som i løpet av året ble styrket med 50% stilling til nettopp det. 

 Barneverntjenesten gir barn og unge hjelpetiltak ut fra den enkeltes behov. Barnevern 
og helsestasjon er ut fra at de gir tjenester til barn og unge, organisert i virksomhet 
oppvekst fra slutten av året -21. 

 Psykisk helse og rus har brukere med behov i alle aldre, også der viktig å avdekke 
behov tidlig. Mange i gruppen har samtidige utfordringer med både psykisk helse og 
rus.  

 Fysikalsk institutt og kommunefysioterapi/ergoterapitjenesten gir tjenester til 
innbyggere i alle aldre. Frisklivstiltak, hverdagsrehabilitering og fysioterapeut barn og 
unge inngår i tjenesten. 

 Sentrumsgården legekontor er kommunalt driftet med totalt 5 fastleger med ulik 
størrelse på fastlegelistene.  

 Grensetestsenteret er organisert under familie og helse. Det har gjennom året 
kommet ulike føringer fra Helsedirektoratet på testing av grensependlere, og det har 
vært opp- og nedskaleringer av senteret. 

 
Nøkkeltall økonomi: 
Område Regnskap 

2021 
Budsjett (end) 
2021 

Avvik Regnskap 
2020 

Lønn 21 032 254 20 261 518 770 736 19 722 146 
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Driftsutgifter 14 991 202 9 852 829 5 138 373 10 786 408 
Brutto 
driftsresultat 

36 023 456 30 114 347 5 909 109 30 508 554 

Driftsinntekter -9 120 795 -3 376 816 -5 743 979 -6 660 541 
Netto driftsresultat 26 902 661 26 737 531 165 130 23 848 013 

 
 Virksomheten ble styrket med kr 3 700 000 i rapporten for tredje kvartal, tilsvarende 

barneverntjenesten merforbruk gjennom året. 
 
Viktige resultater 2021: 
Nettoregnskap er kr 3 mill høyere i 21 enn -20. Hvorav lønn utgjør en tredjedel.  
Året ble sterkt preget av koronapandemien og tiltak i den forbindelse.  
 

  Helsestasjon har gjort en stor innsats i forhold til koronavaksinering, samtidig som 
de har fått gjennomført de undersøkelser og vaksineprogram som de skal i forhold til 
barn og unge. Skolehelsetjenesten ble noe redusert til tider, men ble styrket med 
prosjektstilling, 50% helsesykepleier. Videre ble det styrket med koordinator for 
koronavaksine. Budsjett ble styrket med kr 550.000.  

                 - Dekningsgrad innen barnevaksinasjonsprogrammet: av vaksinerte barn 9 år 
100%.  
                 - 28 fødte barn i kommunen (31 i 20 og 34 i 19).  

 Sentrumsgården legekontor 
- Måltall: 2 min svartid på telefon: Gjennomsnittlig svartid er 4 minutter gjennom 2021. - -- 
- Legekontoret har gjennom året blitt styrket med 20% helsesekretær og ALIS-stilling, 

lege under spesialisering. Det har blitt gitt tilskudd til ALIS-stilling. Styrkingen har ikke 
ført til flere plasser på fastlegelistene, da kommuneoverlegestillingen er økt og 
fastlegen som har stillingen har redusert sin liste.  

- For å styrke fastlegekontoret og beholde de gode, erfarne legene i en fastlegekrise er 
følgende tiltak igangsatt:   

                -  ALIS- stilling  
                -  beredskapsgodtgjørelse til legene 
                - styrking av helsesekretærsiden,  
                - endring av lokalene ut fra smittevernhensyn  
 

 Barnevernstjenesten hadde følgende måltall: 
- 100% av undersøkelsene i barnevernet ble avsluttet innen fristen (96 % i 2020, 80 % 

i 2019)  
- Antall meldinger gjennom året: 52 i 2021 (50 i 2020).  
- 29 barn har mottatt hjelpetiltak (21 i 2020) 
- Totalt 16 barn, herav 5 på hjelpetiltak og 11 under omsorg er plassert på 

institusjon/fosterhjem (6 /13 i 2020) 
 

 Fysio/ergoterapi 
- Ergoterapitjenesten har gjennomført 155 (137 i 2020) henvendelser. 9 (15 i 2020) 

brukere står på venteliste. 

- Antall brukere på rehabiliteringsavdelingen har vært 23 (61 i 2020). Antall poliklinisk: 
34 (45 i 2020, 115 i 2019) hvor flere av disse har hatt oppfølgning flere ganger i uken. 
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Redusert antall pga korona. Det er blitt avholdt noe balansegruppe på MBSS for 6 
personer. 

- Frisklivsgruppe for 5 personer, har vært noe redusert grunnet korona.  Antall mottatt 
Hverdagsrehabilitering: 27 personer – gjennomført rehabiliteringsforløp på 23. Målet er 25.  

- Det har vært gjennomført 140 (125) konsultasjoner med barn gjennom året. 

 

 Psykisk helse/rus 
- Måltall: Igangsatt kartlegging av behov for tjenester for søkere til psykisk helse/rus 

innen 1 måned overholdes.  
- -Totalt 134 (133 i 2020 ,116 i 2019) brukere, hvorav 101 nye (92 i 2020, 88 i 2019) i 

løpet av året. 100 (74) avsluttet gjennom året.  Det har vært en økning på antall 
brukere gjennom de tre siste år, og det er ikke uttrykt øk behov pga korona siste år.   
Lokalene de holder til i, har gjort at de har kunnet drive tjenesteyting, tilnærmet 
normalt selv under korona. God plass gir mulighet til å holde avstand. Tallene gjelder 
både barn/unge og voksne. Antallet som avsluttes hvert år gjør at det er en jevn flyt i 
antallet brukere. 

- Fellesskapet, dagsenteret og NADA-behandling har hatt opphold i perioder for å følge 
offentlige anbefalinger om smittevern.  
 

 Testsenteret for korona/smittesporing 
- Gjennom året har det vært opptil 30-40 ansatte på testsenteret i ulik stillingsprosent. I tillegg 

er det brukt vekterfirma. Aktiviteten har i perioder vært svært høy, mens det i andre 
perioder har vært liten aktivitet, alt etter hvilke nasjonale føringer som er gitt. Nettopp raske 
endringer i regelverket har kjennetegnet driften av senteret, og ledelsen av senteret har 
måtte være svært fleksible og raske med å etablere endrede løsninger. 
Smittesporingsteamet har også gjennom året blitt endret og utvidet, og på slutten av året 
lagt direkte inn under testsenteret. 

Alle ansatte i virksomheten har gjort en stor innsats gjennom året for å kunne gi innbyggerne gode 
og tilrettelagte tjenester, selv om driften har vært preget av koronasituasjonen og med de ekstra 
tilretteleggingene det har krevd. Alle avdelingene har i stort sett kunne gitt et ordinært 
tjenestetilbud, i tillegg til at flere også har hatt ekstra oppgaver i forbindelse med koronapandemien. 

Dette jobber vi videre med: 

 Få mer egnede lokaler til legekontoret 
 Videreutvikle legetjenesten  
 Internkontroll i virksomheten 
 Tilrettelegge for å opprettholde gode tjenester til innbyggerne 
 Sykefravær i virksomheten 

 
Fravær: 
Tekst 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Korttid 1,3 1,3 1,6 0,9 1,3 1,5 
Langtid 6,7 3,7 4,3 4,8 6,5 11,5 
Sum 8,0 5,0 5,9 5,7 7,8 13,0 
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Langtidsfraværet har vært noe høyt gjennom året.  Sykemeldingene har stort sett ikke vært 
arbeidsrelatert.  
 
Korona: 

 Utgifter til korona for familie og helse ble kr 1 536 200 i 2021. Av dette er kr 1 223 426 
utgifter til lønn og kr 312 774 er til andre driftsutgifter. 

 Testsenteret har i sin helhet blitt dekket av statlige midler. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Virksomhet: NAV 
 
Kort innledning 
 
Året 2021 har vært et utfordrende og spennende år for NAV Skiptvet Marker. Vi har gjennomført et 
vertskommunesamarbeid for NAV tjenestene i Skiptvet og Marker kommune. Avtalen trådte i kraft 
01.06.21, samtidig som at man fikk en ny NAV leder. Erfaringene fra de siste seks månedene viser at 
NAV tjenesten er mer robust, vi utvikler et større og tyngre fagmiljø som kommer innbyggerne til 
gode. Å utvikle tjenesten i henhold til mål og strategier er et kontinuerlig arbeid.  
Det har vært utfordrende å bygge en NAV tjeneste med hjemmekontor, men de ansatte har tatt i 
bruk Teams og fordelt på å jobbe i Marker og Skiptvet for å bli kjent med begge kommunene, de har 
gjort en strålende jobb og det gir oss et godt grunnlag å bygge videre på i 2022. 
 
Koronapandemien har berørt både NAV og innbyggerne, heldigvis har det ikke gitt utslag i markant 
økning av arbeidsledigheten, men vi ser at det har vært noe økning av sykemeldte og innbyggere på 
AAP. Her ønsker vi å jobbe tettere med andre kommunale virksomheter som blant annet helse for å 
gi en helhetlig og tverrfaglig oppfølgning til innbyggerne. Vi ser videre at pandemien har gitt større 
utslag for unge og innvandrere utenfor EØS land. Begge disse gruppene er prioriterte grupper for oss. 
 
 
Nøkkeltall økonomi: 
Område Regnskap 

2021 
Budsjett (end) 
2021 

Avvik Regnskap 
2020 

Lønn 3 768 870 5 153 378 -1 384 508 2 619 407 
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Driftsutgifter 3 904 030 4 207 064 -303 034 |3 288 920 
Brutto 
driftsresultat 

7 672 900 9 360 442 -1 687 542 5 908 327 

Driftsinntekter -3 780 873 -3 729 519 -51 354 -2 415 203 
Netto driftsresultat 3 892 027 5 630 923 -1 738 896 3 493 125 

 
 
Dette jobber vi videre med: 
 
Vi har fått gode erfaringer fra å tilby digitale tjenester til våre innbyggere. Vi ser at oppfølgningen er 
tettere og mer forutsigbar ved å være tilgjengelige digitalt for våre innbyggere. Dette er noe vi skal 
videreutvikle. Vi ser også at avtalte fysiske møter, er mer forutsigbare og planlagte for alle parter. 
Dette er noe vi skal prioritere der man ser at det er hensiktsmessig. 
Vi ønsker å sette inn ekstra innsats for unge, folk med minoritetsbakgrunn, folk med nedsatt 
arbeidsevne, langtidsarbeidsledige og mottakere av AAP. Fokuset skal være arbeidsrettet og avklare 
arbeidsevnen. De beste løsningene er der kandidaten selv «eier» sin sak og brukermedvirkning skal 
være fokuset i 2022. Videre vil vi jobbe opp mot arbeidsgivere som ønsker å være en inkluderende 
bedrift.  
Desember 2021 var en spesiell måned i forhold til strømregninger, dette berørte også våre 
innbyggere. Vi hadde en økning av søknader om å få hjelp for å dekke strøm. Vi ser at dette også vil 
gjelde i starten av 2022.  
NAV Skiptvet Marker vil prøve å jobbe mer strukturert og tverrfaglig i for å motvirke fattigdom i 
barnefamilier. Per i dag er det ingen formalisert samarbeid om dette, noe vi vil arbeide med videre. 
Dette vil må bli et samarbeidsprosjekt på tvers av kommunene.  
Til slutt vil jeg nevne at NAV Skiptvet Marker er et kontor under utvikling. Vi har fokus på innovasjon 
og utvikling, for å finne de beste løsningene for innbyggerne må vi tørre å prøve ut nye metoder. 
 
 
 
Fravær: 
Tekst 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Korttid 1,9 0,4 0,8 2,9 1,3 0,2 
Langtid 0,0 1,4 2,0 0,0 0,0 10,3 
Sum 1,9 1,8 2,8 2,9 1,3 105 

 
Vi har hatt kortere sykefravær knyttet opp mot korona, men de ansatte har vært veldig 
fleksible med å ta hjemmekontor ved milde symptomer i 2021.  Vi har hatt to litt lengre 
sykemeldte i 2021, den ene er tilbake i full jobb, den andre har forlenget sykemeldingen til 
2022. Det er ingen tilrettelegging som kan gjøres for å få den ansatte tilbake i delvis jobb per 
nå.  
 
 
Korona: 

 Ingen utgifter til korona i 2021. 
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Virksomhet: Omsorg 
 
Kort innledning 
4300  Utviklingshemmede  4730  Hjemmehjelp  
4700  Administrasjon  4740  Dagavdeling  
4710  Bogruppe 1-2 Somatisk  4750  Kjøkken  
4711  Bogruppe 3-4 Demens  4760  Kantine  
4712  Nattevakter  4770  Støttekontakt  
4713  Hjemmetjenesten  4771  Omsorgslønn  
4714  Bogruppe 5 Korttid/rehab  4772  Avlastning  
4720  BPA  4715  Korona  
 
 
Virksomhet omsorg skal tilby kommunens innbyggere trygge og gode pleie- og omsorgstjenester i 
tråd med lovverket. Ta godt vare på ansatte og fremstå som en attraktiv arbeidsgiver.  
 
Virksomheten har gjennomført 10-faktor og brukerundersøkelse i 2021. 
 
Foreløpige KOSTRA-tall for 2021 viser lavere korrigerte brutto driftsresultat for 
institusjonsplasser sammenlignet med KOSTRA gruppe 1 og Landet for øvrig u/Oslo.  
Netto driftsresultat har ligget forholdsvis stabilt de fire siste årene. De siste års resultat kan 
legge grunnlaget for en diskusjon som gjelder nivået på rammene til virksomhets omsorg i 
budsjett 2023 og ø-planen.  
 
Nøkkeltall Kostra 2021: 
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 Netto driftsutgifter til 
omsorgstjenester i 

prosent av 
kommunens samlede 

netto driftsutgifter 
(prosent) 

Utgifter per 
oppholdsdøgn i 
institusjon (kr) 

 2020 2021 2020 2021 
Marker kommune 35,9 % 34,5 % 3.998, - 3.938, - 
Kostra gr. 1 33,8 % 35,9 % 4.074, - 4.460, - 
Landet u/Oslo 32,1 % 33,9 % 4.032, - 4.449, - 

 
Nøkkeltall økonomi: 
Område Regnskap 

2021 
Budsjett (end) 
2021 

Avvik Regnskap 
2020 

Lønn 71 305 322 71 165 594 139 728 70 938 664 
Driftsutgifter 14 145 981 11 071 366 3 074 615 13 593 472 
Brutto 
driftsresultat 

85 567 103 82 236 960 3 330 143 84 532 136 

Driftsinntekter -20 279 156 -16 388 000 -3 891 156 -18 562 449 
Netto driftsresultat 65 287 946 65 848 960 -561 014 65 969 687 

 
 Virksomheten fikk styrket sine rammer med kr 3 300 000 etter rapport for 3. kvartal 

2021. 
 Inntektene fra ressurskrevende brukere økte noe ved gjennomgang av regnskapet, 

det gjør at Omsorg avslutter 2021 med et mindreforbruk på kr 561 014. 
 
Viktige resultater 2021: 
Pandemien påvirker alle deler av tjenestene og gjør økonomirapportering utfordrende. 
Virksomheten har god kontroll på de direkte kostnadene knyttet til korona, men å 
tolke/vurdere hvilke utgifter og inntekter som indirekte påvirkes er meget krevende. 
Virksomhetsleder vil derfor presisere at flere av anslagene er kvalifiserte vurderinger som har 
noe usikkerhet knyttet til seg.  
 

 Utgifter til korona utgjør for hele 2021 kr 2 103 315. Av dette er kr 979 308 utgifter til 
lønn, kjøp av ekstern arbeidskraft er kr 479 754 og kr 644 253 er til andre 
driftsutgifter. 

 Inntekter som vurderes å ha direkte sammenheng med pandemien: 
o Underskudd brukerbetalinger 1 million kr. 
o Overskudd sykelønnsrefusjoner 1,8 million kr. 

 Andre inntekter: 
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o Overskudd leieinntekter korttidsavdelingen 220’. (Salg av plasser til andre 
kommuner tok seg opp høsten 2021, men stoppet helt opp i nov/des). 

o Underskudd storbruker 1,9 million kr. 
 
Kommentar til underskudd «storbruker»:  
Antallet storbrukere ble redusert i 2021 og bemanningen ble justert.  
Ressursinnsatsen rundt storbrukerne kan endre seg raskt og være vanskelig å forutsi, og 
2021 har variert mer enn normalt. I tillegg har 2021 bydd på utfordringer med å planlegge 
nivået på tjenestene, hvor enkelte skal bo og utviklingen av tjenestene. 
Sammensetningen av storbrukere endret i 2021, men Marker kommune vil ikke få inntekter 
på disse før 2023. 
 
Driften av virksomhet omsorg vurderes stort sett til å være god og sunn sett i lys av at vi 
befinner oss i en pandemi. I perioder har vi meget høyt fravær og høyt arbeidspress på 
medarbeiderne som får konsekvenser på både kort og lang sikt. Resultatet av høyt fravær er 
ofte dårlige og kostbare løsninger i bemanningsplanene. 
 

 Hjemmebaserte tjenester utpeker seg 
med positivt resultat i 2021. Flere 
faktorer spiller inn, de viktigste er trolig: 
Redusert tjenestetilbud som følge av 
korona, lite innleie, lite påvirket av 
inntektssvikt/brukerbetalinger, god effekt 
av hverdagsrehabilitering.  

 Kjøkkenet har reduserte utgifter som 
følge av lavere pasientbelegg, og 
inntektene for salg av mat i 
kantinen/catering øker noe.  

 Utgifter til støttekontakt og omsorgslønn har økt som følge av korona. 
 Prosjekt hverdagsrehabilitering har pågått i nesten hele 2021 med gode resultater. 
 Tre ufaglærte har tatt “Fagbrev på jobb” i løpet av 2021 og bestått fagprøve som 

Helsefagarbeidere. 
 
Dette jobber vi videre med: 
Pandemien vil prege vinteren og våren i 2022, og vil sammen med daglig drift ta stort sett all 
vår kapasitet. Slitasje på ansatte har vært stor og det er vanskelig å anslå hvordan dette slår 
ut når pandemien avtar.  
Per dags dato er det vanskelig å forutsi om det er mulig å normalisere driften i løpet av 2022, 
ettersom vi i skrivende stund står foran nye utfordringer med flyktninger som ankommer 
landet. Det viktigste tiltaket vi kan gjøre nå er å rekruttere fagpersoner slik at organisasjonen 
blir noe mer robust, og behovet for byrå blir mindre. Men det betyr at risikoen for å ansette 
utenfor de økonomiske rammene er til stede. Rekruttering av ny avdelingsleder for 
hjemmebaserte tjenester, ny fagsykepleier og opprettelse av miljøarbeidertjeneste skal på 
plass i 2022. 
Etter to år med pandemi befinner vi oss i en situasjon med stort etterslep på 
kompetanseheving. Vi har i liten grad prioritert videreutdanning, kurs og utvikling. Fra høsten 
2022 legges det opp til høyere aktivitet innenfor kompetanseheving. 
 
 
 
Fravær: 

For å havne i kategorien «Storbruker» må 
pasienten være under 68 år og kostnadene må 
overstige kr 1,470’ (innslagssummen for 2021). 
Kommunen får dekket 80 % av sine kostnader 
over innslagssummen. Kostnadene må være 
direkte knyttet til pasientens pleie og behandling, 
utgifter til ledelse og administrasjon dekkes ikke.
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Tekst 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Korttid 2,0 1,9 2,5 2,1 2,3 2,8 
Langtid 7,0 13,0 7,6 6,4 6,9 8,4 
Sum 9,0 14,9 10,1 8,5 9,2 11,2 

 
Fraværet i 2021 er vanskelig å sammenligne med tidligere år. Pandemien har pålagt 
virksomheten strenge regler for karantene og isolasjon. Selv om vi ikke var direkte berørt av 
pandemi i hele 2021 er det nesten rart at fraværet ikke var enda høyere, spesielt 
korttidsfraværet. 
En trøtt og sliten organisasjon opplever i februar og mars 2022 det høyeste fraværet i løpet 
av hele pandemien. Fra april antas pandemien å svekke seg, men ettervirkningene er 
uoversiktlige og uforutsigbare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Virksomhet: Teknikk, plan og miljø 
 
Kort innledning 
Virksomheten har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av den kommunale 
bygningsmassen, uteområder, idrettsanlegg, lekeplasser, badestrender, statlig sikrede 
friområder, kommunale veier, vann og avløp samt renhold i alle kommunale bygninger 
unntatt kommunale boliger. Virksomheten er plan og byggesaksmyndighet i Marker 
kommune og står for plan og byggesaksbehandling, spredt avløp, samt forvaltning innen 
skog, jordbruk, natur, miljø og vilt har ansvar for oppmåling, kart og geodata, og utfakturering 
av kommunale eiendomsgebyrer.  
 
Det har i 2021 vært stort fokus på VA-området med saneringsprosjekt Lilleveien, frakopling 
av takvann, mulighetsstudie Bommen ra. Oppgradering kommunale boliger har også vært i 
fokus med Åsveien og Idrettsveien, regulering til gjengs leie, avvikling av leiligheter Ørjetun 
og salg av Storgata.   
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Nøkkeltall økonomi: 
Område Regnskap 

2021 
Budsjett (end) 
2021 

Avvik Regnskap 
2020 

Lønn 16 300 067 16 653 857 -353 790 15 472 501 
Driftsutgifter 27 509 803 19 075 284 8 434 519 25 418 875 
Brutto 
driftsresultat 

43 809 870 35 729 141 8 080 729 40 891 376 

Driftsinntekter -21 747 117 -16 365 032 -5 382 085 -22 596 304 
Netto driftsresultat 22 062 753 19 364 109 2 698 644 18 295 073 

 
Nøkkeltall økonomi selvkost: 
Område Regnskap 

2021 
Budsjett (end) 
2021 

Avvik Regnskap 
2020 

Lønn 3 745 022 4 987 450 -1 242 428 3 782 322 
Driftsutgifter 9 602 226 10 423 765 -821 539 9 034 525 
Brutto 
driftsresultat 

13 347 248 15 411 215 -2 063 967 12 816 847 

Driftsinntekter -18 279 263 -17 730 846 -548 417 -13 277 881 
Netto driftsresultat -4 932 015 -2 319 631 -2 612 384 -461 034 

 
 Rammene til virksomhet TPM ble styrket med kr 1 000 000 etter vedtak i 

kvartalsrapporten for 3. kvartal 2021. 
 Merforbruk skyldes høye strømpriser som har medført en tilnærmet fordobling av 

budsjetterte utgifter til strøm samt reparasjon av veier ødelagt av nedbør og 
utfordrende klimatiske forhold med hyppig værskifte.  

 
Viktige resultater 2021: 

- Prosjektering VA-sanering fra Lilleveien og til Bommen ra ble ferdigstilt og 
konkurranse for entreprise sendt ut. 

- Sanering VA i Lilleveien og ny drikkevannsledning fra elven og opp til Lilleveien ble 
ferdigstilt. 

- Prosjektering sprinkel-anlegg bogruppe 5 MBSS ble ferdigstilt. Anleggsprosjekt 
planlegges til rett etter nyttår.   

- Åsveien kommunale boliger modul 1 og 2er ferdig oppgradert.   
- 2 leiligheter i kjeller modul 2 Åsveien er bygget så hardbrukstålende som mulig.  
- 6 omsorgsboliger i Idrettsveien er ferdig oppgraderte.   
- Toalettbygningen i Tangen ble oppgradert 
- Prosjekt montering digitale vannmålere er ferdigstilt.  
- Leiting etter grunnvannsforekomster med radar ferdig høsten 2021. Funnet en 

sannsynlig god forekomst. Prøvepumping til våren 2022.  
- Vedtak om opprydding av spredt avløp eneboliger ble fulgt opp. Prosjekt 

fritidseiendommer starter opp i 2022.  
- Mulighetsstudie Bommen ra ble ferdigstilt. 
- 1.ste gangs behandling av Detaljregulering Ørje torg. 
- Klima- og energiplan ble vedtatt. 
- Planprogram for Kommunedelplan VA ble vedtatt. 

 
- Gjennomført totalt 70 forskjellige oppmålingsforretninger som fordeler seg slik: 
- 1 -    Deling ved utsatt oppmålingsforretning 
- 24 - Ordinære delingssaker 
- 3 -    Fra feste til ny grunneiendom 
- 13 - Klarlegging av eksisterende grunneiendom 
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- 11 - Sammenslåinger 
- 1 -    Retting av feil og mangler i matrikkelen 
- 1 -    Oppretting av punktfeste 
- 16 - Eiendommer klarlagt fordelt på 4 jordskiftesaker. 
 Det ble skutt 94 elger og 12 hjort.  Antall rådyr er ikke klart ennå. 
 Mottok midler til konfliktdempende tiltak mot ulv også for 2021. 
 Skadefellingslag for regionen er på plass 
 Informasjon om krepsepest og signalkreps, film og plakater 
 Viltvakta er fungerer bra. Mange oppdrag. 
 I 2021 kan man se tilbake på et normalår med avvirkning og planting. Ungskogpleie gikk 

drastisk ned og det er et stort etterslep på denne aktiviteten. Dette skyldes mangel på 
arbeidskraft i skogen og lav egeninnsats fra skogeierne. 

 Det ble igangsatt 4 store skogsbilveiprosjekter og tildelt litt over 2 millioner i tilskudd til 
dette. 

 

Dette jobber vi videre med: 
- Prosjekt sanering VA  
- Viderefører prosjekt nød vann /reservevann etter pålegg fra Mattilsyn  
- Prosjekt Nytt ressursanlegg Bommen 
- Prosjekt Ny skole  
- Prosjekt Ørje torg  
- Bommen tursti 
- Aktivetetsløype skolen 
- Motorferdsel i vassdrag  
- Klimabudsjett  
- Miljøberedskapsplan  
- Kommunedelplan VA 
- Plan for Naturmangfold 
- Ferdigstillelse av prosjekter vi har fått naturforvaltingsmidler til tidligere 
- Folkehelseprosjekt Liødegården 
- Bildelingsordningen, åpne for publikum 
- Friluftslivets ferdselsårer 
- Plan for Tangen 
- Forskrift om brenning 
- Vegetasjonsrydding i friområdene 
- Skadefellingslag 
- Oljeutskillere 

 
Fravær: 
Tekst 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Korttid 1,7 1,4 1,7 1,1 1,6 2,5 
Langtid 4,2 4,7 4,7 3,4 6,9 3,7 
Sum 5,9 6,1 6,4 4,5 8,5 6,5 

 
- Det avholdes HMS-gruppe møter hvert kvartal i uteseksjon og renholdsavdelingen.  
- Tilbud om Body Balance/Pilates er nå utvidet til å gjelde for alle ansatte i Marker 

kommune.  
 
Korona: 
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 Utgifter til korona utgjør for 2021 kr 295 393. Av dette er kr 228 540 utgifter til lønn og 
kr 66 853 er andre driftsutgifter. Utgiftene er knyttet til økt renhold som følge av 
korona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Virksomhet: Kultur, fritid og bibliotek  
 
Kort innledning 
Ansvarsområder og arbeidsoppgaver: 

 6300 Kulturadministrasjon, frivilligkoordinator, ungdomsråd, kino, kulturmidler, 
spillemidler, arrangementer og planer 

 6301 Kulturvern, museer og kunst 
 6305 Folkebad 
 6323 Kulturskole 
 6324 Ungdommens kulturhus, fritidsklubb 
 6326 Frivilligsentral 
 6327 Bruktbutikk 
 6400 Bibliotek, kombinert skole- og folkebibliotek 

 
Kultur, fritid og bibliotek skal jobbe for et trygt og inkluderende Markersamfunn med bred 
deltagelse. Vi skal være en aktiv samarbeidspartner og pådriver for det lokale kulturlivet. Vi 
skal legge til rette for møteplasser og arenaer hvor dialog og medvirkning står i fokus. Vi skal 
legge til rette for, og framsnakke frivillig innsats.  
Virksomheten og dens ansatte skal profilere og markedsføre Marker kommune på en god 
måte og skape et godt omdømme.  
 
Pandemien: Virksomheten har gjennom de to siste årene hatt fokus på å ha så normal drift 
som mulig for Markers innbyggere. Det samme har Markers lag og foreninger. Det er lagt 
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ned en enorm innsats fra frivillige for å opprettholde et så godt aktivitetstilbud som mulig. Det 
har hele tiden vært et nært samarbeid mellom kommune og frivillige ift. hvilke forutsetninger 
man har hatt å forholde seg til i forbindelse med arrangementer og sammenkomster. 
 
Nøkkeltall økonomi: 
Område Regnskap 

2021 
Budsjett (end) 
2021 

Avvik Regnskap 
2020 

Lønn 3 579 923 3 459 877 120 046 3 387 480 
Driftsutgifter 2 727 626 1 769 641 957 985 3 353 959 
Brutto 
driftsresultat 

6 307 549 5 229 518 1 078 031 6 741 439 

Driftsinntekter -1 880 041 -676 500 -1 203 541 -1 191 356 
Netto driftsresultat 4 427 508 4 553 018 -125 510 5 550 083 

 
Viktige resultater 2021: 
 

 Kulturadministrasjon:  
 Frivillighet: Marker kommune har en samarbeidsavtale med Marker Røde kors ift. 

frivilligoppgaver. Samarbeidet med lag og foreninger pågår kontinuerlig. Dialogmøte 
med lag og foreninger ble ikke gjennomført pga pandemien. 

 Støtteordninger: kulturmidler til lag og foreninger ble utbetalt og spillemidler omsøkt i 
2021. 

 Planer og retningslinjer: Veteran for Marker kommune, reglement for Ungdomsrådet 
og retningslinjer for gavepremier, sponsorstøtte og gaver, ble utarbeidet og godkjent i 
2021. 

 Bygdekinoen: Tilnærmet normal drift med noen unntak i løpet av året. 
 Arrangementer: “Lørdag i slusene” ble til dels gjennomført. Det var POPUP konserter 

ved båtkafeen og slusene. Kommunen og frivillige gjennomførte en dag for 4. trinn 
ved Marker skole i september på Storemoen, “Barnas identitet til bygda si”. Dette ble 
så vellykket at det nå er lagt inn som en fast aktivitet for skolen 4. trinn hvert år. 

 Diverse: Sceneteppene på scenen i storesalen Marker rådhus er byttet ut.   
 Ungdomsrådet har egen årsmelding som ligger sist i dokumentet.  
 Kulturvern, museer, kunst:  
 Marker kommune støtter enkelttiltak innen kulturvern. Østfoldmuseene; 

Haldenvassdragets Kanalmuseum støttes årlig økonomisk. Det gis støtte til kunst 
utstillinger og prosjekter innen kunst. Ørje fortene og Basmo festning driftes i form av 
rydding av vegetasjon. 

 Folkebad: 
 Marker Folkebad har vært stengt i 2021. Skolen har brukt bassenget til 

svømmeundervisning.  
 Kulturskole:  
 Skolen hadde i overkant av 50 elever til musikkundervisning i 2021. I tillegg ble det 

arrangert malekurs for 5-7 trinn ved Marker skole. Kulturskolen hadde 2 konserter i 
2021. 

 Ungdommens Kulturhus:  
 I løpet av 2021 har antallet ungdommer som bruker UKH økt. Aktivitetstilbudet er 

bredt; Fritidsklubb, Mekkegarasje i Mosbækgarasjen, sveisekurs, klatring, teater- og 
teaterkurs, kurs i scenekamp, Designstudio, matlaging, LAN, filmproduksjon, 
skogturer, kino, band, UKM. UKH bistår ved konserter. 

 Frivilligsentral:  
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 Kommunene mottar nå øremerket støtte fra Kultur- og inkluderingsdepartementet til 
drift av Frivilligsentral. Arbeidet med å etablere Frivilligsentral startet i 2021. 

 Bruktbutikk:  
 Bruktbutikken har hatt 5 åpne dager i uken i 2021. Butikken var åpen hele sommeren. 

To skoleungdommer hadde sin sommerjobb 3 uker i butikken. Stedet er en god 
møteplass både for de som har sin praksis der og for mange andre. 

 Bibliotek: 
 Marker folkebibliotek er et kombinert skole- og folkebibliotek. Biblioteket har en 

meråpen løsning og har to betjente dager i uken. Det er laget planer for samarbeid 
skole og barnehage. Både skole og bibliotek har nå egne ansatte som arbeider nært 
med skole og barnehage. Skole og barnehage bruker biblioteket uavhengig av betjent 
tid.  Biblioteket hadde i 2021 ca 24 000 utlån av bøker, lydbøker og film. I tillegg 
kommer digitale utlån. Antall besøkende var ca 20 000. Kulturarrangement for voksne 
20 stk, for ungdom 7 stk og andre aktiviteter for skole var 19 stk og for barnehage 19 
stk.  

 
Dette jobber vi videre med: 

 Virksomheten gjennomgår sine tjenester for å tilpasse seg innbyggernes behov. Det 
ses på behov for kompetanse og samarbeid med øvrige kommunale virksomheter og 
frivillige lag/foreninger  

 Opprette Frivilligsentral i Marker 
 Det skal utarbeides ny Kulturminneplan og Flaggreglement for Marker kommune 
 Kulturskolen starter paradekorps for juniorer i samarbeid med Slusebrass 
 Folkebadet vil ha to åpne dager i 2022 
 UKH; i 2022 vil det serveres gratis mat på UKH. Marker kommune har mottatt kr 300 

000,- til mat fra Viken fylkeskommune. 
 Biblioteket jobber for å få biblioteket mer brukervennlig og moderne. Fysisk skal det 

gjøres utbedringer i lesesalen og gode digitale løsninger skal på plass. Uteområdet 
oppgraderes. Kataloger/samlingen omorganiseres slik at lånerne lettere finner fram. 
Biblioteket fremmer bøker samt biblioteket slik at det blir synlig for innbyggerne hva 
biblioteket kan brukes til. Det ønskes samarbeid med andre for mer aktivitet på 
biblioteket. 

 
I budsjettprosessen for 2023 vil virksomhet Kultur, fritid og bibliotek jobbe for å utøke sine 
økonomiske rammer. Vi har flere områder som i en årrekke har blitt redusert og tilbudet vil bli 
dårligere. Man kan nevne; tilskudd til Østfoldmuseene og museet på Ørje Brug, kulturmidler 
og midler til arrangementer og kulturvern. Virksomheten har valgt å øke kapasiteten på f.eks. 
bibliotek og folkebad fordi man ser behovet for aktivitet for barn og unge. 
 
Fravær: 
Tekst 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Korttid 0,4 2,1 1,3 2,2 1,6 0,6 
Langtid 1,0 2,4 0,8 1,4 3,5 5,9 
Sum 1,4 4,5 2,1 3,6 5,1 6,5 

 
Kommentarer til fravær: 
Ved fravær blir ansatte fulgt opp med samtaler eventuelle tiltak. 
 
Korona: 

 Ingen utgifter til korona for 2021. 
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5. Virksomhet stab/støtte/fellesutgifter 
 
Område: Politikk og utvalg 
 
Kort innledning 
Politikk og utvalg er skilt ut som en egen virksomhet for å skille dette fra administrasjon. Her 
ligger kommunestyret, formannskap, oppvekst- og omsorgsutvalget, miljø, natur og utvikling, 
plan, teknikk og landbruk, kontrollutvalget, arbeidsmiljøutvalget, eldreråd og råd for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdomsrådet. 
I tillegg ligger støtte til politiske partier og kjøp av tjenester fra Bedriftshelsetjenesten under 
denne virksomheten. 
 
Nøkkeltall økonomi: 
Område Regnskap 

2021 
Budsjett (end) 
2021 

Avvik Regnskap 
2020 

Lønn 2 242 797 2 113 955 128 842 2 343 778 
Driftsutgifter 747 585 1 041 545 -293 960 845 778 
Brutto 
driftsresultat 

2 990 382 3 155 500 -165 118 3 189 556 

Driftsinntekter -41 833 -55 500 13 667 -66 582 
Netto driftsresultat 2 948 549 3 100 000 -151 451,09 3 122 974 

 
Viktige resultater 2021: 

 Merforbruket på lønn skyldes høyere utgifter til godtgjørelse enn budsjettert. 
 Mindreutgifter på andre driftsutgifter skyldes mindre utgifter til kommunal bevertning, 

kurs, lisenser, kjøp av andre tjenester også videre. 
 
 
Antall møter og saker i 2020 og 2021: 
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Utvalg Antall møter 

2021 
Antall saker 
2021 

Antall møter 
2020 

Antall saker 
2020 

Kommunestyret 8  90 9 116 
Formannskap 13 73 19 78 
Oppvekst- og 
omsorgsutvalget 

10 68 11 59 

Plan, teknikk og 
landbruk 

9 90 8 68 

Miljø, natur og 
utvikling 

9 73 7 45 

 
 
 
 
 
 
 
Virksomhet: Stab 
 
Kort innledning 
Innenfor ansvarsområdene ligger følgende hovedoppgaver: 

 Pedagogisk rådgivning til barnehage og skole 
 Tilsynsmyndighet for barnehage og skole/skole- og barnehagefaglig rådgiver 
 Servicetorg og kommunikasjon 
 Arkiv 
 Politisk sekretariat 
 Boligforvaltning kommunale boliger og startlån 
 Beredskap 
 Lønn 
 Regnskap/kommunal fakturering/innfordring 
 Skatteoppkrever 
 Økonomi 
 IKT 
 Innkjøp 
 Kommuneoverlege 
 HR og personalforvaltning 

 
 
Nøkkeltall økonomi: 
Område Regnskap 

2021 
Budsjett (end) 
2021 

Avvik Regnskap 
2020 

Lønn 15 643 462 16 083 846 -440 384 15 927 732 
Driftsutgifter 15 149 722 15 839 414 -1 620 093 15 935 719 
Brutto 
driftsresultat 

30 793 184 31 923 260 -1 130 076 31 863 451 

Driftsinntekter -7 074 123 -6 293 903 -780 220 -6 130 451 
Netto driftsresultat 23 719 061 25 629 357 -1 910 295 25 733 000 

 
Viktige resultater 2021: 
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 Mindreforbruk på lønn skyldes vakante stillinger på økonomikontoret som ble besatt 
senere enn budsjettert. Dette med bakgrunn i at det er vanskelig å rekruttere innen 
området økonomi. 

 Mindreforbruk på driftsutgifter skyldes reduserte kostnader Aspit som følge av at 
eksisterende avtale for 2021 ble reforhandlet.  

 Merinntektene skyldes blant annet sykelønnsrefusjon, som det ikke budsjetteres med 
i stab og salg av tjenester til andre kommuner som ble noe høyere enn budsjettert. 

 
 
Dette jobber vi videre med: 

 Økt satsing på digitalisering – i henhold til kommuneplanens samfunnsdel ønsker 
Marker kommune og ligge i forkant når det gjelder digitalisering av kommunen.  Her 
har vi mye igjen å gjøre. Fra 01.02.22 har vi opprettet en ny virksomhet som heter 
Kommunikasjon og digitalisering, og målet er her å få mer ressurser og kompetanse 
til å jobbe videre med dette. 

 Fra 2022 er det gjort noen endringer i stab i tillegg til at alle vakante stillinger nå er 
besatt. Dette bør bety økt mulighet for en bedre organisering/dimensjoner og 
oppgavefordeling ikke bare i stab, men også mellom stab og virksomheter. 

 Rutiner og prosedyrer er en av de viktigste oppgavene som stab må jobbe videre 
med i 2022. 

 
 
 
Fravær: 
Tekst 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Korttid 1,1 1,5 1,4 1,2 0,7 1,3 
Langtid 4,2 2,1 4,6 2,8 1,7 4,3 
Sum 5,3 3,6 6,0 4,0 2,4 5,6 

 
 Fraværet i stab er lavt, men få ansatte kan gi store utslag på tallene.  
 Korttidsfraværet er forholdsvis stabilt og lavt, også her har korona gjort utslag på 

slutten av 2021. 
 
 
Korona: 

 Utgifter til korona utgjør kr 1 357 011 pr 31.12.21. Av dette er kr 1075 916 utgifter til 
lønn og kr 281 095 er andre driftsutgifter. 

 Pandemien har hatt et stort fokus i administrasjonen. Det har også i 2021 krevd mye 
tid og ressurser fra ledelsen i form av rapporteringer og møter. 

 Pandemien kan lett bli en “unnskyldning” for at oppgaver ikke blir utført, noe er 
naturlig at blir satt på vent, men pandemien gir oss også muligheter for å tenke nytt 
og annerledes. 
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Virksomhet: Livsynsformål 
 
Kort innledning 
Her ligger tallene for utbetaling av tilskudd til Marker kirkelige fellesråd. 
 
 
Nøkkeltall økonomi: 
Område Regnskap 

2021 
Budsjett (end) 
2021 

Avvik Regnskap 
2020 

Lønn     
Driftsutgifter 3 875 940 3 845 000 30 940 3 631 077 
Brutto 
driftsresultat 

3 875 940 3 845 000 30 940 3 631 077 

Driftsinntekter -180 940 0 -180 940 -25 300 
Netto driftsresultat 3 695 000 3 845 000 -150 000 3 605 777 

 
 Mindreforbruk på kr 150 000, skyldes en teknisk føring i forbindelse med avslutningen 

av årsregnskapet til Marker kommune. Det ble bevilget kr 150 000 til medfinansiering 
av stilling i Marker kirkelige fellesråd. Denne skulle finansieres med bruk av 
disposisjonsfond. På grunn av mindreforbruket i kommunens regnskap, ble denne 
føringen tilbakeført, og da fremkommer dette som et mindreforbruk på området 
Livsynsformål 

 
Viktige resultater 2021: 

 Pr 31.12.21 var 78,7 prosent av Markers befolkning medlemmer i Den norske kirke. 
Samme tall for 2020 var 80,2 prosent. 

 Det er i 2021 utbetalt kr 3 695 000 i tilskudd til Marker kirkelige fellesråd. I 2020 var 
det samme tallet kr 3 370 000. 

 Marker kommune fører regnskap for Marker kirkelige fellesråd. 
 I 2021 var 72 prosent av antall fødte som ble døpt i Marker. Antall som konfirmerte 

seg i kirken i 2021 i prosent av antall 15- åringer var 76 prosent.  
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Virksomhet: Private barnehager 
 
Kort innledning 
Her kostnadsføres tilskudd til private barnehager, tilskudd til dekning av søskenmoderasjon, 
dekning av redusert foreldrebetaling og dekning av utgifter til styrking av enkeltbarn. 
 
 
Nøkkeltall økonomi: 
Område Regnskap 

2021 
Budsjett (end) 
2021 

Avvik Regnskap 
2020 

Lønn     
Driftsutgifter 14 326 187 14 000 000 326 187 14 927 951 
Brutto 
driftsresultat 

14 326 187 14 000 000 326 187 14 927 951 

Driftsinntekter     
Netto driftsresultat 14 326 187 14 000 000 326 187 14 927 951 

 
Viktige resultater 2021: 

 Private barnehager fikk styrket sine rammer med kr 2 mill etter 3. kvartalsrapportering 
for 2021.  

 Det er utbetalt kr 12 229 135,28 i tilskudd til private barnehager for 2021. 
 Det er utbetalt kr 2 097 052,07 til redusert foreldrebetaling, dekning av 

søskenmoderasjon, og dekning av utgifter til styrking av enkeltbarn for 2021. 
 
 
 
 
Virksomhet: IKS og Vertskommuneavtaler 
 
Kort innledning 
IKS/Vertskommunesamarbeid ble opprettet som egen “virksomhet” for å skille disse 
kostnadene ut fra andre virksomheter. Avtalen som ligger til grunn, har som regel 
virksomhetene liten eller ingen mulighet til å påvirke. For å gi et “riktigere” bilde av 
virksomhetens drift, ble det derfor bestemt og opprette IKS/Vertskommunesamarbeid. 
 
 
Nøkkeltall økonomi: 
Område Regnskap 

2021 
Budsjett (end) 
2021 

Avvik Regnskap 
2020 

Lønn     
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Driftsutgifter 9 105 113 9 229 000 -123 887 10 264 945 
Brutto 
driftsresultat 

9 105 113 9 229 000 -123 887 10 264 945 

Driftsinntekter -151 194 0 -151 194 -132 228 
Netto driftsresultat 8 953 919 9 229 000 -275 081 10 132 717 

 
Viktige resultater 2021: 

 IKS/Vertskommuneavtaler viser et mindreforbruk på kr 275 081. Dette skyldes i sin 
helhet mindre kjøp av USK/KAD plasser enn budsjettert. Dette skyldes i stor grad 
korona, og at det ikke har vært et så stort behov. 

 
Oversikt over IKS/Vertskommuneavtaler for Marker kommune i 2021: 

 Østre Viken kommunerevisjon IKS 
 Østfold Kontrollutvalgssekretariat 
 Indre Østfold Brann og Redning IKS 
 Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS 
 Vertskommuneavtale – Avlastningshjemmet 
 Vertskommuneavtale – Kartforvaltningen 
 Vertskommuneavtale – Barnevernvakt 
 Vertskommuneavtale – Mortenstua skole 
 Vertskommuneavtale - Miljørettet helsevern 
 Vertskommuneavtale - Oppfølging og tilsyn med fosterhjem 
 Vertskommuneavtale – Legevakt 
 Vertskommuneavtale – KAD og USK 
 Vertskommuneavtale - Veterinærvakt 
 Vertskommuneavtale – Indre Østfold Krisesenter og Fredrikstad kommune 
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Virksomhet: Næring 
 
Kort innledning 
 
Kommunen legger til rette for etablering og utvikling ved å tilby rådgivning, næringstomter, 
kontorlokaler, kompetansehevende tiltak og ulike nettverk. Det er ingen ansatte kun med 
ansvar for næringsutvikling, men dette utføres som en del av oppgavene i rådmannens stab. 
Dette gjøres i stor grad gjennom ulike samarbeidstiltak både lokalt og regionalt. Vi deltar 
også i noen internasjonale samarbeidsprosjekter.   
 
Marker kommune er vertskommune for Regionalpark Haldenkanalen, Visit Indre og 
Vannområde Haldenvassdraget, som er samlokalisert på Fellesbygget på Ørje. I tillegg har 
kommunen ansvaret for Ressursparken, noe som gjør at det er godt fagmiljø og stor aktivitet. 
Marker har veiledningstjeneste for etablerere i samarbeid med Østfold Næringshage og to 
private bedrifter, og vi har samarbeidsavtale med Smart Innovation Norway.  
 
Målsetting er økt attraktivitet innen bosetting, næringsetablering og besøk/opplevelser.   

 
Nøkkeltall økonomi: 
Område Regnskap 

2021 
Budsjett (end) 
2021 

Avvik Regnskap 
2020 

Lønn 1 638 241 1 262 103 376 138 1 384 657 
Driftsutgifter 15 726 129 11 446 510 4 279 619 6 809 502 
Brutto 
driftsresultat 

17 364 370 12 708 613 4 655 757 8 194 159 

Driftsinntekter -17 277 393 -11 608 613 -5 668 780 -5 939 553 
Netto driftsresultat 86 977 1 100 000 -1 013 023 2 254 607 

 
I 2020 hadde vi et stort merforbruk på området næringsutvikling. Dette hadde blant annet 
sammenheng med at utstående fordringer som hadde stått som utestående i flere år, i 2020 
ble utgiftsført. Mye av dette har vi fått innbetalt i 2021, slik at resultatet regnskapsmessig nå 
blir tilsvarende bedre.  
 
Viktige resultater 2021: 
 

 73 bedrifter etablert i 2021, mot 71 i 2020  
 Strategi for utvikling av næringslivet i Marker er utarbeidet. Viken fylkeskommune har 

støttet dette prosjektet med 255.000 og det ble levert sluttrapport på prosjektet 
31.12.2021 

 Ressursparken har også i 2021 vært tilholdssted for flere småbedrifter, men utlån av 
pendlerplassene har på grunn av smittesituasjonen vært mindre enn tidligere. Vi 
jobber videre med å utvikle Ressursparken og har også for 2022 fått dekket 
husleieutgiftene gjennom prosjektinntekter.  

 Kommunen har gitt administrativ og økonomisk støtte til Handelsstand, blant annet 
gjennom ulike markedstiltak. LID-prosjektet styrker dette ytterligere, se under 
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 Marker har sammen med Aremark og Aurskog-Høland fått innvilget et større prosjekt 
knyttet til sentrumsutvikling. Dette skal gå ut 2022 og tilfører oss både kapital og 
kompetanse. Helene Rødseth er ansatt som lokal prosjektleder i 50% stilling og 
Camilla Nordmo i 20% stilling med ansvar for merkevarebygging. I løpet av 2022 skal 
kommunen sammen med innbyggere og næringsliv bli enige om en handlingsplan for 
sentrum, samt at en rekke tiltak skal gjennomføres. 

 Ørje Torg er det jobbet videre med og reguleringsplanen er nå under sluttføring og 
politisk behandling. Dette konkretiserer det videre arbeidet betydelig. 

 Sletta II er ferdig opparbeidet og alle tomtene er solgt, 
 Marker kommune er vertskommune for Visit Indre og har fått en god forankring av 

dette arbeidet blant samarbeidskommunene.  Marker kommune vil prioritere en 
videreutvikling av dette framover og en ny strategi for selskapet er under utvikling. 
Det er søkt og innvilget eksterne midler til utviklingsprosjekt knyttet til markedsføring 
og bedriftsutvikling fra ekstraordinære Korona-midler. Gjennom vertskommune-
ansvaret er vi også representert i styret i Visit Østfold.  

 Samarbeidsavtalen med Smart Innovation har 2021 som siste avtale år. Det er 
arbeidet med en videreføring av avtalen, spesielt med tanke på de store 
investeringsprosjektene kommunen har foran seg. På slutten av året fikk vi innvilget 
et større prosjekt gjennom dette samarbeidet, som bidrar til at kommunen kan leie inn 
kompetanse innen klima- og miljøarbeidet  

 Det jobbes kontinuerlig med utvikling av Tangen og området rundt Ørje Brug. Det er 
nedsatt en egen arbeidsgruppe på dette. I 2021 ble slusene og flere av bygningene 
ble lyssatt, slik at området blir både sikrere og mer innbydende. Det ble også gjerdet 
inn et beiteområde til sau, slik at det blir ytterligere barnevennlig.   

 Turistinformasjonen driftes av Visit i samarbeid med kommunen og regionalparken og 
er godt besøkt i åpningstiden. Turistinformasjonen står også for utleie av en del utstyr 
og bobilplassene. I 2021 fikk vi inn ca 125.000 i leieinntekter fra bobilene. 

 Eierskap til Flishuset er overført stiftelsen og er i ferd med å bli oppført 
 Soot-spelet er etablert som egen organisasjon med eget styre. Kommunen og 

banken bevilget betydelige midler til drift fremover. Spelet ble avlyst også i 2021, men 
er nå i god rute for 2022 

 Magasinet Grenseland er utgitt i noen utgaver, og et engasjement på slutten av året 
gjorde at politikerne i budsjettet avsatte midler også for 3-4 utgaver også i 2022. 

 Gjennom samarbeid med Innovasjon Norge og regionalparken bidratt til å fremme en 
rekke søknader om utviklings- og nettverksmidler 

 Regionalpark Haldenkanalen har fokusområdene merkevare, stedsutvikling, 
opplevelsesnæring og laboratorium for det grønne skiftet. Marker kommune er 
vertskommune og med det administrativt og økonomisk ansvarlig for samarbeidet. 
Fylkeskommunen har gjort sin deltakelse søknadsbasert, og det jobbes for å finne en 
bærekraftig organisering av samarbeidet på sikt. Regionalparkens arbeid sørger for 
at vi får så stor ekstern finansiering som mulig til arbeidet.  Samordning med 
kanalselskapet vurderes og videre drift må avklares i 2022. 

 Felleskontoret for naturbasert reiseliv (leid lokaler i Fellesbygget, hvor 
Kanalselskapet, Utmarksavdelingen, Regionalparken, Vannområdet og Visit Indre er 
samlokalisert) fungerer svært tilfredsstillende  

 DS Turisten ble gjennom regionalparkens engasjement flyttet til Ørje og benyttes til 
charter og øvrig turtrafikk med utgangspunkt i Ørje. Dette styrker miljøet for 
veteranbåter på Ørje, og vi har fått betydelig med midler fra fylkeskommunen både til 
DS Turisten og DS Engebret Soot 
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 Det aller meste av industrilokaler som har stått tomme over lang tid er nå fylt med 
aktivitet og det er etterspørsel etter tomter, slik at nytt industriområde på planlegges 
så snart kommuneplanen er godkjent 

 
 
Dette jobber vi videre med: 
 

 Ferdigstilling det resterende av Sletta II (asfaltering) og planlegging av områder for 
utvidelse 

 Endelig avklaring om informasjonssenter og næringsmuligheter knyttet bærekraft og 
fornybar energi 

 Interreg-prosjektet Lokal Improvement District (LID) er det store satsingsområdet i 
2022 

 Klargjøre de endelige planene for torget ag tilhørende aktiviteter. 
 Tangen og Brugsområdet som aktivitets- og opplevelsesområde,  
 Forankring og igangsetting av prosjektet Tango i samarbeid med Smart Innovation 
 Igangsette det konkrete arbeidet som den nye næringsstrategien legger opp til 
 Endelig avklaring av videre arbeid knyttet til Regionalpark Haldenkanalen 
 Næringsutvikling knyttet til basisnæringene, med hovedvekt på nye driftsformer 

 
 
 
Fravær: 
Tekst 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Korttid 0,0 0,0 4,3 1,3 0,0 0,2 
Langtid 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sum 0,0 0,0 4,3 1,3 0,0 0,2 

 
 
 
Korona: 
Ingen utgifter til korona for 2021. 
 
Kommunen har fått midler til kompensasjonsordning for næringslivet i tre omganger. Vi fikk 
midler i utdelingsrunde 1,2 og 6, til sammen ca 2,74 mill. Det har vært god søkning på 
midlene og alle tildelte midler er delt ut. Siste bevilgning ble gjort rett før jul og disse ble 
behandlet og tildelt i 2022 i Marker. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Kostra 
 

Foreløpige Kostra tall pr 15.03.22 er lagt ut. Nedenfor følger noen tall som er plukket ut: 
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Tall fra Kommunebarometeret for 2021 er ikke klare når dette skrives. For 2020 viser blant 
annet tallene at Marker kommune kom på 21. plass i landet når det gjelder kostnadsnivå på 
våre tjenester. Under følger en tabell fra 2020 som viser rangeringen: 
 

 
 
Hva er riktige rammer for virksomhetene har vært en diskusjon i forbindelse med 
budsjettarbeidet de siste årene. Årets Kostra tall og fjorårets tall fra Kommunebarometeret, 
viser vel at Marker kommune drifter sine tjenester til en rimelig penge, og at vi ikke kan kutte 
mer uten at det går vesentlig utover det tjenestetilbudet vi har i dag. 
 
Når det gjelder økonomi har vi klart å bygge gode reserver i form av disposisjonsfond, men vi 
lånefinansierer våre investeringer nesten 100 prosent uten egenkapital i tillegg til at 
investeringsutgiftene har økt vesentlig de siste årene, med bakgrunn i at Marker kommune 
har et stort investeringsbehov i årene som kommer også. 
 

7. Mål- og resultatstyring 
 

Nøkkeltall Enhet Marker 2021 Marker 2020 Kost ragruppe 1 Landet  uten Oslo
Barnehage:
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år Kr 167 381 160 181 178 700 181 474
Netto driftsutg. Barneh. i % av kommunens totale netto driftsutg % 11,3 11,3 13,8 14,4
Skole:
Netto driftsutg. Til grunnskole, per innbygger 6-15 år kr 128 180 120 896 131 805 125 905
Netto driftsutg. Grunnskole i % av samlede netto driftsutg. % 19,5 19 24,4 23
Barnevern:
Netto driftsutgifter til barnevern per innbygger 0-24 år kr 17 227 14 322 7 628 7 617
Brutto driftsutgift. Per barn med undersøking eller tiltak kr 107 164 98 339 67 626 63 731
Helse og omsorgst jenester:
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger årsverk 293,7 293,9 335,7 318,8
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon kr 3 938 3 998 4 460 4 449
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere årsverk 14 13,3 12,2 12
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjeneste per 10000 innb 0-20 år årsverk 53,5 39 56,7 50,4
Kultur/barne- og ungdomst iltak:
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger kr 2 449 1 995 2 670
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger kr 540 298 309
Utlån per innbygger antall 6,3 2,2 2,3
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole prosent 25,9 17,1 13,3
Samferdsel:
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater kr 76 535 58 854 115 170 165 922
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle komm. Veier og gater prosent 58,1 61 50,7 62,2
Brann og ulykkesvern:
Netto driftsutgifter pr. innbygger kr 1 240 1 082 1 018 985
Kirke:
Netto driftsutgifter kirke i % av tot. Netto driftsutg. % 1,6 1,6 1,1 1
Klima og energi:
Energiutgifter per m2 kommunalt eide bygg kr 126 65 101 138
Energiutgifter som andel av brutto driftsutg. & 0,79 0,47 0,6 0,75
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For å ha en godt fungerende organisasjon fordrer det en gjennomgående bevissthet og 
forståelse for hva vi skal ha i fokus og arbeide for, både samlet for hele kommunen, på tvers 
av virksomhetene og innad i hver enkelt virksomhet. Vi skal ha en overordnet og helhetlig 
strategisk styring. 
 
Rammene for styring og utvikling av Marker kommune består i hovedsak av fire 
hovedelementer: 

1. Visjonene og verdiene våre 
2. Målene våre 
3. De økonomiske rammene 
4. Lovverket som regulerer alle sider av kommunal tjenesteyting og drift 

 
Marker kommunes visjon er: MULIGHETENE ER MANGE 
 
Vi bygger vår virksomhet på verdiene Trygghet, Trivsel og Respekt. Verdiene danner 
grunnlaget for verdibasert ledelse og for utvikling av organisasjonen. Verdiene skal videre 
fungere som rettesnor for samtlige medarbeidere i Marker kommune i den daglige 
tjenesteytingen. 
 
Verdiene ligger til grunn for utarbeidelsen av våre mål og i videre arbeid med måloppnåelse. 
Verdiene er også tydelige i vår informasjons- og kommunikasjonsstrategi og i våre Etiske 
Retningslinjer. 
 
For å kunne iverksette disse verdiene er vi avhengige av et tydelig og godt lederskap som 
kjenner til hvilke handlinger og holdninger som fremmer nettopp disse verdiene. Det er i 
Marker vedtatt en plattform for god ledelse. Hovedmålet for ledelse i vår kommune er: Trygg, 
god og enhetlig tjeneste. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel for 2016-2028 ble vedtatt av kommunestyret 15.12.2015, og 
fastsetter hva som er de langsiktige utfordringer, mål og strategier for samfunnsutviklingen i 
Marker kommune. De tre overordnede målene i Marker er: 
 

1. Fornøyde innbyggere 
2. Opprettholde vårt lokalsamfunn 
3. Utnytte vårt potensiale 

 
Kommunens samlede virksomhet skal utvikle tjenester i samsvar med følgende hovedmål 
vedtatt i samfunnsdelen: 
 

1. Å fortsatt ha en positiv befolkningsutvikling 
2. Opprettholde lokalt arbeidsmarked 
3. Opprettholde et godt tjenestetilbud 
4. Utvikle et levende sentrum med økende aktivitetstilbud 
5. Enklere tilgang for unge og eldre til aktiviteter og sosiale arenaer 
6. Infrastruktur som tilrettelegger for innflytting og næringsetablering 
7. Senke terskelen for deltakelse i samfunnet 
8. Utjevne sosiale forskjeller som påvirker helsen 
9. Lage boliger som bidrar til bedre helse og mulighet for å bo hjemme lengre for eldre 
10. Begrense behovet for individuell transport 
11. Kommunen skal ta miljøansvar i egen virksomhet 
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Det er utarbeidet strategier for hver enkelt av disse, som er å finne i nevnte plan: 
https://www.marker.kommune.no/kommuneplan.524485.no.html 
 
FNs bærekraftmål 
FNs 17 bærekraftmål inneholder de tre sammenhengende dimensjonene i bærekraftig 
utvikling: Miljø, økonomi og sosiale forhold. 
 

 
 
I Marker kommune ønske vi å bruke bærekraftmålene aktivt i vår planlegging av og 
beslutninger om blant annet utdannelse, integrering, sentrumsplanlegging, klima- og 
miljøtiltak, innkjøp, helse, teknologi og andre innovative løsninger. 
 
Det er plukket ut 5 satsingsområder med målformuleringer i planperioden: 
 
Trygt oppvekstmiljø 
Barn og unge i Marker skal leve i et oppvekstmiljø som fremmer inkludering, toleranse, 
vennskap og respekt. Alle arenaer der barn og unge ferdes eller berøres skal stå samlet og 
samarbeide om dette. 
 
Framtidens eldreomsorg 
Marker er en aldersvennlig kommune som bidrar til at de eldste innbyggerne mestrer sine liv 
på best mulig måte og opplever en utsatt skrøpelighet. 
 
Klima og miljø 
Marker skal ha en miljøvennlig utvikling for å verne naturen, styrke folkehelsen og bidra til å 
nå globale mål om et grønt skifte. 
 
Næring og samfunn 
Marker kommune fyller rollen som en tydeligere samfunns- og næringsutviklingsaktør hvor 
både politikere og medarbeidere bidrar til å realisere aktiv og ambisiøs samfunns- og 
næringsutvikling. 
 
Robust organisasjon 
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1. Omdømme: Marker kommune har gode fagmiljøer som tiltrekker seg ønsket 
kompetanse 

2. Drift: Marker kommune drifter sine tjenester effektivt, økonomisk og med god kvalitet, 
uten å slite ut organisasjonens ressurser. 

3. Utvikling: Marker kommune har et kontinuerlig søkelys på forbedring, utvikling og 
innovasjon for å sikre framtidig bærekraft. 

 
Marker kommune har i 2021 ikke arbeidet mere med å se på nye arbeidsmål knyttet opp mot 
FNs bærekraftmål. Derfor er det begrenset rapportering når det gjelder mål- og 
resultatstyring i årets årsberetning. 
 

8. Intern kontroll 
 
Intern kontroll utgjør den administrative delen av kommunens egenkontroll og styres av 
administrasjonens øverste leder. Det er i tråd med allment aksepterte ledelsesprinsipper at 
en leder av en virksomhet har ansvar for å etablere rutiner og systemer som kan bidra til at 
organisasjonen når de målene som er satt for virksomheten, og som samtidig sikrer at 
reglene som gjelder for virksomheten overholdes. 
 
I henhold til kommuneloven § 25-1 skal kommuner ha internkontroll med administrasjonens 
virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Rådmann i kommunen er ansvarlig for 
internkontrollen.  
Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, 
aktiviteter og risikoforhold. 
 
Hensikten med internkontroll er følgende: 

 Helhetlig styring og riktig utvikling i kommunen 
 Kvalitet og effektivitet i tjenestene 
 Godt omdømme og legitimitet 
 Etterlevelse av lover og regler 

 
Marker kommune har ansvar for oppgaver som er viktige for innbyggerne og lokalsamfunnet, 
og leverer et mangfold av tjenester som har stor betydning for folks liv og livskvalitet. God 
internkontroll er derfor mer enn å unngå lovbrudd. 
 
God internkontroll bidrar til en utvikling i tråd med folkevalgte planer og vedtak, sikrer kvalitet 
og effektivitet i tjenesteyting og forvaltning, og bidrar til godt omdømme og legitimitet for 
kommunesektoren.  Vi må ha orden i eget hus for å opprettholde tilliten og legitimiteten til 
kommunesektoren og lokaldemokratiet. 
 
Marker kommune bruker i dag kvalitetssystemet TQM i alle virksomheter. Det er kjent for alle 
ansatte at kommunen har et felles kvalitetssystem. Det er fortsatt variasjon i hvilken grad 
systemet benyttes, og det vil det alltid være uavhengig av intensjoner. Systemet framstår 
som funksjonelt, lettvint og brukervennlig. 
 
Alle virksomheter har pr i dag fått på plass relevante dokumenter. Enhver virksomhet er 
ansvarlig for å få på plass nødvendig og aktuell dokumentasjon. Pandemien har også 
aktualisert bruken av kvalitetssystemet ytterligere. Og mange av virksomhetene har sett 
viktigheten av å ha på plass gode rutiner, prosedyrer og risikovurderinger i en slik situasjon. 
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Begrepet internkontroll blir forstått ulikt og vil være betinget av en persons faglige tilhørighet 
eller erfaring. Marker kommune har derfor bygget opp TQM på følgende måte: 

 Ledelse – her skal ligge mål, strategier, planer, lover, forskrifter, beredskap 
kommuneoverlege, samarbeid, innovasjon og klima/miljø. 

 Så har hver virksomhet bygget opp sitt eget ansvarsområde ut fra egne behov 
 Til slutt har vi støttefunksjon som består av servicetorg, IKT, HR, økonomi/lønn, 

innkjøp, rådgivning, teknisk, uteseksjon, renhold og fysio/ergo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Organisasjon 
 
Administrativt organisasjonskart for Marker kommune 2021 
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Marker kommune opprettet i 2021 virksomhet oppvekst med virkning fra 01.11.21. 
Budsjettene ble ikke justert tilsvarende, derfor er ikke den endringen tatt med i dette kartet. 
 
 
Politisk organisasjonskart for Marker kommune 2021 
 

 
 
Fravær 
 
Nedenfor følger en tabell fra 2015-2021 som viser utviklingen i fraværet: 
 
År 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
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Korttid 1,6 1,7 1,7 2,0 1,7 1,7 2,5 
Langtid 7,5 5 7,5 6,0 5,0 5,0 6,5 
Totalt 9,1 6,7 9,2 8,0 6,7 6,7 9,0 

 
For 2021 fordeler sykefraværet seg 9,4 prosent på kvinner og 7,1 prosent på menn. Det er 
virksomhetene Omsorg, Familie og helse og Marker skole som har de høyeste fraværene 
ved utgangen av 2021. 
 
Innsatsen for å redusere fraværet i Marker kommune og øke arbeidsnærværet er viktig. Det 
er viktig for virksomhetene å følge opp dette, da høyt sykefravær koster Marker kommune 
dyrt. 
 
Overordnet mål for fraværet i Marker kommune er 7 prosent. Tabellen har de to foregående 
årene vist en positiv utvikling, men i 2021 har denne trenden snudd. Vi ser også at 
korttidsfraværet er noe høyere, men det kan nok i stor grad tilskrives pandemien. 
 
Det vises til hver enkelt årsrapport fra virksomhetene om detaljene knyttet til sykefravær og 
arbeidsnærvær. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Likestilling 
 
I samsvar med kravene i Likestillingsloven § 1 a blir det her gjort rede for den faktiske 
tilstanden når det gjelder likestilling i Marker kommune. 
 
Marker kommune har ikke en egen strategi for likestilling, inkludering og mangfold. 
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Tallene er hentet fra PAI registret og er pr 01.12.21 ved rapporteringstidspunktet. 
 
Tabellen under viser prosent av antall kvinner og menn i ulike sektorer i Marker kommune: 
 

 
 
 
Fordelingen mellom kvinner og menn ansatt i Marker kommune pr 01.12.21 er 83 prosent 
kvinner og 17 prosent menn, mot 82 prosent kvinner og 18 prosent menn i 2020. 
 
Hvis vi ser på tabellen pr virksomhet er det noen endringer fra 2020. Flere kvinner i 
oppvekst, Helse og sosial har fått flere kvinner og færre menn, kultur består i hovedsak av 
kvinner, men Teknikk, plan og miljø har færre kvinner og flere menn. 
Neste tabell viser lønnsutviklingen for fast- og timelønte hoved- og bistillinger i Marker 
kommune: 
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Pr 01.12.21 er det fortsatt menn som har høyere månedslønn enn kvinner. Det var det 
samme i 2020. Men, endring i månedsfortjeneste, her er det nå kvinnene som har høyest 
prosent. Mot menn i 2020.  
 
Det er en økning i antall ansatte og antall årsverk sammenlignet med 2020. Dette skyldes 
nok i hovedsak Marker Teststasjon. 
 
Tabellen under viser heltid og deltid i Marker kommune for både kvinner og menn pr 
01.12.21: 
 

 
 
Av tabellen ser vi at gjennomsnittlig størrelse på stillingene i Marker kommune er 61 prosent 
mot 60 prosent i 2020, fortsatt en liten, men positiv utvikling. 
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Tabellen viser også at 75 prosent av stillingene er deltid, mens 25 prosent er heltid. Samme 
tall i 2020 var henholdsvis 77 prosent og 23 prosent. 
 
Tabellen under viser ansatte fordelt på stillingsstørrelse pr. ansatt og kjønn i Marker 
kommune: 
 

 
 
Tabellen viser stillingsstørrelse pr. ansatt. Derfor vil for eksempel en person med to stillinger 
på henholdsvis 20 prosent og 50 prosent, bli tilordnet gruppen 50-74 prosent. Stillinger i 
andre kommuner er ikke tatt med i vurdering av en ansatts stillingsstørrelse. 
 
Oversikten viser at det er betydelig flere kvinner som jobber deltid enn menn. Oversikten er 
ikke så mye annerledes enn tidligere år, men noen færre kvinner som jobber 100 prosent. 
Dette skyldes nok i hovedsak Marker Teststasjon med mange deltidsansatte. 
 
I arbeidsgiverstrategien til Marker kommune er følgende mål definert som heltid/deltid: 
 
Med utgangspunkt i en heltidskultur jobbes det i Marker kommune for at flest mulig av 
organisasjonens medarbeidere skal få de stillingsstørrelsene de ønsker seg. 
Kommunesektoren skal være en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg tilstrekkelig og 
kompetent arbeidskraft. Heltidsarbeid skal derfor være hovedregelen. 
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Marker kommune arbeider for en heltidskultur i arbeidslivet. Dette er viktig for et likestilt 
arbeidsliv, et robust arbeidsmiljø, rekruttering, likelønn og en lønn å leve med. 
 
Gjennom å arbeide for en heltidskultur ønsker vi å oppnå: 
 

 Økt attraktivitet på arbeidsmarkedet 
 Økt jobbtilfredshet hos de ansatte 
 Redusert sykefravær 
 Redusert bruk av overtid og ekstravakter 
 Å unngå ufrivillig deltid 

 
 
 
Etisk standard 
 
Det ble i 2017 utarbeidet etiske retningslinjer for ledere, medarbeidere og folkevalgte i 
Marker kommune. De etiske retningslinjene skal opp til politisk behandling en gang i året. 
Det er utarbeidet en etisk standard (kortversjon) og mer utdypende etiske retningslinjer i form 
av et lite hefte som er distribuert til alle ansatte og alle folkevalgte. Formålet med dette 
arbeidet har vært å sikre en god etisk praksis og definere en felles etisk standard for alle 
ledere, medarbeidere og folkevalgte i kommunen vår, som igjen styrker innbyggernes tillit til 
oss. 
 
Nedenfor følger kortversjonen: 
     

Etisk standard 
Skal bidra til bevisstgjøring av ledere, medarbeidere og folkevalgte i Marker kommune. Våre 
holdninger og handlinger påvirker innbyggernes tillit til kommunen, og vi har alle et personlig 
ansvar for hvordan vi opptrer. Våre verdier, trygghet, trivsel og respekt skal prege oss i 
våre ulike roller som leder, medarbeider og folkevalgt i Marker kommune. 
 
Profesjonalitet 
Vi opptrer redelig og viser respekt for alle. 
Vi bruker fagkunnskap og skjønn i vårt arbeid og behandler alle likeverdig. 
Vi sørger for at fortrolige opplysninger ikke kommer på avveier, og misbruker ikke tilgang til 
informasjon. 
Vi er lojale i oppfølgingen av administrative og politiske avgjørelser. 
Vi følger norsk lov, interne regler og god forvaltningsskikk. 
Vi er bevisste på at våre handlinger og holdninger påvirker kommunens omdømme. 
 
Åpenhet og dialog 
Vi lytter til innbyggernes innspill gjennom dialog, brukermedvirkning og høringer. 
Vi sikrer offentlighetens innsyn og opptrer profesjonelt i kontakt med media. 
Vi viser varsomhet når vi deltar i samfunnsdebatten som privatpersoner. 
Habilitet 
Vi informerer om private forhold og interesser som kan påvirke beslutninger eller utførelse 
av oppgaver for kommunen. 
Vi sørger for at egen habilitet blir vurdert, før vi saksbehandler eller treffer avgjørelser. 
 
Gaver og personlige fordeler 
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Vi mottar ikke arv eller personlige fordeler i vårt arbeid, men gaver av ubetydelig verdi kan 
vi motta dersom det er avklart med leder. 
Vi avklarer med leder hvilke arrangementer vi kan delta på i jobbsammenheng. 
Vi tar aktivt avstand fra all form for korrupsjon. 
 
Ressurser og eiendeler 
Vi arbeider for fellesskapets beste og sørger for at kommunens utstyr og økonomiske 
verdier forvaltes forsvarlig. 
Vi tar hensyn til miljøet og bidrar til reduksjon av energibruk og klimautslipp. 
Vi er ansvarsfulle i forvaltningen av brukernes verdier. 
 
Innkjøp 
Vi følger regelverket om offentlige anskaffelser og opptrer profesjonelt i rollen som 
bindeledd mellom leverandører og kommunen. 
Vi kjøper varer og tjenester via kommunens rammeavtaler og kontrakter. 
Vi lar oss ikke påvirke av egne interesser eller interessene til familie og nære venner ved 
kjøp av varer og tjenester. 
Vi mottar ikke særfordeler ved private kjøp av varer og tjenester fra kommunens 
leverandører. 
 
Arbeidsmiljø 
Vi tar ansvar for å fremme et godt og inkluderende arbeidsmiljø. 
Vi skaper helsefremmende arbeidsplasser ved å bidra til arbeidsglede og 
jobbengasjement. 
Vi tar aktivt avstand fra og griper inn ved diskriminering, mobbing og trakassering. 
 
Varsling 
Vi har rett og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold. 
Vi har mot til å varsle. Ledelsen skal ivareta den som varsler, og ta ansvar for at 
kritikkverdige forhold blir rettet opp. Den som varsler, skal ikke utsettes for gjengjeldelse. 
 
Profesjonalitet 
Redelighet betyr at ledere, medarbeidere og folkevalgte opptrer åpent, ærlig og rettskaffent i 
møte med befolkningen, brukere, samarbeidspartnere og hverandre. Alle parter skal oppleve 
at informasjonen kommunen gir muntlig og skriftlig, inneholder korrekte og relevante 
opplysninger. Redelighet er en forutsetning for tillit og godt omdømme. 
 
Alle plikter å arbeide aktivt for å nå kommunens vedtatte mål. Det betyr at alle må være lojale 
til politiske og administrative vedtak, og overholde lover, forskrifter og reglement som gjelder 
for kommunens virksomhet. Det er ikke lojalt mot Marker kommune å bidra til å skjule 
kritikkverdige forhold. 
 
Alle skal være seg bevisst at de i sitt arbeid danner grunnlaget for innbyggernes tillit og 
holdning til kommunen. De plikter derfor å ta aktivt avstand fra, og bekjempe enhver uetisk 
handling. Samtidig som vi i Marker kommune har søkelys på best mulig samordning og 
samarbeid i tjenestene, er det nødvendig å skape tillit hos brukerne. Denne tilliten skapes 
blant annet gjennom korrekt håndtering av reglene om taushetsplikt. Et samarbeid forutsetter 
informasjonsformidling og -utveksling. De enkelte tjenesteyterne har imidlertid til dels 
forskjellige typer bestemmelser om taushetsplikt. Dette påvirker hva som kan meddeles og 
utveksles av opplysninger mellom dem som samarbeider. Reglene om taushetsplikt setter 
dermed visse rammer for hvordan samarbeidet kan gjennomføres. 
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10. Demografi, sysselsetting og utdanning 
 
Marker kommune har en befolkningsnedgang. Pr 4. kvartal 2021 har Marker kommune 3 578 
innbyggere. Nedgangen er knyttet til flere døde og noe færre fødte.  I løpet av 2021 ble det 
30 færre innbyggere i Marker kommune. I 2020 hadde vi en økning på 6 innbyggere. 
 

 
 
 
 
 
Under følger SSB sine prognoser for forventet utvikling av innbyggertall i Marker kommune: 
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Under følger en tabell som viser endringene i befolkningssammensetningen 2020-2021: 
 

 
 
Det blir stadig færre barn og unge i Marker kommune. Selv om vi har en økning i 
aldersgruppen 10-14 år på 14, så er det en nedgang på 22 i aldersgruppen 15-19 år. Vi ser 
også at aldersgruppen 60-64 år øker, mens 70-74 år er redusert med 9. Aldersgruppen 40-
44 år er redusert med hele 23 personer.  
 
Under følger en utvikling i aldersgruppen 0-19 år, 20-64 år og 65 år og eldre for 1991, 2011 
og 2021: 
 

Aldersgruppe 2020 2021 Endring
0-4 år 152 152 0
5-9 år 176 173 -3
10-14 år 174 188 14
15-19 år 214 192 -22
20-24 år 183 181 -2
25-29 år 176 186 10
30-34 år 185 174 -11
35-39 år 161 180 19
40-44 år 202 179 -23
45-49 år 246 253 7
50-54 år 271 257 -14
55-59 år 276 284 8
60-64 år 241 264 23
65-69 år 241 248 7
70-74 år 268 259 -9
75-79 år 185 187 2
80-84 år 130 132 2
85-89 år 72 71 -1
90-94 år 30 29 -1
95-99 år 11 11 0
100 år eller eldre 1 1 0

118



S i d e  | 63 

Marker kommune – årsberetning 2021  

 
 
Tabellen viser at Marker kommune i 1991 hadde 830 innbyggere i aldersgruppen 0-19 år. I 
2021 er tallet 705! 
Aldersgruppen 20-64 år har økt fra 1892 innbygger i 1991 til 1958 innbyggere i 2021. 
Aldersgruppen 65 år eller eldre har økt fra 713 i 1991 til hele 938 innbyggere i 2021! 
 
Arbeid og utdanningsnivå 
 
I 2021 var 64,3 prosent av personer bosatt i Marker kommune sysselsatte.  Dette er en liten 
økning fra 2020, hvor det samme tallet var 62,9 prosent. 
 
I 2020 (tall fra 2021 er ikke klare fra SSB når dette skrives) viser tabellen under hva 
innbyggerne jobber med: 
 

 
 
Marker kommune har mange av sine innbyggere sysselsatt i varehandel, hotell og 
restaurant, samferdsel også videre. I tillegg er 375 innbyggere sysselsatt innen 
sekundærnæring, og 305 innbyggere innen helse- og sosialtjenester. 
 
Høyeste fullførte utdanningsnivå 
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Kilde: Befolkningens utdanningsnivå, Statistisk sentralbyrå 
 
Denne viser at Marker kommune har 1079 personer med utdannelse på grunnskolenivå, 
1276 personer har utdannelse på videregående skolenivå, 500 har utdannelse på 
universitets- og høgskolenivå, kort (1-3 år), 119 personer har universitets- og høgskolenivå, 
lang og 19 personer har uoppgitt eller ingen fullført utdanning. 
 
Marker kommune har en lavere andel av sine innbyggere med utdannelse på universitets- og 
høgskolenivå enn resten av landet. 
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Saksnr.: 2022/87 
Dokumentnr.: 8 
Løpenr.: 143840/2022 
Klassering: 3013-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 05.05.2022 22/13 

 

Revisjonsbrev nr. 2/2022 - Kontrollutvalgets oppfølging 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Revisjonsbrev nr. 2/2022 tas til orientering. Kontrollutvalget ber rådmann om å sørge 

for at revisjonens påpekning blir fulgt opp med nødvendige tiltak 
 

2. Kontrollutvalget ber rådmann om en skriftlig tilbakemelding om tiltak som iverksettes, til 
kontrollutvalgets møte den 22.09 2022 

 
Fredrikstad, 19.04.2022 
 
 
 
Vedlegg: 
Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Revisjonsbrev 2/2022, datert 13.04 2022 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Østre Viken kommunerevisjon IKS har den 13. april 2022 oversendt revisjonsrapport  
nr. 2/2022 for Marker kommune. I henhold til kommuneloven § 24-7 skal revisor skriftlig 
påpeke følgende forhold:  
 

a) vesentlige feil som kan føre til at årsregnskapet ikke gir riktig informasjon 
b) vesentlige mangler ved registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger 
c) vesentlige mangler ved den økonomiske internkontrollen 
d) manglende eller mangelfull redegjørelse i årsberetningen for vesentlige budsjettavvik 
e) enhver mislighet 
f) hvorfor han eller hun ikke har skrevet under på oppgaver som kommunen eller 

fylkeskommunen skal sende til offentlige myndigheter, og som revisor etter lov eller 
forskrift skal bekrefte 

g) hvorfor han eller hun sier fra seg revisjonsoppdraget 
 
Revisjonens påpekning i revisjonsbrev nr. 2/2022 faller inn under § 24-7 (c). Etter forskrift 
om kontrollutvalg og revisjon § 3, står det følgende:  
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«Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven § 
24-7 til § 24-9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp, 
skal kontrollutvalget rapportere det til kommunestyret eller fylkestinget».  
 
Revisjonsbrev nr. 2/2022 viser til følgende påpekning: 
 

 Salg av varige driftsmidler utover budsjett, bemerket i revisors beretning under 
«Andre forhold» 
Investeringsregnskapet viser at det er inntektsført salg av fast eiendom/driftsmidler 
med til sammen kr 5 708 584, uten at dette er budsjettert. På lik linje med 
driftsbudsjett er investeringsbudsjett en del av årsbudsjett, som skal reguleres når 
forutsetninger for opprinnelig budsjett blir endret. Forholdet er omtalt i kommunens 
årsberetning for 2021 under avsnitt «Avvik regnskap/budsjett investering». Det 
fremkommer av kommuneloven § 14-5 at årsbudsjettet er bindende for 
kommunestyret og underordnede organer. 
 

Revisjonen anbefaler at kommunen budsjetterer med alle poster i samsvar med forskrift om 
økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner, § 
5-5, og sikrer at alle budsjettvedtak som blir fattet av kommunestyret tas inn i regulert 
budsjett. 
Revisjonen anbefaler at kommunen gjennomgår sine rutiner for salg av varige driftsmidler 
for å sikre betryggende kontroll med, og disponering av slike inntekter. 
 

Vurdering 
Sekretariatet viser i sin helhet til revisjonens observasjon og påpekning i sitt revisjonsbrev 
nr. 2/2022.  
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta revisjonsbrev nr. 2/2022, til orientering. 
Kontrollutvalget bør be rådmann om å sørge for at revisjonens påpekning blir fulgt opp med 
nødvendige tiltak, og at forholdet bringes i orden. Videre anbefaler sekretariatet at 
kontrollutvalget som et ledd i sin påserolle at kontrollutvalget får en skriftlig tilbakemelding 
fra rådmann om de tiltak som er iverksatt. 
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Saksnr.: 2022/87 
Dokumentnr.: 12 
Løpenr.: 150302/2022 
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Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 05.05.2022 22/14 

 

Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for 
økonomiforvaltningen 2021 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar kontroll med etterlevelsen av området «Budsjettvedtak - 

Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og budsjettjusteringer», til 
orientering 

 
Fredrikstad, 21.04.2022 
 
 

Vedlegg 
ØVKR IKS: Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og 
vedtak for økonomiforvaltningen 2021, datert 21.04 2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU - møte 25.11 2021, sak 21/35 «Etterlevelseskontroll: Risiko- og vesentlighetsvurdering 
og valg av kontrollområde». 

Saksopplysninger 
I følge kommunelovens § 24-9 som er hjemmelen for Forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomi- forvaltningen skal: 
«Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning 
i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 
Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram 
for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det 
foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for 
økonomiforvaltningen. Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til 
kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen.» 
 
Kontrollutvalget behandlet den 25. november 2021 sak om Etterlevelseskontroll – Risiko og 
vesentlighetsvurdering samt valg av kontrollområde, som var «Budsjettvedtak - 
Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og budsjettjusteringer». 
 
Kommunerevisjon har den 21. april 2022 avlagt en uavhengig revisors attestasjonsuttalelse 
om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2021.  
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Kontroll av etterlevelse av gjeldende regelverk om budsjettvedtak har revisjonen kontrollert 
om; 

 Kommunen har vedtatt et budsjett som følger krav til obligatoriske oppstillinger 
 Kommunaldirektør har rapportert til kommunestyret om utvikling i inntekter og utgifter 

sammenholdt med årsregnskapet 
 Vedtatt opprinnelig budsjett er korrekt registrert i Visma økonomi 
 Kommunestyrets vedtatte budsjettendringer er korrekt registrert i Visma økonomi 

 
Sekretariatet viser til vedlagte revisorsuttalelse i sin helhet. 
 

Vurdering 
Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er revisjonen ikke blitt 
oppmerksomme på noe som gir oss grunn til å tro at Marker kommune ikke i det alt 
vesentlige har etterlevd regelverk og interne rutiner for håndtering av etterlevelse for 
budsjettvedtak. Forhold vedrørende salg av varige driftsmidler utover budsjettert nivå er 
informert om i revisjonsberetningen datert 13.04.2022. 
 
Sekretariatet anbefaler derfor kontrollutvalget om å ta kontroll med etterlevelsen av 
«Budsjettvedtak - Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og 
budsjettjusteringer»,», til orientering.  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/89 
Dokumentnr.: 5 
Løpenr.: 129228/2022 
Klassering: 3013-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 05.05.2022 22/15 

 
 

Forvaltningsrevisjonsrapport "Barnevern - saksbehandling og kompetanse" 

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

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

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern - 
Saksbehandling og kompetanse» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 
ni anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen: 
 
a) sørge for en mer systematisk tilnærming for å sikre tilbakemelding til melder.  
b) sørge for å dokumentere samtaler med barnet og partene.  
c) etablere tiltak for å sikre enhetlig praksis vedrørende vedtak, f.eks. ved å bruke en 
sjekkliste.  
d) sørge for at rutiner, vedtaksmaler og enkeltvedtak har fokus på barnets synspunkt, 
hvilke vekt barnets mening er tillagt og hvordan barnets beste er vurdert.  
e) sørge for at alle aktuelle vedtaksmaler inneholder informasjon om klagefrist, retten til 
å se sakens dokumenter og vise til hvilke regler vedtaket bygger på, og innholdet i 
disse.  
f) sørge for aktiv bruk og regelmessig evaluering av tiltaksplaner.  
g) utarbeide kompetanseplan for å opprettholde tilstrekkelig kompetanse.  
h) utarbeide opplæringsplaner og opplæringstiltak slik at nyansatte sikres lik opplæring 
av god kvalitet.  
i) arbeide for å strukturere samarbeidet i læringsnettverkene, for å bidra til at 
nettverkene blir en god kilde til læring for barneverntjenestens ansatte.  
 
2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets 
vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.  
Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en 
oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. 
Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret. 

 
Fredrikstad, 22.04.2022 
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Vedlegg 
Forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern - Saksbehandling og kompetanse», datert 22.04 
2022.  
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kommunestyresak 21/017, den 23.03 2021, (Forvaltningsrevisjonsplan 2021) 
Kontrollutvalgssak 20/32, den 17.12. 2020, (Forvaltningsrevisjonsplan 2021) 
Kontrollutvalgssak 21/25, den 30.09 2021 (Prosjektplan «Barnevern – saksbehandling og 
kompetanse») 
 

Saksopplysninger 
 
Prosjektets bakgrunn: 
Da kontrollutvalget behandlet plan for forvaltningsrevisjon 2021 fremkom følgende av 
risiko- og vesentlighetsvurdering:  
«Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme eller barnet 
av andre grunner har behov for hjelp. Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under forhold 
som kan skade deres helse og utvikling, får hjelp og omsorg til rett tid. I tillegg skal barnevernet bidra 
til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. 
Konsekvensene ved manglende saksbehandling i barnevernet kan være meget store for det enkelte 
barn og den enkelte familie. Risikoen for at det kan forekomme feil i saksbehandlingen fremstår også 
som høy. Revisjonen baserer seg i denne sammenheng på fylkesmannens bekymring for 
barnevernet i småkommuner. Med bakgrunn i de vurderingene revisjonen har gjort, vil det være svært 
aktuelt å gjennomføre en forvaltningsrevisjon omhandlende kommunens barnevernstjeneste i 2021.» 
 
Prosjektets problemstillinger: 
I prosjektplanen ble følgende problemstillinger vedtatt: 
 
Problemstilling 1: Har kommunen etablert tiltak som sørger for at saksbehandlingen i 
barneverntjenesten blir utført på en tilfredsstillende måte?  
 
Problemstilling 2: Har kommunen etablert tiltak for å sikre tilstrekkelig kompetanse i 
barnevernstjenesten? 
 
Revisjonskriterier: 
For å kontrollere og besvare problemstillingene har revisjonen utledet revisjonskriterier 
(kontrollkriterier).  
Revisjonskriterier for problemstilling 1 står i sin helhet på side 8 og 9 i rapporten. 
Revisjonskriterier for problemstilling 2 står i sin helhet på side 44 i rapporten. 
 
Revisjonens konklusjon og anbefalinger for problemstilling 1: 
«Revisjonen konkluderer med at Marker kommune i hovedsak har sørget for 
saksbehandlingen i barneverntjenesten blir utført på en tilfredsstillende måte. 
Barneverntjenesten har på de fleste områder grundige rutiner og maler. 
Samtidig er det noen områder der kriteriene vedrørende saksbehandlingen ikke oppfylles i 
tilstrekkelig grad: 
Det er slik revisjonen ser det forbedringspotensial med hensyn til tilbakemelding til melder. 
Dette gjelder både tilbakemelding om at melding er mottatt, og tilbakemelding etter endt 
undersøkelse. Revisjonen vil bemerke at det må være noe mer systematikk for å ivareta 
kriteriene. Tilbakemelding til melder etter endt undersøkelse bør fremkomme tydeligere av 
rutine, og sjekklisten som er utarbeidet for undersøkelse bør brukes aktivt for at kriteriet blir 
ivaretatt. Det bør også være en systematikk i hvordan man følger opp samtlige meldere etter 
endt undersøkelse da det kan være flere meldere knyttet til en undersøkelse. 
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Når det gjelder informasjon og medvirkning fra partene og fra barnet har barnverntjenesten i 
stor grad rutiner og maler på plass. Revisjonen finner dokumentasjon i de fleste 
undersøkelsene, men vil likevel bemerke at revisjonen i noen tilfeller ikke fant referat fra 
samtaler og hjemmebesøk selv om det refereres til dette i vedtak og undersøkelsesrapport. 
Revisjonen anbefaler at kommunen sørger for å etablere tiltak for å sikre en enhetlig praksis 
vedrørende vedtak. Dato på vedtaksbrev bør samsvare med dato for faktisk ferdigstillelse. 
Et tiltak som kan bidra til å oppnå dette kan for eksempel være at det tas i bruk en sjekkliste 
med punkter som kontrolleres før vedtaket blir ferdigstilles. En slik sjekkliste kan også 
ivareta andre viktige hensyn, som for eksempel å sikre at vedtaket skal vise til reglene det 
bygger på, at innholdet i reglene skal gjengis, at barnets synspunkt fremkommer og mening 
blir vektet, samt at barnets beste blir vurdert. 
Revisjonen vil bemerke at det bør være fokus på barnets synspunkt, vekting av barnets 
mening og hvordan barnets beste er vurdert i både rutiner, maler og enkeltvedtak. 
Barneverntjenesten har innarbeidet barnets synspunkt i rutiner angående undersøkelser, 
vedtak og hjelpetiltak. Revisjonen vil likevel bemerke at kun 1 av 8 vedtaksmaler har et eget 
punkt på barnets mening, og hjelpetekst angående barnevernfaglig vurdering av barnets 
beste. Barnets beste er i noen grad innarbeidet i rutiner. Revisjonen vil trekke frem at 
rutinene mangler en beskrivelse av kravet til å vekte barnets mening. 
Videre vil også revisjonen bemerke at det i en av vedtaksmalene ikke var vist til hvilke regler 
vedtaket bygger på, og innholdet i disse. Barneverntjenesten har også noen maler hvor 
klagefrist ikke er oppgitt, og en mal hvor det ikke er opplyst om retten til å se sakens 
dokumenter. 
Etter revisjonens vurdering er ikke kriteriet om at tiltaksplanen evalueres regelmessig i 
tilstrekkelig grad oppfylt. Mappegjennomgangen viser at det er mange tiltaksplaner som ikke 
blir evaluert regelmessig, og mange blir kun evaluert en gang i løpet av ett år, selv om det 
fremkommer av rutiner og maler at de minimum skal evalueres fire ganger i året. 
Tiltaksplanene bør også brukes mer som et aktivt dokument.» 
 
Basert på revisjonens vurderinger og konklusjon anbefaler de at kommunen bør: 

a) sørge for en mer systematisk tilnærming for å sikre tilbakemelding til melder. 
b) sørge for å dokumentere samtaler med barnet og partene. 
c) etablere tiltak for å sikre enhetlig praksis vedrørende vedtak, f.eks. ved å bruke en 

sjekkliste. 
d) sørge for at rutiner, vedtaksmaler og enkeltvedtak har fokus på barnets synspunkt, 

hvilke vekt barnets mening er tillagt og hvordan barnets beste er vurdert. 
e) sørge for at alle aktuelle vedtaksmaler inneholder informasjon om klagefrist, retten til 

å se sakens dokumenter og vise til hvilke regler vedtaket bygger på, og innholdet i 
disse. 

f) sørge for aktiv bruk og regelmessig evaluering av tiltaksplaner. 
 
 
Revisjonens konklusjon og anbefalinger for problemstilling 2: 
 
«Marker kommune har til en viss grad etablert tiltak for å sikre tilstrekkelig kompetanse i 
barneverntjenesten. Samtidig mangler kommunen struktur på noen områder, og det er ikke 
utarbeidet rutiner eller planer i tilstrekkelig grad. 
Det er slik revisjonen ser det forbedringspotensial i kompetanseplanleggingen. Kommunen 
har i liten grad systematisert kompetanseplanleggingen i barneverntjenesten, det er kun 
utarbeidet en kompetanseoversikt. 
Videre har kommunen ikke utarbeidet noen opplæringsplaner eller opplæringstiltak knyttet til 
nytilsatte. Revisjonen vil presisere at det fremkommer av innsamlede opplysninger at de 
fleste ansatte opplever å få god støtte og veiledning. Det fremkommer likevel at opplæringen 
varierer, og at det er lite struktur i hvordan den gjennomføres. Revisjonen vil bemerke at det 
er viktig med systematisk opplæring for å sikre tilstrekkelig opplæring. 
Kommunen har også lagt til rette for samarbeid gjennom læringsnettverk. Revisjonen vil 
bemerke at dette kan bidra til kompetanseheving blant de ansatte, men at det bør arbeides 
med å få samarbeidet mer strukturert.» 
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Basert på revisjonens vurderinger og konklusjon anbefaler de at kommunen bør: 
g) utarbeide kompetanseplan for å opprettholde tilstrekkelig kompetanse. 
h) utarbeide opplæringsplaner og opplæringstiltak slik at nyansatte sikres lik opplæring av 
god kvalitet. 
i) arbeide for å strukturere samarbeidet i læringsnettverkene, for å bidra til at nettverkene blir 
en god kilde til læring for barneverntjenestens ansatte. 
 
 
Rådmannens høringsuttalelse: 
Rådmannen har gitt uttalelse til rapporten og dens anbefalinger, dette fremgår i sin helhet på 
side 62 i rapporten. 
Rådmannen skriver blant annet: «Rådmannen støtter fullt ut de konklusjoner og anbefalinger 
som revisjonen gir, og det vil være til god hjelp i vårt forbedringsarbeid.» 

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

I denne forvaltningsrevisjonen har Østre Viken kommunerevisjon undersøkt barneverntjenestens saksbe-

handling og kompetanse. Revisjonen har undersøkt om kommunen har etablert tiltak som sørger for at 

saksbehandlingen i barneverntjenesten blir utført på en tilfredsstillende måte (problemstilling 1), og om 

kommunen har etablert tiltak for å sikre tilstrekkelig kompetanse i barneverntjenesten (problemstilling 2). 

Revisjonskriteriene i rapporten er i hovedsak basert på bestemmelsene i barnevernloven og forvaltnings-

loven. Barnevernloven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og 

utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt at barn og unge skal sikres trygge oppvekstsvilkår. 

En organisasjonsmessig og innholdsmessig god barneverntjeneste er viktig for at kommunen skal kunne 

oppfylle sine plikter etter barnevernloven og forvaltningsloven.  

 

Revisjonens gjennomføring 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i perioden oktober 2021 til mars 2022. Fakta er innhentet ved bruk 

av dokumentanalyse, intervjuer og mappegjennomgang. Revisjonen har intervjuet virksomhetsleder, bar-

nevernleder og alle saksbehandlerne i barnevernet. Revisjonen har sett på oversendte dokumenter vedrø-

rende ansattes kompetanse, retningslinjer, prosedyrer og maler fra fagsystemet. I mappegjennomgangen 

har revisjonen gjort et utplukk av mapper, og gjennomgått meldinger, undersøkelser og vedtak. Revisjonen 

har sett på håndtering av meldinger, gjennomføring av undersøkelser, informasjon og medvirkning fra par-

tene, vedtakshåndtering, barnets medvirkning, barnets beste og tidsavgrenset tiltaksplan. Revisjonen har 

også vurdert om barneverntjenesten har systematisk kompetanseplanlegging, opplæring, veiledning, etter-

utdanning, videreutdanning samt samarbeid med andre barneverntjenester.  

 

Revisjonens funn og konklusjoner 

Vedrørende problemstilling 1 konkluderer revisjonen med at Marker kommune i hovedsak har sørget for 

at saksbehandlingen i barneverntjenesten blir utført på en tilfredsstillende måte. Barneverntjenesten har 

på de fleste områder grundige rutiner og maler. Samtidig er det noen områder der kriteriene vedrørende 

saksbehandlingen ikke oppfylles i tilstrekkelig grad.  

Revisjonen fant at det manglet dokumentasjon knyttet til tilbakemelding til melder. Dette gjelder både 

tilbakemelding om at melding er mottatt, og tilbakemelding etter endt undersøkelse. Revisjonen vil be-

merke at det må være noe mer systematikk for å ivareta kriteriene. Tilbakemelding til melder etter endt 

undersøkelse bør fremkomme tydeligere av rutine, og sjekklisten som er utarbeidet for undersøkelse 

bør brukes aktivt for at kriteriet blir ivaretatt. Det bør også være en systematikk i hvordan man følger 

opp samtlige meldere etter endt undersøkelse da det kan være flere meldere knyttet til en undersøkelse.   

Når det gjelder informasjon og medvirkning fra partene og fra barnet har barnverntjenesten i stor grad 

rutiner og maler på plass. Revisjonen finner dokumentasjon i de fleste undersøkelsene, men vil likevel 

bemerke at revisjonen i noen tilfeller ikke fant referat fra samtaler og hjemmebesøk selv om det refereres 

til dette i vedtak og undersøkelsesrapport.  

I mappegjennomgangen fant revisjonen at flertallet av vedtaksbrevene hadde en tidligere dato enn fak-

tisk ferdigstillelsesdato. Revisjonen anbefaler at kommunen sørger for å etablere tiltak for å sikre en 

enhetlig praksis vedrørende vedtak. Dato på vedtaksbrev bør samsvare med dato for faktisk ferdigstil-

lelse. Et tiltak som kan bidra til å oppnå dette kan for eksempel være at det tas i bruk en sjekkliste med 

punkter som kontrolleres før vedtaket blir ferdigstilles. En slik sjekkliste kan også ivareta andre viktige 

hensyn, som for eksempel å sikre at vedtaket skal vise til reglene det bygger på, at innholdet i reglene 

skal gjengis, at barnets synspunkt fremkommer og mening blir vektet, samt at barnets beste blir vurdert. 

135



4 

 

Revisjonen vil bemerke at det bør være fokus på barnets synspunkt, vekting av barnets mening og 

hvordan barnets beste er vurdert i både rutiner, maler og enkeltvedtak.  Barneverntjenesten har innar-

beidet barnets synspunkt i rutiner angående undersøkelser, vedtak og hjelpetiltak. Revisjonen vil likevel 

bemerke at kun 1 av 8 vedtaksmaler har et eget punkt på barnets mening, og hjelpetekst angående 

barnevernfaglig vurdering av barnets beste. Barnets beste er i noen grad innarbeidet i rutiner. Revisjo-

nen vil trekke frem at rutinene mangler en beskrivelse av kravet til å vekte barnets mening.   

Videre vil også revisjonen bemerke at det i en av vedtaksmalene ikke var vist til hvilke regler vedtaket 

bygger på, og innholdet i disse reglene. Barneverntjenesten har også noen maler hvor klagefrist ikke er 

oppgitt, og en mal hvor det ikke er opplyst om retten til å se sakens dokumenter.  

Etter revisjonens vurdering er ikke kriteriet om at tiltaksplanen evalueres regelmessig i tilstrekkelig grad 

oppfylt. Mappegjennomgangen viser at det er mange tiltaksplaner som ikke blir evaluert regelmessig, 

og mange blir kun evaluert en gang i løpet av ett år, selv om det fremkommer av rutiner og maler at de 

minimum skal evalueres fire ganger i året. Tiltaksplanene bør også brukes mer som et aktivt dokument.  

 

Revisjonen konkluderer vedrørende problemstilling 2 at Marker kommune til en viss grad har etablert 

tiltak for å sikre tilstrekkelig kompetanse i barneverntjenesten. Revisjonen vurderer at kommunen mang-

ler struktur på noen områder, og det er ikke utarbeidet rutiner eller planer i tilstrekkelig grad.  

 

Kommunen har i liten grad systematisert kompetanseplanleggingen i barneverntjenesten, det er kun 

utarbeidet en kompetanseoversikt. Videre har kommunen ikke utarbeidet noen opplæringsplaner eller 

opplæringstiltak knyttet til nytilsatte. Revisjonen vil presisere at det fremkommer av innsamlede opplys-

ninger at de fleste ansatte opplever å få god støtte og veiledning. Det fremkommer likevel at opplæ-

ringen varierer, og at det er lite struktur i hvordan den gjennomføres. Revisjonen vil bemerke at det er 

viktig med systematisk opplæring for å sikre tilstrekkelig opplæring. Kommunen har også lagt til rette for 

samarbeid gjennom læringsnettverk. Revisjonen vurderer at samarbeid gjennom læringsnettverk som 

kommunen har lagt til rette for, kan bidra til kompetanseheving blant de ansatte, men at det bør arbeides 

med å få samarbeidet mer strukturert.  

 

Basert på våre vurderinger og konklusjoner anbefaler vi at kommunen bør: 

a) sørge for en mer systematisk tilnærming for å sikre tilbakemelding til melder.   

b) sørge for å dokumentere samtaler med barnet og partene.  

c) etablere tiltak for å sikre enhetlig praksis vedrørende vedtak, f.eks. ved å bruke en sjekkliste. 

d) sørge for at rutiner, vedtaksmaler og enkeltvedtak har fokus på barnets synspunkt, hvilke vekt 

barnets mening er tillagt og hvordan barnets beste er vurdert. 

e) sørge for at alle aktuelle vedtaksmaler inneholder informasjon om klagefrist, retten til å se sa-

kens dokumenter og vise til hvilke regler vedtaket bygger på, og innholdet i disse.  

f) sørge for aktiv bruk og regelmessig evaluering av tiltaksplaner. 

g) utarbeide kompetanseplan for å opprettholde tilstrekkelig kompetanse. 

h) utarbeide opplæringsplaner og opplæringstiltak slik at nyansatte sikres lik opplæring av god 

kvalitet.  

i) arbeide for å strukturere samarbeidet i læringsnettverkene, for å bidra til at nettverkene blir en 

god kilde til læring for barneverntjenestens ansatte. 
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2 PROSJEKTMANDAT 

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

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

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

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

munal revisjonsskikk er å følge RSK 001; Standard for forvaltningsrevisjon, utarbeidet av Norges kom-

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

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

problemstillinger, faktaopplysninger1, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger. Etter kom-

muneloven skal revisor rapportere resultatene av sin revisjon til kontrollutvalget. 

 

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

styret i Marker kommune i sak 21/217 (23.03.2021). Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonen 

ble vedtatt i kontrollutvalget 30.09.2021. Planen ble vedtatt i tråd med revisjonens forslag.  

 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført etter vedtatt prosjektplan i tidsrommet oktober 2021 til mars 2022. 

Vi har gjennomført et oppstartsmøte med kommuneadministrasjonen slik at også administrasjonens 

innspill er vurdert i planleggingsprosessen. 

 

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

tetssikring. I tillegg er rapportens faktaopplysninger i sin helhet verifisert av kommunen, slik at eventuelle 

feil eller misforståelser er rettet opp. Revisjonen avholdt avsluttende møte med administrasjonen 

01.04.22 hvor også revisjonens vurderinger ble gjennomgått. I etterkant av møtet er rapporten sendt på 

høring til rådmannen. Rådmannens uttalelse er vedlagt rapporten. 

 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført av forvaltningsrevisor Monica Thunem og oppdragsansvarlig re-

visor Casper Støten. Revisorenes habilitet og uavhengighet er vurdert opp mot kommunen og den un-

dersøkte virksomheten, og revisjonen finner de habile til å utføre forvaltningsrevisjonen. 

 

Revisor vil takke kontaktpersonen og andre som har deltatt i forvaltningsrevisjonen, for godt samarbeid 

i forbindelse med arbeidet. 

 

 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy, 22. april 2022 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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

Casper Støten (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor 

Monica Thunem (sign.) 

utførende forvaltningsrevisor 
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3 FREMGANGSMÅTE 

3.1 Problemstillinger og avgrensninger 

Rapporten besvarer følgende problemstillinger:  

 

Problemstilling 1: Har kommunen etablert tiltak som sørger for at saksbehandlingen i barneverntjenes-

ten blir utført på en tilfredsstillende måte? 

 

Revisjonen vil undersøke internkontrollen i kommunen med hovedfokus på saksbehandlingsprosedyrer 

og andre kontrolltiltak for å unngå manglende eller feil saksbehandling av barnevernstjenester. 

 

Problemstilling 2: Har kommunen etablert tiltak for å sikre tilstrekkelig kompetanse i barnevernstjenes-

ten? 

 

I risikovurderingen kommer det frem at kompetanseheving er avgjørende for lovforståelse og saksbe-

handlingsprosedyrer. Revisjonen vil undersøke om det har blitt gjort en systematisk kartlegging av kom-

petansen i tjenesten og hvilke tiltak som er blitt implementert for å opprettholde opplæring, videreutvik-

ling og veiledning av ansatte. 

 

3.2 Om revisjonskriterier 

I henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 15 skal revisor fastsette revisjonskriterier for den 

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

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

og revisors kunnskap og erfaring innen forvaltningsrevisjonsmetodikk, gjør at revisor kan gjøre objektive 

og holdbare vurderinger.  

 

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

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

visjonskriteriene klargjør også overfor folkevalgte, media og andre lesere av forvaltningsrevisjonen, hva 

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

kriteriene skal være relevante, konkrete og i samsvar med de kravene som gjelder for revidert enhet. 

 

Revisjonskriterier fastsettes vanligvis med basis i en eller flere følgende kilder: lovverk, politiske vedtak 

og føringer, kommunens egne retningslinjer, anerkjent teori på området, eller andre sammenlignbare 

virksomheters løsninger og resultater. 

 

3.3 Revisjonsmetoder  

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

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

visjonen har vi benyttet data fra ulike kilder, og brukt ulike metoder for innsamling av data, for å sikre et 

faktagrunnlag med høyest mulig grad av gyldighet og pålitelighet.  

 

Utfordringer og begrensninger i rapportens faktagrunnlag beskrives nedenfor sammen med beskrivel-

sen av de ulike metodene som er benyttet. Vi tar også hensyn til metodens begrensninger i vurde-

ringene.  
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I denne forvaltningsrevisjonen er informasjonen hentet inn gjennom bruk av følgende metoder: 

 Dokumentanalyse/ KOSTRA-analyse2 

 Intervjuer 

 Mappegjennomgang 

 

 

Dokumentanalyse 

Vi har gjennomgått sentrale dokumenter på området. Blant annet er ansattes kompetanse, retningslin-

jer, prosedyrer og maler fra fagsystemet Familia sentrale for revisjonens undersøkelse. Dokumentene 

er oversendt fra kommunen. Fullstendig oversikt over dokumentene fremgår av kildehenvisningene i 

kapittel 7. Revisjonen har også tatt med KOSTRA-tall for meldinger og undersøkelser.  

 

Intervjuer 

Det er totalt gjennomført 6 intervjuer:  

 Barnevernleder Hanne Fagerli 

 Virksomhetsleder oppvekst Line Andersen 

 4 barnevernskonsulenter, heretter kalt saksbehandlere 

 

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

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

eventuelle misforståelser. 

 

Mappegjennomgang/stikkprøvekontroll 

For å undersøke nærmere hvordan barneverntjenesten i Marker gjennomfører en tilfredsstillende saks-

behandling i praksis, valgte revisjonen å gjøre et utplukk av mapper. Revisjonen har foretatt gjennom-

gang av 11 barnevernmapper. Utvalget er foretatt på bakgrunn av 101 meldinger barnevernet har mot-

tatt de to siste årene. Revisjonen har foretatt et tilfeldig utvalg av mapper gjennom å bruke formel i Excel 

for tilfeldige stikkprøver. Barneverntjenesten byttet fagsystem fra Acos til Familia i mars 2020. 

 

I de 11 mappene er det gjennomgått totalt 35 meldinger, 16 undersøkelser og 22 vedtak. Barneverntje-

nesten har de siste to årene mottatt 101 meldinger, hatt 53 undersøkelser og 87 vedtak om hjelpetiltak. 

De har ikke hatt noen nye vedtak om omsorgsovertakelse de to siste årene.  

 

Datagrunnlaget er basert på gjennomgang av meldinger, undersøkelser, tiltaksplan/evaluering og ved-

tak. I tillegg har vi sett igjennom undersøkelsesplaner, undersøkelsesrapporter, journalposter og post-

journaler og vurdert ut fra tittel om dokumentet/notatet kan inneholde relevant informasjon. 

 

  

                                                      
2 KOSTRA: Egenrapportert statistikk fra alle kommuner og fylker, KOSTRA (ssb.no)  
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4 OM BARNEVERNTJENESTEN 

Barneverntjenesten i Marker kommune er fra 1. november 2021 organisert under kommunalområde 

Oppvekst. Oppvekst har ansvar for grunnskole, barnehage, helsestasjon, barnevern og spesialpeda-

gog. Tidligere lå barneverntjenesten under virksomhet Familie og helse. Virksomhetsleder for oppvekst 

har vært tilsatt i stillingen siden 1. november 2021. Hun oppgir at tanken bak endringen er at leder skal 

jobbe tverrfaglig innen oppvekst (skole, barnehage, barnevern osv.). Barneverntjenesten består av bar-

nevernleder, 4 barnevernskonsulenter/ saksbehandlere, en sekretær og en innleid konsulent. Barne-

vernstjenesten jobber etter generalistmodellen, og følger alle saker fra A til Å.  

 

5 SAKSBEHANDLING I BARNEVERNET  

Problemstilling 1: Har kommunen etablert tiltak som sørger for at saksbehandlingen i barneverntje-

nesten blir utført på en tilfredsstillende måte? 

 

5.1 Revisjonskriterier  

Utledning av revisjonskriteriene ligger i vedlegg.  

 

Revisjonskriteriene for meldinger er punktvis oppsummert nedenfor: 

Barneverntjenesten skal ha rutiner og praksis for innkomne meldinger som er i samsvar med regelver-

ket:  

 Barneverntjenesten skal senest innen en uke gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om 

meldingen skal følges opp med undersøkelser.  

 

 Det skal begrunnes skriftlig og med faglige vurderinger hvorfor en melding henlegges uten un-

dersøkelse (gjelder ikke åpenbart grunnløse meldinger). 

 

 Den som har sendt melding til barneverntjenesten skal få tilbakemelding innen tre uker etter at 

melding er mottatt. Tilbakemeldingen skal bekrefte at meldingen er mottatt. Dersom meldingen 

kommer fra en offentlig ansatt skal tilbakemeldingen også opplyse om hvorvidt det er åpnet 

undersøkelsessak.  
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 Barneverntjenesten skal gi melder ihht. informasjonsplikt til offentlig ansatt ny melding om at 

undersøkelsen er gjennomført senest 3 uker etter at den er gjennomført. Tilbakemeldingen skal 

inneholde opplysninger om saken er henlagt, eller om den følges opp videre. 

 

Revisjonskriteriene for undersøkelser punktvis oppsummert nedenfor: 

Barneverntjenesten skal ha rutiner og praksis for at undersøkelser er i samsvar med regelverket:  

 Undersøkelse skal gjennomføres innen tre måneder.  

 Undersøkelser skal være avsluttet med et vedtak om tiltak, beslutning om henleggelse eller 

begjæring om tiltak til fylkesnemnda. 

 Det skal foreligge dokumentasjon/ begrunnelse dersom en undersøkelse blir utvidet til 6 må-

neder. 

 Partene i en barnevernssak har rett til å gjøre seg kjent med dokumenter og opplysninger før 

saken behandles. 

 Part i saken bør gis mulighet til å uttale seg før vedtak treffes 

 Barnet skal bli informert, og gitt anledning til å uttale seg før det treffes avgjørelse i sak som 

berører barnet.  

 

Revisjonskriteriene for vedtak og tiltaksplaner er punktvis oppsummert nedenfor: 

Barneverntjenesten skal ha rutiner og praksis for at enkeltvedtak er i samsvar med regelverket:  

 Enkeltvedtak skal være skriftlig. 

 Enkeltvedtak skal treffes innen en måned.  

 Det skal vises til reglene vedtaket bygger på. 

 Det skal gjengi innholdet i reglene eller problemstillingen vedtaket bygger på. 

 Det skal nevnes de faktiske forholdene som vedtaket bygger på. 

 Det skal opplyses om klageadgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåte ved klage. 

 Det skal opplyses om retten til å se sakens dokumenter. 

 Det skal fremgå av vedtaket hva som er barnets synspunkt, hvilken vekt barnets mening er 

tillagt og hvordan barnets beste er vurdert.  

 Barneverntjenesten skal utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan når hjelpetiltak vedtas som skal 

evalueres regelmessig.  

 

5.2 Datagrunnlag 

5.2.1 Generelt om rutiner, internkontroll, rammer, føringer ved saksbehandlingen 

Barnevernleder oppgir at rutiner og prosedyrer ligger i TQM (kvalitetssystemet), men at systemet ikke 

fullt ut er tilstrekkelig siden det mangler rutiner på enkelte områder (f.eks. rutine for å godkjenne foster-

hjem/ fosterhjemshåndbok). Ansatte har tilgang til kvalitetssystemet. På forespørsel fra revisjonen om 

det fantes en kvitteringsfunksjon i TQM som de ansatte måtte kvittere for å ha lest nye/oppdaterte ruti-

ner/prosedyrer svarte leder at hun antar at det er en slik kvitteringsfunksjonalitet i systemet, men at 

denne ikke brukes per i dag. 

 

Barnevernleder opplyser at det er opprettet en kvalitetsgruppe i barnevernet som skal gjennomgå/revi-

dere rutiner og opprette det som mangler. Dette bekreftes også av saksbehandlerne som opplyser at 

det er startet arbeid hvor barnevernet har satt ned en gruppe der saksbehandler, kontorfaglig og barne-

vernleder har faste møtepunkter hvor de arbeidet med å få en oversikt over hva som mangler. Virksom-

hetsleder opplyser også at det er nedsatt en kvalitetsgruppe internt i barnevernet som skal se på rutiner 

og prosedyrer og oppdatere/etablere nye rutiner. Virksomhetsleder opplever at barneverntjenestens drift 

er stabil, men at det mangler noe på formalisering/skriftliggjøring av rutiner. 
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Saksbehandlerne oppgir at de har tilgang til rutiner og prosedyrer i TQM (Kommunens kvalitetskontroll-

system). Der ligger alt av rutiner som benyttes til saksbehandling. Det oppgis at dokumentasjonen er 

lett tilgjengelig, to saksbehandlere oppgir at de i mindre grad bruker det. En saksbehandler sier at  

det hadde vært enklere om de hadde hatt en fysisk perm på dette.  

 

To av saksbehandlerne opplever at avdelingen ikke har tilstrekkelig med rutiner og prosedyrer, en annen 

sier at det mangler noe. Det opplyses at de for tiden har hatt noen akuttplasseringer, og det har de ikke 

hatt tilstrekkelig med skriftlige rutiner på. De har manglet rutine på flytteregister, og hvem som skal ha 

informasjon. En saksbehandler oppgir at de kan bli bedre med rutiner, spesielt med tanke på barne-

vernsreformen. Det er laget rutiner for dette i smartkom-samarbeidet. Det er imidlertid uklart hvem skal 

«frikjøpes» fra andre oppgaver for å jobbe med nye oppgaver innen fosterhjem. Saksbehandler antar at 

dette ikke er oppe og går 1.1.22, men hvordan dette skal legges opp ligger til ledelsesnivå administrativt 

og politisk. 

 

Barnevernleder opplever at de rutinene som er opprettet etterleves, men rutinene/prosedyrene må gjen-

nomgås slik at det sikres at de er tilstrekkelige. Det er f. eks. en tydelig praksis/sedvane vedrørende 

fosterhjem, selv om rutinene her er noe manglende. Det opplyses at maler blir brukt konsekvent (både 

maler i Familia og egenutviklede saker). Barneverntjenesten har også en dyktig superbruker som bistår 

de andre ansatte og leder i fagsystemet Familia. Barnevernleder opplyser at det at barneverntjenesten 

i Marker er liten og oversiktlig, skaper trygghet for utførelsen av oppgavene.  

 

På spørsmål fra revisjonene om barnevernet jobber etter en felles forankret praksis med tanke på saks-

behandlingsregler og rutiner, svarer barnevernleder at hun opplever at praksis varierer noe, og at ulik 

utdannings- og erfaringsbakgrunn kan være en årsak til dette. Hun mener praksis bør bli likere på sikt 

enn den er i dag, og at mer jevn og litt høyere kompetanse kan bidra til dette. Saksbehandlerne opplyste 

om at felles rutiner og en felles forankret praksis eksisterer. De har en felles praksis for hvordan mel-

dinger mottas og undersøkelser gjennomføres. En saksbehandler sier at de stort sett jobber likt, men 

noe vil variere fra saksbehandler til saksbehandler.  

 

En saksbehandler oppgir at hyppig utskiftning av ledere i barneverntjenesten har medført at det i perio-

der ikke blir lagt vekt på rutiner og internkontroll. Det blir et vakuum når en leder slutter, men saksbe-

handler opplever at de arbeider godt med rutiner når en ny leder kommer inn. Saksbehandler sier at det 

må jobbes med å få en stabil arbeidsgruppe, med ledere som blir i avdelingen over en lengere periode.  

Saksbehandler synes det er fint at det har kommet inn en ny leder som ser behovet, og forklarer at ny 

leder er kjapt på, og ser hva de trenger.  

 

Fra saksbehandlerne opplyses det om at etterlevelsen av rutinene er grei og at rutinene er bygd på den 

praksisen de har. Etterlevelsen av rutiner og maler er noe de arbeider med kontinuerlig. En saksbe-

handler oppgir at det er viktig at det ligger rutiner i bunn som er tilgjengelig, men at man har mer behov 

for rutinene som nyansatt. Ansatte som har arbeidet i avdelingen lenge vet hvordan prosesser er, og 

hvordan man skal arbeide. Saksbehandler forklarer videre at hun ikke leser mye på rutiner, men bruker 

rutinene for eksempel ved mistanke om vold, eller ved trusler mot ansatte. Saksbehandler presiserer at 

det er viktig at barn og familier blir fulgt opp på en god måte selv om rutinen kan være ufullstendig. 

 

Barneverntjenestens maler ligger i fagsystemet Familia, og det oppgis fra en saksbehandler at de har 

gode maler der og at de ble opprettet i forbindelse med implementering av Familia i 2020. Det opplyses 

fra en saksbehandler at malene blir brukt hele tiden, at de viktigste malene er på plass men at barne-

verntjenesten mangler noen. Dersom det er noe de ikke har maler på så tas dette tak i, eller man ser til 

andre saker hvordan det er gjort. Det er viktig med maler for å sikre at f.eks. fosterhjemsoppfølging 
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gjøres riktig. Det er revisjonens inntrykk ut fra intervjuene av saksbehandlere at malene brukes jevnlig 

blant alle ansatte i barneverntjenesten. 

 

På spørsmål om hvordan barneverntjenesten sørger for at frister og tilbakemeldinger blir fulgt opp for-

klarer barnevernleder at dette følges opp med den enkelte ansatte og i interne møter. Nøkkeltall i Fa-

milia viser leder hvordan tjenesten ligger an i de ulike sakene, og dette er også et godt grunnlag for 

løpende oppfølging av den enkelte sak/ansatt. Virksomhetsleder opplever at barneverntjenesten følger 

opp frister og tilbakemeldinger. Saksbehandlerne opplyser at fagsystemet Familia har automatiske 

frister, og systemet varsler når fristen nærmer seg slik at saksbehandlere og leder blir påminnet om 

dette (statistikk). En saksbehandler oppgir at det også legges inn frister i referatet fra fagmøtet slik at 

dette skal sikres.  

 

Barnevernleder opplever at det er færre saker ift. antallet saksbehandlere enn i andre kommuner. Ar-

beidsmengden oppleves som passende på nåværende tidspunkt, men at det i perioder kan være hek-

tisk. Barnevernleder legger vekt på at det er viktig å ha nok ressurser til å gjøre en god jobb med fami-

liene og barna, og opplever at dette er mulig ut fra dagens arbeidsmengden. 

 

Fra saksbehandlerne opplyses det om at det i perioder kan det være mye arbeid, f.eks. når det er mye 

oppfølgingsarbeid i fosterhjem, men at arbeidsmengden i hovedsak oppleves som overkommelig. De 

ansatte gis mye frihet knyttet til planlegging av arbeidet, noe man opplever som positivt.  Det oppgis at 

i forhold til andre barnevernstjenester så har de en roligere hverdag da de har litt færre saker. De kan 

da jobbe godt med de sakene de har. En saksbehandler presiserer at selv om de har færre saker enn 

de store kontorene så følger saksbehandlerne opp de fleste hjelpetiltakene selv. På de store kontorene 

hvor de ikke jobber etter generalistmodellen, men er delt inn i team, så har de gjerne tiltakspersoner i 

tjenesten de kan sette inn. I Marker følger saksbehandlerne selv opp hjelpetiltakene de setter inn. Dette 

krever at saksbehandler jobber tett på familiene under hele tiden de mottar tjenester fra barneverntje-

nesten. Det oppgis at de har vært flinke til å fordele akuttsaker og andre saker som krever mye ressurser. 

Akuttplasseringer krever mye ressurser i sakene. Barneverntjenesten henter ikke inn så mye ressurser 

utenifra, de gjør alt selv. Ved akuttplasseringer har saksbehandler erfart at det går mye tid i etterkant av 

en akuttplassering, og man må helst sette av en hel uke til å skrive dokumenter, oppfølging og møter 

etter en plassering. Dette kommer på toppen av andre saker man jobber med.  

 

Når det gjelder hvordan det jobbes med risikovurderinger ift. saksbehandlingen i barneverntjenesten 

(vurdering av risiko for at regler/ vedtak ikke følges) opplever barnevernleder at det er en sikkerhet 

(internkontroll) i fagsystemer der dokumentasjon gås gjennom og saker evalueres. Sakene gås igjen-

nom med den enkelte, praksis er at dette gjøres månedlig, men barnevernleder har en plan om å gjøre 

dette hyppigere (hver 14. dag) i 2022. Utover dette gjennomføres det ingen helhetlig risikovurdering av 

barneverntjenesten. Som ny leder vil barnevernleder sørge for at det blir gjennomført både helhetlig 

risikovurdering og risikovurdering av spesielle forhold, men hun har vært ansatt så kort tid at dette ikke 

har blitt gjort enda. Barnevernleder kjenner ikke tidligere leders praksis når det gjelder risikovurdering. 

Virksomhetsleder opplyser om at det ikke gjennomføres helhetlig risikovurdering for barneverntjenesten. 

Imidlertid er det hennes oppfatning at barnevernet opererer i tråd med gjeldende lovverk i tilknytning til 

saksbehandlingen.  

 

På spørsmål om det er andre utfordringer vedrørende barneverntjenestens saksbehandling opplever 

barnevernleder at det som er viktig er at kompetansen ved barneverntjenesten videreutvikles. En 

saksbehandler oppgir at hun må bli flinkere på å skrive tiltaksplan. Avdelingen er gode på å overholde 

frister og på å skrive vurderinger, men saksbehandler opplever at noen av malene avdelingen har er 

for dårlige. En annen saksbehandler oppgir tid som en utfordring, det tar tid og dokumentere alt som 

skjer i en sak, det være seg referat fra møter, journalnotater på telefonsamtaler og tekstmeldinger mm. 
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Det oppgis at det blir hektisk når man arbeider med en undersøkelse som nærmer seg slutt, og det 

koker i en annen sak.  

 

Fra 1.1.2022 gjøres det endringer i barnevernsloven som tydeliggjør kommuneledelsens ansvar for bar-

nevernet, og at det er kommuneledelsen som har det overordnede ansvaret for at barneverntjenesten 

oppfyller sine lovpålagte plikter. På spørsmål om hvordan kommunen forbereder seg på dette opplyser 

virksomhetsleder at dette først er begynt å bli snakket om i løpet av den siste måneden3. Hun oppgir at 

dette burde vært drøftet på politisk nivå tidligere, og at prioriteringen nå er å få en sak til politisk nivå 

(kommunestyret). Virksomhetsleder oppgir videre at dette ikke er jobbet godt nok så langt med fra ad-

ministrasjonens side. Hun legger til at det jobbes også med dette som en del av smartkom-samarbeidet. 

Hun har en oppfatning av at flere kommuner grubler over hvordan lovendringene skal implementere, og 

sier at det er viktig å få på plass en lokal forankring av hvordan dette skal gjennomføres. 

 

5.2.2 Håndtering av meldinger 

Revisjonskriterium 1: Barneverntjenesten skal senest innen en uke gjennomgå innkomne meldinger 

og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser.  

 

Revisjonskriterium 2: Det skal begrunnes skriftlig og med faglige vurderinger hvorfor en melding hen-

legges uten undersøkelse (gjelder ikke åpenbart grunnløse meldinger). 

 

Ifølge rutine «håndtering av post i barneverntjenesten» tar kontorfaglig ansatt en gjennomgang og sjek-

ker om posten inneholder meldinger. Dersom det finnes meldinger blir dette formidlet til en saksbehand-

ler eller leder. Meldinger skal legges i meldingspermen. I rutine for behandling av meldinger fremkommer 

det at den som mottar posten sjekker for meldinger og tar eventuelle meldinger opp med tilstedevæ-

rende saksbehandlere eller leder. Saksbehandler som mottar meldingen gjør en akuttvurdering av inn-

holdet sammen med tilstedeværende leder. Dersom det er behov for akuttintervensjon følges prosedy-

rer om dette. Registrering i Familia foretas av tildelt saksbehandler, etter internt «meldingsmøte».  

 

Rutinen for behandling av meldinger beskrives prosessen fra mottak av melding til konklusjon og forde-

ling av melding. Rutinen kommer til anvendelse ved alle innkomne meldinger, muntlig eller skriftlig.  Det 

fremkommer av rutinen at det er leder som har ansvar for at meldingshåndtering skjer i henhold til ruti-

nen, men at det er saksbehandler som er ansvarlig for utføring av arbeidet i den enkelte sak. Avvik i 

forhold til rutinen skal begrunnes overfor leder. Fristbrudd skal begrunnes og føres på kontrollskjema.   

 

Det oppgis i rutinen at barneverntjenesten skal snarest og innen en uke, gjennomgå innkomne mel-

dinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelse i henhold til lov om barneverntje-

nester § 4-3. Videre oppgis det at meldinger til barneverntjenesten skal gjennomgås innen 48 timer. 

Dersom barneverntjenesten henlegger meldingen skal dette dokumenteres skriftlig og arkiveres på bar-

nets sak. Begrunnelsen skal inneholde faglige vurderinger som grunngir henleggelse.  

 

Rutinen beskriver punkter følgende angående meldinger: 

 Mottak av bekymringsmeldinger 

 Anonyme meldinger 

 Muntlige meldinger 

 Skriftlige meldinger 

 Ny melding i aktiv sak 

 Melding om ufødte barn og gravide rusmisbrukere 

                                                      
3 Intervjuet ble avholdt 3.desember 2021. 
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 Behandling av bekymringsmeldinger 

 Henleggelsesrutiner 

 Tilbakemelding til melder 

Anonyme meldinger skal behandles som vanlige meldinger. Det er saksbehandler som skal avklare 

hvorvidt melder kan velge å ikke være anonym. Videre skal man vurdere sannsynlighet for sjikane.  

 

Det oppgis av rutinen at muntlige meldinger skal registreres umiddelbart på skjema meldeskjema av 

meldingsmottaker. Barnevernleder har oppgitt at meldeskjema i papirform eventuelt kan skannes inn, 

men hovedsakelig skal de skrive meldinger de får inn over telefon eller muntlig i fysisk møte rett inn i 

systemet, på lik linje som en vanlig melding.  

 

Den skriftlige registreringen skal ifølge rutinen leses gjennom og godkjennes av den som melder dersom 

det er mulig. Dersom meldingen fører til undersøkelse fordeler leder saken til saksbehandler. Det følger 

av rutinen at barneverntjenesten i Marker skal ha to saksbehandlere pr. sak i undersøkelsessaker. Saks-

behandler 1 har hovedansvar for gjennomføring av undersøkelsen, men begge har ansvar for at under-

søkelsen utføres faglig forsvarlig og at frister holdes. Saksbehandlerne fordeler arbeidsoppgavene i 

saken fritt seg imellom.  

 

Meldinger i aktive saker skal leveres saksbehandler, og behandles på første meldingsmøte. I meldings-

møtet avklares det hvorvidt ny undersøkelse med ny frist skal iverksettes, før det registreres i Familia. 

Ny melding i pågående undersøkelsessak skal registreres som opplysninger i saken eller som brev inn. 

 

Ved bekymringsmeldinger skal det først avklares om det foreligger en akuttsituasjon for barnet. Dersom 

saken ikke er akutt oppgir rutinen at følgende momenter er vesentlig å drøfte på meldingsmøte:  

 Begrunnelse for undersøkelse/ henleggelse 

 Faktisk beskrivelse av innhold i meldingen 

-er barneverntjenesten rett instans, eller bør saken avklares med andre instanser? 

-risiko- og beskyttelsesfaktorer 

-er det behov for ytterligere avklaring med melder? 

-vurdering av de faktiske opplysningene i et barnevernsfaglig perspektiv, vil man undersøkelse 

eller henlegge? Dette skal begrunnes.  

 Fokus for videre arbeid 

-hva skal undersøkes? 

-hvilke metoder kan anvendes? 

-hvilke instanser bør kontaktes? 

-hvordan få frem barnets stemme? 

-hvordan sikre en skånsom behandling av foreldre/ familie? 

 

Henleggelsen skal konkluderes på meldingsgjennomgangsskjema. Det fremkommer av rutinen at det 

beror på en vurdering av barnets beste i den enkelte sak hvorvidt foreldre skal gis informasjon om at 

meldingen henlegges.  

 

I rutinen for fagmøte «torsdagsmøte» oppgis det at barneverntjenesten har fagmøte torsdager fra klok-

ken 08.30-11.30.Fagmøtens del 2 fra klokka 10-11.30 benyttes til drøfting av enkeltsaker. Saker som 

skal tas opp i plenum er nye meldinger, midtveisevaluering av undersøkelser, sluttrapporter etter under-

søkelser og saker hvor man vurderer nemndsbehandling. Hver enkelt saksbehandler har ansvar for at 

sakene meldes opp til drøfting og saksbehandler legger frem saken i møtet. Tjenesten har også mel-

dingsmøte på tirsdag fra 08.30-09.00. Dersom det ikke er innkomne meldinger til dette møtet kan denne 

tiden også benyttes til drøfting av enkeltsaker.  
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Rutinen «Meldingsmøte» skal anvendes ved gjennomgang av alle meldinger til barneverntjenesten. Her 

fremkommer det at innkomne meldinger behandles i «meldingsmøte» som er et internt møte klokken 

08.30-09.30 på mandag. Alle tilstedeværende fagpersonell er faste deltakere på møtet. Det fremkom-

mer at en akuttvurdering av innholdet i meldingen er gjort før meldingen behandles på meldingsmøtet. 

Meldingen konkluderes med henleggelse eller undersøkelse, og fordeles til saksbehandler i møtet. Mø-

tet skal også avklare hvem som er saksbehandler 1 og 2. Videre skal møte ta stilling til hva bekymringen 

for barnet er, og drøfte de viktigste punktene til utarbeidelse av tiltaksplan. Datoer for midtveisevaluering 

og sluttevaluering føres inn på kjøreplanen for fagmøtet, og det fremkommer også i denne rutinen at 

dersom det ikke er meldinger som skal gjennomgås kan meldingsmøte benyttes til ordinær saksdrøfting.  

 

Barneverntjenesten har en mal «gjennomgang og konklusjon om melding» med følgende punkter:  

 Klient og foresattes personalia 

 Melder 

 Hvem som har mottatt meldingen 

 Meldingens innhold 

 Tidligere kjennskap til familien 

 Vurdering  

 Akuttvurdering 

 Hvis det konkluderes undersø-

kelse 

 Barneverntjenestens hypotese 

 Konklusjon 

 Henlagt pga. forhold utenfor barnevernlo-

ven 

 Henlagt og henvist til annen instans 

 Henlagt og videresendt til annen kom-

mune 

 Frist for gjennomgang  

 Fristoverskridelse 

 Avgjort 

 

Barnevernleder informerer om at det avholdes meldingsmøter hver tirsdag og torsdag. Dette bekreftes 

også av saksbehandlerne, og en saksbehandler sier at man går gjennom meldinger fortløpende, men 

venter til møtet hvis det ikke er akutt. En annen saksbehandler oppgir at meldinger blir registrert inn og 

gjennomgått når de kommer inn. Alle har ansvar for å sjekke dette. En saksbehandler oppgir at barne-

verntjenesten både har elektronisk og fysisk/skriftlig post, og at skriftlige meldinger legges inn i Familia 

av kontorfaglig ansatt. Muntlige meldinger skrives inn i et notat i Familia av saksbehandler.  

I tilfeller der meldingen ikke er akutt drøftes meldingen i meldingsmøte. Meldinger fører ofte til under-

søkelse.  

 

Barnevernleder oppgir at kontorfaglig ansatt registrerer innkomne meldinger på post/e-post. Om noe 

kommer på telefon blir dette skriftliggjort i systemet umiddelbart. Barneverntjenesten i Marker er alltid 

innenfor fristen for å gjennomgå meldinger. I møtene blir hypoteser og spørsmål diskutert, og ansvar 

blir fordelt til saksbehandler. Hvis saken det gjelder vurderes som akutt så ageres det umiddelbart. Det 

oppgis også fra saksbehandlerne at de opplever at fristen på gjennomgang av meldingen i løpet av en 

uke overholdes.  

 

En saksbehandler opplyser om at barneverntjenesten har sedvane for at det er den som leser mel-

dingen som vurderer om den er akutt eller ikke. Dersom meldingen ikke er akutt tas det opp på mel-

dingsmøtet. Det avhenger av meldingens innhold hvordan barneverntjenesten går frem i en akutt mel-

ding. De drøfter meldingen på kontoret og legger en plan for dagen. De drøfter hvem vi skal snakke 

med, barnet, foreldrene, melder osv., og om de skal gjøre dette samme dag eller neste. Dette vurderer 

de ut ifra barnets beste. Er det en melding hvor det er mistanke om vold eller overgrep kan barnevern-

tjenesten snakke med barnet uten foreldrenes kjennskap for å få mer informasjon. Øvrige meldinger 

involveres foreldre stort sett samme dag.  

 

En saksbehandler oppgir at barneverntjenesten har et gjennomgangsdokument i fagsystemet som er 

en mal som inneholder korte fakta som: hvem er melder, hva meldes om, akuttvurdering, vurdering om 
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det skal åpnes undersøkelse, kjennskap til familien fra før osv. Gjennomgangsdokumentet tar barne-

verntjenesten med inn i første samtale med foreldrene, og er et dokument som raskt tar familien igjen-

nom det som kontoret har drøftet internt, og veien frem til konklusjon av meldingen.  

 

Både barnevernleder og saksbehandlerne opplyser om at meldingen henlegges hvis det ikke er behov 

for å undersøke saken nærmere. Barnevernleder oppgir at dersom det kommer annen relevant infor-

masjon inn, tas meldingen opp igjen til ny vurdering. En saksbehandler forklarer at dersom de ser at det 

er sjikane (sjikanemeldinger), og er sikre på dette, så henlegges meldingen. Dersom det ikke er behov 

for undersøkelser så henlegges også saken. Flere saksbehandlere oppgir at de er nøye på å gå gjen-

nom samtlige meldinger, og at det er få meldinger som legges vekk uten at det gjøres noe. Saksbe-

handler sier at dersom de skal henlegge en melding så er det en god vurdering rundt dette i forkant. En 

annen saksbehandler oppgir at dersom de henlegger basert på at det er oppspinn, vurderer de om de 

skal informere foreldrene. Det opplyses også fra en saksbehandler at praksis i dag er at alle saker som 

er meldt inn undersøkes, med unntak av saker man tidligere har kjennskap til, og som anses som ren 

trakassering av foreldrene til det aktuelle barnet (meldinger uten saklig grunnlag). 

5.2.2.1 KOSTRA-tall: behandlingstid/ konklusjon meldinger  

I tabell 1 kan vi se at barnevernet i Marker kommune de siste fem årene har oppgitt at samtlige mottatte 

meldinger er behandlet innenfor fristen på 7 dager. Videre fremkommer det av tabell 2 hvor mange av 

meldingene som går til undersøkelse, hvor mange som blir henlagt og hvor mange som meldinger som 

er knyttet til pågående undersøkelser.  Her ser revisjonen at svært få meldinger i Marker kommune blir 

henlagt. 

 

Nøkkeltall fra KOSTRA 2016 2017 2018 2019 20204 

Meldinger i alt 43 48 45 32 49 

Innen 7 dager 43 48 45 32 49 

7 dager eller mer - - - - - 

Tabell 1: Meldinger til barnevernet, behandlingstid av meldingen. Kilde: KOSTRA 

 

Nøkkeltall fra KOSTRA 2016 2017 2018 2019 20205 

Meldinger i alt 43 48 45 32 49 

Til undersøkelse 42 46 41 32 29 

Henlagt pga. aktive tiltak - - - - 10 

Meldinger i pågående under-

søkelser 

  - - 10 

Henlagt 1 2 4 - - 

Tabell 2: Meldinger til barnevernet, konklusjon på meldingen. Kilde: KOSTRA 

 

5.2.2.2 Mappegjennomgang 

Melding skal gjennomgås innen en uke (dato for melding ift. dato for gjennomgang)  

Det var ingen av de 35 gjennomgåtte meldingene som ble gjennomgått etter mer enn 7 dager. 

De fleste ble gjennomgått innen de første dagene:  

 

                                                      
4 Fra 2020 skal også meldinger for barn som allereie har undersøking eller tiltak registrerest. Dette gjør at tallet på 

meldinger i de fleste kommuner vil være høgere f.o.m 2020 enn tidlegere år. 

5 Ibid 
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Antall dager fra mottatt melding til konklusjon 

 

Samme dag som mottatt 9 

Etter 1 dag 11 

Etter 2 dager  3 

Etter 3 dager 3 

Etter 4 dager 3 

Etter 5 dager 2 

Etter 6 dager 1 

Etter 7 dager 3 

Over 7 dager 0 

Meldinger totalt 35 

Tabell 3 Meldinger og dager fra mottatt til konklusjon 
 

Foreligger det dokumentasjon på at meldingen er gjennomgått, og vurdert om den skal følges 

opp med undersøkelse?  

 Det foreligger informasjon i alle meldingene at de er gjennomgått, og vurdert om den skal følges opp 

med undersøkelse. Dette fremkom under feltet vurdering/ konklusjon i «meldingsgjennomgangsbilde» i 

Familia og/eller i skjema «gjennomgang og konklusjon av melding». 12 av 35 skjemaer av «gjennom-

gang og konklusjon av melding» var ikke opprettet i arkiv og journalført.  

 

Meldingen som henlegges uten undersøkelse, skal begrunnes skriftlig med faglige vurderinger.  

(Henleggelse av åpenbart grunnløse meldinger trenger ikke å begrunnes.) 

9 av 35 meldinger som ble gjennomgått ble henlagt. Alle har blitt henlagt på grunn av aktiv tiltakssak. 

Det er et felt i «meldingsgjennomgangsbilde» i Familia der man kan fylle ut angående vurdering/ kon-

klusjon. I tillegg er det også et skjema «gjennomgang og konklusjon av melding». I alle meldingene er 

det fylt ut skjema «gjennomgang og konklusjon av melding» med vurderinger. I 8 av 9 meldinger er det 

også fylt ut vurdering/ konklusjon i feltet i meldingsgjennomgangen.  

  

Vurderingene som ble gitt er f.eks.:  

 melding henlagt da det er tiltak igangsatt. Barneverntjenesten har kontakt med familien fra tidli-

gere og det er igangsatt tiltak.  

 kjent med forholdene fra tidligere og fremkommer ingen nye vurderinger i meldingen.  

 det vurderes ikke som aktuelt å åpne ny undersøkelse på bakgrunn av at opplysningene er kjent 

for barneverntjenesten, og at det er pågående arbeid i saken vedrørende disse opplysninger.  

 melding vil bli tatt opp med foresatte. Barneverntjenesten har tiltak inn i familien og tar denne 

meldingen opp med foresatte på første møte. 

 vurderer at innholdet i meldingen ikke tilfører noen ny informasjon knyttet til omsorgssituasjo-

nen. BVT samarbeider med familien fra før. Bakgrunnen for meldingen oppfattes som trakas-

sering av familien.  

 ut fra de opplysninger som foreligger vurderer bvt at det er rimelig grunn til å anta at meldingen 

kan inneholde opplysninger som kan være aktuelle å videreføre inn i en allerede pågående 

tiltakssak, men ingen nye opplysninger som fører til ny undersøkelse. 

 vurderer at innholdet i meldingen må følges opp, og at det kan fremstå som om familien er i 

behov av en enda tydeligere og mer målrettet oppfølging fra kommunen med bvt. 

 vil kontakte familien for å planlegge en samtale slik at man kan gjennomgå opplysningene i 

meldingen, og eventuelt tilby familien andre hjelpetiltak.  

 opplysningene tas opp med foreldre og barnet. Opplysningen er svært alvorlige og må følges 

tett opp.  
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5.2.3 Tilbakemelding til melder 

Revisjonskriterium 3: Den som har sendt melding til barneverntjenesten skal få tilbakemelding innen tre 

uker etter at melding er mottatt. Tilbakemeldingen skal bekrefte at meldingen er mottatt. Dersom mel-

dingen kommer fra en offentlig ansatt skal tilbakemeldingen også opplyse om hvorvidt det er åpnet 

undersøkelsessak.  

 

Revisjonskriterium 4: Barneverntjenesten skal gi melder ihht. informasjonsplikt til offentlig ansatt ny mel-

ding om at undersøkelsen er gjennomført senest 3 uker etter at den er gjennomført. Tilbakemeldingen 

skal inneholde opplysninger om saken er henlagt, eller om den følges opp videre. 

 

I rutinen «håndtering av post i barneverntjenesten» fremkommer det et punkt angående tilbakemelding 

til melder. Det fremkommer av rutinen at offentlig melder skal ha skriftlig tilbakemelding på konklusjon 

av meldingen. Privat melder skal ha en tilbakemelding på at meldingen er mottatt, men har ikke krav på 

å få vite konklusjonen. Melder skal ha tilbakemelding innen tre uker. Dette skal journalføres og doku-

menteres. Barneverntjenesten har også en sjekkliste for undersøkelsessaker hvor man skal oppgi om 

ulike oppgaver er planlagt og utført. En oppgave er: «brev sendes til offentlig melder om konklusjon i 

undersøkelsessak. Det skal vurderes om offentlig melder skal opplyses om iverksatte tiltak.» I rutinen 

«gjennomføring av undersøkelser i barnevernssaker» fremkommer det at offentlig melder skal ha skrift-

lig tilbakemelding på om det igangsettes tiltak eller ikke, og at dette er en egen mal. Følgende alternativ 

oppgis i rutinen vedrørende avslutning av en undersøkelsessak: Saken henlegges, forslag om frivillig 

hjelpetiltak og fremme sak for nemnda. Under beskrivelsen av hvordan saken henlegges oppgis det at 

offentlig melder skal ha tilbakemelding på utfall av saken innen tre uker.  

 

Barneverntjenesten har en mal på «bekreftelse på mottatt melding fra privat melder» og en mal som 

gjelder «bekreftelse på mottatt melding fra offentlig melder». På brevmalene bekrefter barneverntjenes-

ten at bekymringsmeldingen er blitt mottatt, og når den er mottatt. Videre er det vedlagt skriv der det 

fremkommer at i henhold til Lov om barneverntjenester § 6-7, skal barneverntjenesten gi tilbakemelding 

til melder, hhv. etter barnevernloven §§ 6-7 og 6-7a. I mal «bekreftelse på mottatt melding fra offentlig 

melder» fremkommer det også konklusjon på melding med underpunkter henlagt eller undersøkelse jf. 

Lov om barneverntjenester § 4-3. Det oppgis også at det vil bli gitt ytterligere informasjon om konklusjon 

på undersøkelse, senest tre uker etter konklusjonsdato.  

 

I mal «tilbakemelding til melder etter endt undersøkelse» er følgende oppgitt: Barneverntjenesten infor-

merer om konklusjon etter endt undersøkelse. Barneverntjenesten har besluttet: 

 Saken er henlagt i henhold til lov om barneverntjenester § 4-3 

 Barneverntjenesten har fattet vedtak i henhold til lov om barneverntjenester § 4-4  

(her kan man beskrive tiltaket dersom det har betydning for hvordan melder skal kunne ivareta 

barnet.) 

 

Barnevernleder opplever at det gis tilbakemelding innen tre uker, og oppgir at dette ofte gjøres i mel-

dingsmøte. Saksbehandlerne opplyser at det gis tilbakemelding til melder, og det er en del av rutinen 

av gjennomgangen. Det gjøres med en gang etter at meldingen er konkludert. Det oppgis at det gis 

tilbakemelding innen frist så lenge melder ikke er anonym. Det opplyses at Familia gir beskjed om at de 

skal huske dette, og at de er bedre på dette nå enn tidligere.  

 

Barnevernleder opplever at det gis tilbakemelding om at det er startet undersøkelsessak når melder er 

en offentlig instans. Saksbehandlere bekrefter også at det gis tilbakemelding om det er startet undersø-

kelsessak når melder er en offentlig instans, det er også en del av tilbakemeldingen i fagsystemet.  

 

149



18 

 

Barnevernleder informerte om at det gis tilbakemelding til offentlig instans om at undersøkelse er gjen-

nomført, og at dette gjøres innen frist på 3 uker. Tilbakemeldingen inneholder også opplysninger om 

saken er henlagt eller fulgt opp. 3 av saksbehandlerne bekrefter at det gis melding til offentlig instans 

om at undersøkelsen er gjennomført, mens en saksbehandler opplyser at hvis offentlig melder er i kon-

takt med barnet så får melder informasjon om det. Det oppgis at det er viktig at melder får vite at det er 

satt inn tiltak. De vurderer hva melder har behov for å vite. Videre oppgir saksbehandler at hvis en sak 

henlegges så skal melder få vite det. De drøfter dette med foreldrene i avsluttende møte. En saksbe-

handler opplyser om at dette gjøres i en egen «fane» i Familia ved avslutning av undersøkelsen.  

 

To saksbehandlere oppgir at tilbakemelding gis innen fristen, mens en saksbehandler er usikker på 

om dette gjøres innen frist. Når det gjelder tilbakemelding til melder oppgir en saksbehandler at dette 

må huskes av den enkelte saksbehandler da det ikke er noen varsler i fagsystemet på dette. De er 

dårligere på å følge opp de tingene som det ikke varsles på i fagsystemet.   

 

På spørsmål fra revisjonen om det kommer opp noe varsel i Familie om fristen svarer en saksbehandler 

at hun ikke har kjennskap til om det kommer opp noe varsel, men mener det er en avhuking. En saks-

behandler oppgir at det ikke kommer opp noe varsel om dette i systemet, og en annen er ikke sikker på 

om systemet følger opp denne fristen. Det oppgis fra en saksbehandler at de ikke har noe skriftlig rutine 

på dette. Dette er opp til saksbehandler å følge opp og ha i sin oversikt over oppgaver knyttet til at 

undersøkelsen er ferdig. Det oppgis fra saksbehandlerne at meldingen inneholder informasjon om sa-

ken er henlagt eller følges opp. Det oppgis at om foreldrene samtykker til det kan barneverntjenesten 

legge til hvilke tiltak som er satt inn.  

5.2.3.1 Mappegjennomgang 

Foreligger det dokumentasjon på tilbakemelding til melder? (Tilbakemelding kan unnlates der 

meldingen er åpenbart grunnløs, eller der andre særlige hensyn taler mot) 

22 av 35 meldinger som ble gjennomgått er fra offentlig melder. 15 av disse har mottatt tilbakemeldinger 

der brevet fremkommer i postjournal. Det er 7 av 22 meldinger fra offentlig melder hvor revisjonen ikke 

finner noen tilbakemelding til melder. 

 

13 av 35 meldinger er ikke fra offentlig melder. Disse er fordelt slik:  

 1 melding er fra privat melder. Revisjonen finner ikke noe tilbakemelding, men dette er akkurat 

i overgangen til nytt fagsystem, og det er oppgitt i undersøkelsesplan at det er gitt tilbakemel-

ding.  

 6 meldinger er fra anonyme. Det er oppgitt at to av disse har fått tilbakemelding på telefon, en 

av disse er det oppgitt i skjema for innkomne meldinger at melder er orientert om videre saks-

gang. 

 4 av meldingene er fra barnet selv/ foresatte der det ikke er relevant med tilbakemelding. 

 2 av meldingene er fra barnevernet selv der det heller ikke er relevant med tilbakemelding. 

 

Det er i «meldingsgjennomgangsbilde» i Familia et punkt der man kan huke av på om det er gitt tilba-

kemelding til melder, og om dette f.eks. er gjort skriftlig. Man kan også legge inn postjournalnummeret.  

I to meldinger er det avhuket at det er gitt tilbakemelding skriftlig selv om det ikke foreligger noe doku-

ment på dette i postjournal. I en annen melding er det ikke avhuket i «meldingsgjennomgangsbilde» at 

det er gitt tilbakemelding selv om dokument om tilbakemelding fremkommer i postjournal.  

 

Er tilbakemelding gitt innen tre uker? 

15 av 22 offentlige meldere mottok tilbakemelding. 13 av 15 fikk tilbakemelding før 3 uker: Alle disse 

fikk tilbakemelding innen en uke, 3 samme dag, 4 etter 1 dag. 
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Det er en melder som har fått tilbakemelding etter 4 uker, og en annen etter 6 uker.  

 

Bekrefter tilbakemeldingen at meldingen er mottatt? 

Alle som fikk tilbakemelding fikk bekreftelsen om at meldingen var mottatt. Dette fremkommer i over-

skriften: «Bekreftelse på mottatt melding». Det fremkommer også av brevet hvilke dato meldingen er 

mottatt.  

 

Er det gitt tilbakemelding om det er startet undersøkelsessak når melder er en offentlig instans?  

Alle offentlige meldere som har mottatt tilbakemelding har fått tilbakemelding på konklusjon av mel-

dingen jf. mal.  

 

Av de 15 som mottok tilbakemelding er det 8 som har fått melding om at det er konkludert med at det 

iverksettes undersøkelse jf. barnevernsloven § 4-3. Alle har fått opplysning i tilbakemeldingen om at det 

vil bli gitt ytterligere informasjon om undersøkelsen, senest tre uker etter konklusjon.  

 

3 har fått tilbakemelding på at konklusjon er melding i pågående/aktiv undersøkelse. En av disse har 

fått informasjon om at informasjonen i meldingen vil benyttes i de kommende vurderingene i undersø-

kelsen. Alle har fått opplysning i tilbakemeldingen om at det vil bli gitt ytterligere informasjon på under-

søkelsen, senest tre uker etter konklusjon. 

 

1 har fått tilbakemelding med konklusjon henlagt grunnet pågående undersøkelse, og at informasjonen 

som fremkommer av brevet følges opp. Melder har ikke fått opplysning om at det vil bli gitt ytterligere 

informasjon om undersøkelsen.  

 

2 har fått konklusjon på at meldingen er henlagt grunnet aktiv/pågående tiltakssak, og 1 har fått konklu-

sjon om at det er aktive tiltak så meldingen er henlagt på denne bakgrunn. 2 av meldere har ikke fått 

oppgitt at det gis noen tilbakemelding etter endt undersøkelse da det ikke er undersøkelse som pågår, 

mens en har fått oppgitt om at det gis tilbakemelding etter endt undersøkelse selv om meldingen er 

henlagt pga. pågående tiltakssak.  

 

 

Konklusjon på melding i Familia Antall meldinger Fått tilbakemelding Ny tilbakemelding etter  

undersøkelsen er gjennomført 

Undersøkes 9 5 3 

Melding pågående undersøkelse 9 7 3 

Henlagt pga. aktiv tiltakssak 4 3 Ikke aktuelt 

Totale meldinger offentlig melder 22 15 6 

Tabell 4 Tilbakemelding til offentlig melder 

Gis det ny melding til offentlig instans om at undersøkelsen er gjennomført? 

17 av 22 meldinger fra offentlig instans er aktuelle for å få tilbakemelding etter endt undersøkelse da 4 

av meldingene er henlagt pga. aktiv tiltakssak, og en melding i pågående undersøkelse har fått melding 

om at saken er henlagt grunnet pågående undersøkelse. Av 17 aktuelle meldinger er det 6 meldere som 

har fått tilbakemelding etter endt undersøkelse.  

 

Gjøres dette innen fristen på 3 uker etter at undersøkelsen er gjennomført? 

Av de 6 meldingene som har fått tilbakemelding etter endt undersøkelse er det 5 av 6 som har fått 

tilbakemelding innen fristen på 3 uker. En har fått tilbakemelding samme dag, en etter 5 dager, to etter 

13 dager og en etter akkurat 3 uker. En av tilbakemeldingene er gitt 25 dager etter at undersøkelsen 

var gjennomført.  
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Inneholder den opplysninger om saken er henlagt eller følges opp? 

Alle 6 tilbakemeldingene etter endt undersøkelse har følgende konklusjon: 

«Barneverntjenesten har fattet vedtak i henhold til lov om barneverntjenester § 4-4.» 

 

 I 3 av tilbakemeldingene er det også oppgitt hvilke hjelpetiltak som gis.  

 

5.2.4 Gjennomføring av undersøkelser  

Revisjonskriterium 5: Undersøkelse skal gjennomføres innen tre måneder.  

Revisjonskriterium 6: Det skal foreligge dokumentasjon/ begrunnelse dersom en undersøkelse blir ut-

videt til 6 måneder. 

Revisjonskriterium 7: Undersøkelser skal være avsluttet med et vedtak om tiltak, beslutning om hen-

leggelse eller begjæring om tiltak til fylkesnemnda. 

 

I sjekklisten til barneverntjenesten på undersøkelsessaker fremkommer det ulike oppgaver der man skal 

oppgi om de er planlagt og utført. Et av punktene er å opprette en undersøkelsesplan i Familia, og et 

annet er å gjennomføre midtveisevaluering og dokumentere den som journalnotat. Et punkt går også 

på undersøkelsefrist: «dersom utvidelse av undersøkelsesfrist, fatte vedtak om adm.beslutning».  

 

Barneverntjenesten har en rutine på gjennomføring av undersøkelser i barnevernssaker. Denne skal 

brukes ved gjennomføring av alle undersøkelsessaker i barneverntjenesten. Det fremkommer at under-

søkelsen er avsluttet når undersøkelsesrapport og vedtak foreligger. Undersøkelsen skal alltid avsluttes 

med vedtak. Undersøkelse skal planlegges med tanke på at gjennomføringsfrist (3 mnd.) skal holdes. 

Videre skal saksbehandler orientere leder når man ser at overholdelse av frist blir vanskelig. Midtveise-

valuering skal også ha fokus på fristene i saken. Følgende alternativ oppgis i rutinen vedrørende avslut-

ning av en undersøkelsessak: Saken henlegges, forslag om frivillig hjelpetiltak og fremme sak for 

nemnda: 

 

Saken henlegges: Saksbehandler skal redegjøre for hva som er gjort og fatter vedtak om henleggelse. 

Den barnevernfaglige vurderingen og barnets stemme skal komme tydelig frem i vedtaket. Saksbehand-

ler skal ha en avslutningssamtale med partene der vedtak med begrunnelse formidles. Barnets syns-

punkt skal fremkomme i vedtaket. 

 

Forslag om frivillige hjelpetiltak § 4-4: Dersom partene er enige om tiltakene barneverntjenesten foreslår, 

gjøres det en oppsummering som konkluderer med de foreslåtte hjelpetiltakene. Vedtak om hjelpetiltak 

utarbeides. Barnets synspunkt skal komme frem i vedtaket. Dersom partene er uenige om hjelpetilta-

kene skal det vurderes hvorvidt det er anledning til å pålegge hjelpetiltakene. Dersom foreldrene ikke 

samtykker til barneverntjenestens anbefalte frivillige hjelpetiltak og det ikke er grunnlag for å pålegge 

hjelpetiltak kan barneverntjenesten henlegge med bekymring. Saken skal da gjenopptas etter 6 mnd. 

Dersom barneverntjenesten vurderer at det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan 

gi grunnlag for tiltak, skal barneverntjenesten iverksette ny undersøkelse. Partene skal underrettes 

skriftlig om barneverntjenestens konklusjon av undersøkelsen.  

 

Fremme sak for nemnda: Dersom det er grunnlag for at sak skal fremmes for fylkesnemnda skal foreld-

rene underrettes skriftlig om dette. Formidling av sak for fylkesnemnda skal skje i et møte med foreld-

renes advokat tilstede.  Barneverntjenesten har frist på seks uker fra formidling av dette til saken er 

fremmet for fylkesnemnda.  
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Rutinen oppgir at det skal lages undersøkelsesplan for undersøkelsen med dato for oppstart, midtveis-

evaluering og konklusjon ved oppstart. Midtveisevaluering og konklusjon av undersøkelse skal skje på 

torsdagsmøte. Ved eventuell fristoversittelse skal det utarbeides beslutning om utvidet undersøkelse. 

Det fremkommer også i rutinen fagmøte «torsdagsmøte» at fagmøtenes del 2 fra klokken 10-10.30 

benyttes til drøfting av enkeltsaker. Saker som skal tas opp i plenum er nye meldinger, midtveisevalue-

ringer av undersøkelser, sluttrapporter etter undersøkelser og saker hvor man vurderer nemndsbehand-

ling.  

 

Barneverntjenesten har en mal som gjelder beslutning om utvidet undersøkelsestid. Her skal barne-

verntjenesten oppgi hvilken dato de besluttet å utvide undersøkelsestiden. Det oppgis at dette innebæ-

rer at undersøkelsen ikke vil bli gjennomført innen dato for tre måneders fristen. Videre oppgis det at 

barneverntjenesten vil gjennomføre undersøkelsen så snart som mulig og hvilke dato som undersøkel-

sen senest vil bli gjennomført. Det oppgis videre begrunnelse for utvidet undersøkelsestid med under-

punkter på hva ved saken som gjør den særlig omfattende, og hva ved saken som gjør den særlig 

tidkrevende. Det informeres om at anonymisert kopi av dokumentet sendes fylkesmannen ved innsen-

delse av sluttførte kontrollskjemaer, og at de foresatte snarest vil bli underrettet om beslutningen. 

 

Barneverntjenesten har også en mal for «plan for gjennomføring av undersøkelse etter lov om barne-

verntjenester § 4-3». Her oppgis det når undersøkelsen starter, dato for midtveisevaluering og under-

søkelsesfrist. Videre skal det oppgis bakgrunn for undersøkelsen, det fremkommer at man skal bruke 

innholdet i meldingsdokumentet. Det oppgis også at når det gjelder hvilke spørsmål barneverntjenesten 

ønsker å utrede i undersøkelsen skal man ta utgangspunkt i meldingsdokumentet og hypotesen herfra.  

 

I tillegg har barneverntjenesten en mal for midtveisevaluering: «midtveisevaluering av plan for gjennom-

føring av undersøkelse etter lov om barneverntjenester § 4-3». Barneverntjenesten har en mal for un-

dersøkelsesrapport med mange underpunkter. I siste punkt fremkommer barnevernets beslutning av 

undersøkelsen. Her oppgis det at barneverntjenesten konkluderer med undersøkelsen med henleggelse 

eller hjelpetiltak, og eventuelt sak til fylkesnemnd eller om undersøkelsen gjenopptas om 6 mnd. jf. lov 

om barneverntjenester § 4-4/4-12/4-24/4-26.  

 

Saksbehandlerne oppgir at de opplever at barneverntjenesten gjennomfører undersøkelser innenfor 

lovpålagt frist på 3 måneder. Barneverntjenesten er flinke til å overholde fristen.  Det oppgis at det har 

vært et par unntak pga. systemfeil da det har blitt skrevet feil i systemet eller ført opp feil dato i systemet.  

Noen ganger trengs det en utvidelse. Korona kan ha påvirket behovet for dette, og innhenting av opp-

lysninger kan i noen tilfeller ta lang tid. Undersøkelsesplan skal utarbeides, og det skal utarbeides midt-

veisevalueringen. Når saksbehandler har en undersøkelse har hun ansvar for når det skal være midt-

veisevaluering, da tas det opp på fagmøte. De får varsel på undersøkelsesfrist, men ikke på midtveise-

valuering (i Familia). Det settes opp planer med midtveisevalueringen, og det tas opp på fagmøter hvor 

man står i de ulike sakene. På torsdagsmøtene settes saker som nærmer seg frist opp, på den måten 

sikrer de at alt blir fulgt opp. Det oppgis at de har rutiner på dette. 

 

Barnevernleder oppgir at fristen overholdes i all hovedsak, men i noen saker har barnevernet imidlertid 

utvidet frist, der leder i ettertid har kommet frem til at grunnlaget ikke er godt nok. Hun oppgir at den 

egentlige årsaken til utvidet frist i disse tilfellene kan ligge i at barneverntjenesten ikke jobber systema-

tisk nok. Barnevernleder mener at barneverntjenesten burde hatt en bedre systematikk og effektivitet 

på dette området. 

 

Der barneverntjenesten går over fristen skriver de en administrativ beslutning på at de går utover de 3 

månedene en undersøkelse varer. Dette dokumenteres i fagsystemet. Beslutningen inneholder en be-
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grunnelse for hvorfor det er behov for mer tid. Dette blir drøftet, og drøftelsene blir journalført. Beslut-

ningen sendes til foreldrene, og det blir også sendt inn til statsforvalteren ved rapportering. Dersom de 

går over frist får foreldrene vite om dette muntlig før det sendes ut skriftlig. Det oppgis at det må være 

gode begrunnelser for å utvide undersøkelsen fra 3 til 6 måneder.  

 

Det er fast praksis at det utarbeides en undersøkelsesplan med konkrete aktiviteter i Familia. Denne 

ligger i systemet, og gjennomgås med foreldrene. Planen blir utarbeidet i starten av undersøkelsen. 

Saksbehandlerne oppgir at de er gode på å følge opp dette. Undersøkelsesplanen kan ikke forandres 

(redigeres) underveis da de har teknisk utfordring med dette. Barneverntjenesten arbeides med hvordan 

de skal løse dette slik at de i større grad kan bruke dette som et levende dokument. Det oppgis fra 

saksbehandler at per i dag er dette et dokument som fylles ut bare på grunn av at det må fylles ut.  

 

Barnevernleder informerte om at det blir fattet vedtak umiddelbart etter at undersøkelsen er gjennomført. 

Dette blir også bekreftet av saksbehandlerne. Saksbehandler har et møte med foreldrene hvor det leg-

ges frem hva barnevernet tenker der foreldrene kan komme med innspill. Vedtaket blir fattet rett etter 

dette. Når det fattes vedtak settes tiltakene fort i gang. Hvis det er behov for å sette i gang med tiltak før 

det er fattet vedtak gjøres dette.  En saksbehandler oppgir at vedtaket fattes der og da når undersøkel-

sen blir ferdigstilt (det kan ta en ukes tid). En annen saksbehandler oppgir at dette ikke tar lang tid, for 

å avslutte en undersøkelse, må det knyttes et vedtak til undersøkelsen. Forslag til vedtak blir lagt frem 

for foreldrene før undersøkelsen er slutt slik at barneverntjenesten kan fatte vedtak ved undersøkelses-

frist. Foreldrene har 3 uker klagefrist på vedtaket.  

5.2.4.1 KOSTRA-tall: Undersøkelser avsluttet innen tre måneder 

Tabell 5 viser hvor mange undersøkelser som er avslutta innen tre måneder i Marker kommune. Revi-

sjonen ser av tallene at antallet undersøkelser som går utover tre måneder er noe redusert de siste 

årene. 

Nøkkeltall fra KOSTRA 2016 2017 2018 2019 2020 

Undersøkelser avsluttet 42 39 49 26 25 

Innen 3 måneder 32 28 38 22 24 

I løpet av 3-6 måneder 7 11 11 4 1 

Mer enn 6 måneder 3 - - - - 

Tabell 5: Undersøkelser til barnevernet, behandlingstid. Kilde: KOSTRA 

 

I tabell 6 kan vi se hvor mange undersøkelser som er avsluttet etter behandlingstid i prosent i Marker, 

KOSTRA-gruppe 1 og i landet uten Oslo. Revisjonen ser ut fra tallene at Marker i 2020 i større grad enn 

KOSTRA-gruppe 1 og landet for øvrig gjennomfører undersøkelser innenfor fristen på 3 måneder. 

 

 

                                                      
6 Kostragruppe 1 er klassifisert som små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie dispo-

nible inntekter, gruppen inneholder i tillegg til Marker kommune blant annet Hvaler, Skiptvet og Våler. 

Nøkkeltall fra KOSTRA Enhet Marker KOSTRA gruppe 16 Landet uten Oslo 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Undersøkelser avsluttet  prosent 100 100 100 100 100 100 

Innen 3 måneder  84,6 96 87,9 88 87,9 90,6 

I løpet av 3-6 måneder  15,4 4 10 10,6 10,2 8,4 

Mer enn 6 måneder  - - 2,1 1,3 1,9 1,3 

Tabell 6: Undersøkelser avsluttet av barnevernet i prosent etter behandlingstid. Kilde: KOSTRA 
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5.2.4.2 Mappegjennomgang 

Revisjonen har gjennomgått alle undersøkelser som foreligger i de 11 mappene som ble plukket ut. Det 

var totalt 16 undersøkelser. Det foreligger fremdriftsplan i alle undersøkelsene, og i 10 av 16 undersø-

kelser foreligger det detaljerte sluttrapporter.  

 

Der det ikke fremkommer detaljerte sluttrapporter er det 1 undersøkelse hvor det henvises til rapport til 

sakkyndig. Videre er det 3 undersøkelser hvor det foreligger et dokument på rapport der det oppgis at 

det kun er et administrativt dokument for å rette opp i systemets nøkkeltall, 2 av undersøkelsene er 

henlagt. I 1 undersøkelse fremkommer det en rapport som ikke er utfylt, og 1 undersøkelse er det ikke 

noen undersøkelsesrapport, undersøkelsen er akkurat ferdig.  

  

Er undersøkelsen gjennomført i løpet av tre måneder? (dato for melding ift. dato for vedtak) 
11 av 16 undersøkelser er gjennomført innen tre måneder.  

 

Foreligger det dokumentasjon/begrunnelse dersom en undersøkelse blir utvidet til 6 mnd.? 

Det foreligger dokumentasjon/ begrunnelse i de 5 undersøkelsene der undersøkelsen har blitt utvidet til 

6 måneder. Tre av undersøkelsene er utvidet pga. sakens kompleksitet, og to venter på utredning fra 

sakkyndig. En ble utsatt pga. korona og gikk to dager over frist på 3 måneder.  

 

Det er i alle undersøkelsene sendt ut brev til foresatte om beslutning om utsettelse.  

 

Undersøkelser skal være avsluttet med et vedtak om tiltak, beslutning om henleggelse eller be-

gjæring om tiltak til fylkesnemnda. 

14 av 16 undersøkelser er avsluttet med vedtak om tiltak. 1 undersøkelse er avsluttet med henleggelse 

og 1 undersøkelse er sendt nemnd.  

 

5.2.5 Informasjon og medvirkning fra partene 

Revisjonskriterium 8: Partene i en barnevernssak har rett til å gjøre seg kjent med dokumenter og opp-

lysninger før saken behandles. 

Revisjonskriterium 9: Part i saken bør gis mulighet til å uttale seg før vedtak treffes 

Revisjonskriterium 10: Barnet skal bli informert, og gitt anledning til å uttale seg før det treffes avgjørelse 

i sak som berører barnet.  

 

I sjekklisten for undersøkelsessaker som barneverntjenesten har fremkommer det oppgaver der saks-

behandler skal oppgi om oppgavene er planlagt og utført. Knyttet til informasjon og medvirkning fra 

partene fremkommer følgende oppgaver i sjekklisten: 

 innkalle og avholde meldingsmøte med foreldre alene eller sammen  

 opprette en undersøkelsesplan i Familia 

 gjennomføre samtale/ observasjon av barnet 

 gjennomføre hjemmebesøk 

 gjennomføre observasjon av samspill foreldre/ barn 

 gjennomføre midtveisevaluering og dokumentere den som journalnotat 

 gjennomføre konklusjonssamtale med partene 

 sende brev til partene om henleggelse av undersøkelse/ vedtak om tiltak 

 ferdigstille undersøkelsesrapport innen 3 uker etter konklusjon og sende til partene.  

 

I rutinen «gjennomføring av undersøkelser i barnevernssaker» fremkommer det at foreldre/ foresatte 

umiddelbart skal underrettes skriftlig om at det er åpnet undersøkelsessak i henhold til § 4-3 jfr. forvalt-

ningslovens regler. Unntak er mistanke om alvorlige seksuelle overgrep eller vold som behandles etter 
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egne rutiner. Det skal gis en foreløpig skriftlig underretning til partene om omfanget av undersøkelsen, 

orientering om tidsfrister og partsrettigheter. Foreldre innkalles til oppstartsmøte hvor undersøkelses-

planen fokuseres og hvor behovet for innhenting av informasjon vurderes. Foreldre skal gis mulighet til 

å samtykke til innhenting av informasjon. Det oppgis i rutinen at undersøkelsen i størst mulig grad skal 

skje i samarbeid med foreldre/ foresatte.  

 

Rutinen oppgir at en undersøkelsessak som hovedregel skal inneholde minimum to barnesamtaler der-

som barnets alder og modenhet tilsier det. Barnets stemme og dokumentasjon av barneverntjenestens 

vurderinger skal prioriteres gjennom hele undersøkelsen, og fremkomme i sakens dokumenter. Under-

søkelsessaken avsluttes med et oppsummeringsmøte med foreldre der konklusjoner presenteres.  

 

Følgende alternativ oppgis i rutinen vedrørende avslutning av en undersøkelsessak: Saken henlegges, 

forslag om frivillig hjelpetiltak og fremme sak for nemnda. Under beskrivelse av saken henlegges oppgis 

det at saksbehandler skal ha en avslutningssamtale med partene der vedtak med begrunnelse formid-

les. Når det gjelder forslag om frivillig hjelpetiltak oppgis det at dersom partene er enige om tiltakene 

barneverntjenesten foreslår, gjøres det en oppsummering som konkluderer med de foreslåtte hjelpetil-

takene. Dersom partene er uenige om hjelpetiltakene skal det vurderes hvorvidt det er anledning til å 

pålegge hjelpetiltakene. Dersom foreldrene ikke samtykker til barneverntjenestens anbefalte frivillige 

hjelpetiltak og det ikke er grunnlag for å pålegge hjelpetiltak kan barneverntjenesten henlegge med 

bekymring. Saken skal da gjenopptas etter 6 mnd. Dersom barneverntjenesten vurderer at det er rimelig 

grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak, skal barneverntjenesten iverksette 

ny undersøkelse. Partene skal underrettes skriftlig om barneverntjenestens konklusjon av undersøkel-

sen. Vedrørende fremme sak for nemnda oppgis det i rutinen at foreldrene skal underrettes skriftlig om 

dette. Formidling av sak for fylkesnemnda skal skje i et møte med foreldrenes advokat tilstede.  

 

Rutinen oppgir også at alle dokumenter utarbeidet av barneverntjenesten skal inneholde en tydelig bar-

nevernfaglig vurdering og barnets synspunkt skal komme tydelig fram.  

 

Når det gjelder maler har barneverntjenesten en mal som gjelder brev til foresatte angående bekym-

ringsmelding med invitasjon med gjennomgang av meldingen. Her fremkommer det at barneverntjenes-

ten har mottatt en bekymringsmelding vedrørende barnet, og at barneverntjenesten har konkludert med 

undersøkelse etter lov om barneverntjenester § 4-3. Foresatte blir invitert til en samtale hvor meldingen 

gjennomgås. Det opplyses at barneverntjenesten ønsker å høre hva foresatte mener om situasjonen, 

og eventuelt vurdere sammen med de om det er behov for råd og veiledning eller annen hjelp i familien. 

Det oppgis at man kan ta med en støtteperson til samtale dersom det er ønskelig. Det er også lagt ved 

utdrag fra lov om barneverntjenester § 4-3 og § 6-9. I utdraget fremkommer det at dersom det er rimelig 

grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak skal barneverntjenesten snarest 

undersøke forholdet, og at en undersøkelse skal gjennomføres snarest og senest innen tre måneder. 

Det opplyses at i særlige tilfeller kan fristen være seks måneder.  

 

Barneverntjenesten har en mal for «plan for gjennomføring av undersøkelse etter lov om barneverntje-

nester § 4-3». Når det gjelder plan for undersøkelsen skal man beskrive aktiviteter som er planlagt å 

gjøre, og formålet med disse. Det oppgis at dette vil være forutsigbart for familiene å forholde seg til. 

Disse aktivitetene skal oppgis i en tabell der dato, aktivitet, formål og sted oppgis. Det fremkommer at 

planen gjelder som innkalling til avtaler og det må tas høyde for at endringer kan oppstå underveis.  

 

Det er oppgitt i mal «midtveisevaluering av plan for gjennomføring av undersøkelse etter lov om barne-

verntjenester § 4-3» at dette er informasjon til foresatte om at barneverntjenesten har gjennomført en 

intern midtveisevaluering av undersøkelsesplanen.  
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Barneverntjenesten har en mal for undersøkelsesrapport med mange underpunkter. Når det gjelder 

informasjon og medvirkning fra partene fremkommer det underpunkter som partenes kommentarer, 

samtaler gjennomført i kartleggingen og barnets selvrapportering:  

 Bakgrunn for undersøkelsen (Kort om innholdet, partenes kommentarer, tidligere kjennskap 

til familien). 

 Kort beskrivelse av hjemmesituasjon, bolig og økonomi 

 Informasjonsgrunnlaget med følgende underpunkter: hvor opplysningene er innhentet fra, 

samtaler gjennomført i kartleggingen, observasjoner gjennomført i kartleggingen. 

 Barnets kompetanse, fungering og tilpasning med underpunkter som barnets selvrappor-

tering, barnets nettverk, foreldrenes fremtoning og tilpasning, foreldrenes psykiske helse og 

somatiske helse, foreldrenes forståelse av barnet og generell familiefungering 

 Foreldre-barn-samspill med følgende underpunkter: foreldrenes sensitivitet i samspill med 

barnet, barnets involvering av og reaksjoner på foreldrene, foreldrenes regulering av barnet, 

rutiner, grensesetting og tilsyn med barnet.  

 Spesifikke familie forhold  

 Risiko- og beskyttelsesfaktorer, stress, belastninger og ressurser  

 Beskyttelsesfaktorer  

 Oversikt over alle hjelpe- og omsorgstiltak  

 Oppsummering og konklusjon med underpunkter som informasjon om kartlegging, mel-

dingsbeskrivelse/ analyse, barnets kompetanse, helse, fremtoning og tilpasning, deltagelse i 

aktiviteter, barnets selvrapportering, foreldrenes forståelse av barnet, familieatmosfære, sam-

spill med barnet, spesifikke familieforhold, barneverntjenestens vekting av informasjon, hjelpe-

tiltak, familiens evne til å nyttiggjøre seg tiltak.  

 

Barneverntjenesten har mal for «samtykkeskjema for innhenting av opplysninger/oppretter samarbeid 

etter lov om barneverntjenester § 6-4» hvor det fremkommer at foresatte ved å underskrive samtykker 

til at barneverntjenesten innhenter opplysninger/ oppretter samarbeid jf. Lov om barneverntjenester § 

6-4 til instanser som skole, barnehage, helsestasjon, psykisk helse, annen barneverntjeneste, politiet, 

PPT, BUP, BUFEAT, NAV, legekontor. Samtykket gjelder skriftlig innhenting av opplysninger samt at 

overstående instanser som blir avkrysset på skjema kan drøfte saken. Det oppgis at avkryssende in-

stanser fritas fra sin taushetsplikt med tanke på den kunnskap de eventuelt har om barnet/ foresatte. 

Det er videre lagt ved utfyllende informasjon om lov om barneverntjenester § 6-4 opplysningsplikt. 

 

Barneverntjenesten har også en mal for hjemmebesøk hvor punkter som «ble foreldre og barnet infor-

mert om hensikten med besøket», «samspillet i familien», «informasjon fra familien», «samtale med 

barnet» og «barnevernfaglig vurdering» fremkommer. Det er også en mal i barneverntjenesten for refe-

rat hvor det fremgår barneverntjenestens vurdering og hva veien videre er.  

 

På spørsmål om partene i en barnevernssak får mulighet til å gjøre seg kjent med dokumenter og opp-

lysninger før saken behandles oppgir barnevernleder at dette gjøres, og at barneverntjenesten er opptatt 

av dette. En saksbehandler opplyser at de går gjennom det med klienten når de har fått inn en melding. 

Det er viktig at familien de samarbeider med vet hva barneverntjenesten har av dokumentasjon av dem. 

Det skal ikke være noen hemmeligheter rundt dette. Hvis det skal unntas fra offentligheten så må det 

gjøres med et vedtak (dette gjøres meget sjelden).  En annen saksbehandler oppgir at hun alltid går 

gjennom undersøkelsesdokumentet før undersøkelsen starter. Partene har innsyn i alle dokumenter 

som gjelder saken. Saksbehandlerne gjennomgår innholdet sammen med foreldrene før undersøkelsen 

avsluttes. De legger da frem forslag med hvilke tiltak som foreslås og så må foreldrene være enig i det/ 

godkjenne før de fatter vedtak. Det er også tilfeller hvor foreldre ber om innsyn før undersøkelse er 

ferdig, de får da den informasjonen de ber om og signerer på et skjema som blir skannet inn saken hvor 
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det står hvilke dokumenter de har mottatt. Noen saksbehandlere gir dokumentasjon fortløpende mens 

andre samler opp og gir samlet.  

 

På spørsmål om part i saken får mulighet til å uttale seg før vedtak treffes bekrefter saksbehandlerne at 

dette gjøres. En saksbehandler oppgir at de har mange møter underveis der de sier noe om hva barne-

vernet tenker og familien sier hva de tenker. Barnevernet vet hva klienten synes om de tiltakene de 

tenker å gi. En annen oppgir at i møtet med foreldre gis det mulighet for dette. Tjenesten har også dialog 

i forkant med berørte parter.  Det blir begrunnet i samtale med partene hvorfor barnevernet ønsker de 

tiltakene de foreslår. Det oppgis at i undersøkelsesrapporten er det et felt som omhandler foreldrenes 

kommentar. De kan si noe om hva de synes eller om de trenger noe annet selv.  Barnevernleder opp-

lyser også at part i saken gis mulighet til å uttale seg før vedtak treffes. Dette gjennomføres og doku-

menteres i Familia. Man dokumenterer f.eks. referat fra møter eller i notat.  

 

På spørsmål om i hvilken grad barn blir gitt anledning til å uttale seg før det treffes avgjørelse i sak som 

berører barnet blir det opplyst fra en saksbehandler at det er en positiv utvikling at barnet i større grad 

blir hørt. Saksbehandler tenker at det er viktig å snakke med barna. Det oppgis at de har blitt bedre på 

det, men barnevernet generelt har en vei å gå. En saksbehandler oppgir at hun snakker med barnet om 

det, og en annen oppgir at dette varierer etter alder på barnet. De har hele tiden (med ungdommer) 

samtaler med dem, og forklarer hva barnevernet tenker. Barnevernleder informerte om at tjenesten alltid 

har fokus på at barn skal uttale seg, og at dette dokumenteres i notat/ referat i Familia. Virksomhetsleder 

opplever at barna blir hørt og at barneverntjenesten er god på dette arbeidet, men er usikker på om 

dette blir tilstrekkelig dokumentert. 

 

Tre av saksbehandlerne oppgir at barneverntjenesten har et eget punkt i vedtaket hvor barnets syns-

punkt fremkommer. En saksbehandler sier at i undersøkelsesrapporten har barnevernet også et punkt 

med barnets syn, og dette blir også dokumentert gjennom barnesamtale. En annen saksbehandler sier 

at utenom eget punkt i vedtaket fremkommer barnets syn i alla andre dokumenter gjennom referater, 

mens en tredje saksbehandler oppgir at barnets synspunkt også fremkommer i tiltaksplanen. En saks-

behandler sier at dette må tilpasses barnets modenhet, og at de er opptatt av å gjennomføre jevnlige 

barnesamtaler slik at barnet både får informasjon og får uttalt seg. En saksbehandler presiserer at bar-

net alltid skal høres, og det skal alltid være minst to samtaler med barnet i løpet av undersøkelsen. Dette 

dokumenteres i internt notat eller notat i journalen, eventuelt i brev til foreldrene. Det oppgis at barne-

verntjenesten har en egen mal for barnesamtalen som er ganske omfattende, denne er innført for ikke 

så lenge siden og skal brukes i hver undersøkelse. Dette er et hjelpemiddel, hva som skal brukes i 

malen må vurderes fra sak til sak. 

 

5.2.5.1 Mappegjennomgang 

Får partene i en barnevernssak rett til å gjøre seg kjent med dokumenter og opplysninger før 

saken behandles?  

I 14 av 16 undersøkelser finner revisjonen dokumentasjon på at partene får gjøre seg kjent med doku-

menter og opplysninger før saken behandles. Partene blir innkalt til førstegangssamtale og i mange av 

sakene ligger det grundige referat fra samtaler. 

 

I to av undersøkelse er det lite informasjon, men meldingene er fra januar og februar 2020 i overgangen 

til nytt fagsystem. I den ene saken fremkommer det at det skal avholdes en gjennomgang av opplys-

ningene før vedtak, men møtet er ikke dokumentert utover dette.  
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Gis part i saken mulighet til å uttale seg før vedtak treffes?  

I 12 av 16 undersøkelser finner revisjonen dokumentasjon på at part i saken får mulighet til å uttale seg 

før vedtaket treffes.  

 

I de 4 undersøkelser hvor revisjonen ikke finner dokumentasjon på at part i saken får mulighet til å uttale 

seg, er fordelt slik: 

 I to av undersøkelsene er det lite dokumentasjon, meldingene er fra januar og februar 2020 i 

overgang til nytt fagsystem. 

 I en undersøkelse oppgis det i fremdriftsplan at det er hjemmebesøk, samtale med foreldre og 

barnet, men revisjonen finner ikke noe referat fra dette.  

 I en undersøkelse fremkommer det i undersøkelsesrapport at det skal ha vært hjemmebesøk 

som ikke er dokumentert, og innholdet i vedtak og tiltak er tatt opp i møtet etter vedtak sendt ut. 

Det er referat fra et møte nesten to måneder etter vedtak er sendt ut der det vedtak og under-

søkelsesrapport blir gjennomgått.   

 

Blir barnet informert, og gitt anledning til å uttale seg før det treffes avgjørelse i sak som berører 

barnet? Hvordan dokumenteres det at barnet har fått uttale seg? 

I 12 av 16 undersøkelser fremkommer det at barnet blir informert, og gitt anledning til å uttale seg i 

saken. Dette dokumenteres i journal fra samtaler, eller i journalpost med referat fra samtaler og i under-

søkelsesrapport. Det finnes også dokumentasjon i evaluering av tiltaksplaner med barnet dersom det 

er aktive tiltaksplaner.  

 

I de 4 undersøkelsene hvor revisjonen ikke finner dokumentasjon på at barnet blir informert, og gitt 

anledning til å uttale seg, er fordelt slik: 

 I to undersøkelser fremkommer det at foreldre sier at barnet ikke vil prate. 

 I en undersøkelse opplyses det i undersøkelsesrapport at det skal være tre samtaler med bar-

net, men revisjonen finner ikke noe dokumentasjon på dette. Det oppgis også i vedtaket at det 

skal ha vært gjennomført samtaler med barnet uten at det blir referert fra de i vedtaket.  

 I en undersøkelse er det fattet vedtak om videreføring av hjelpetiltak, og forkynning etter lov om 

barneverntjenester § 4-12.  

 

5.2.6 Vedtakshåndtering 

Revisjonskriterium 11: Enkeltvedtak skal være skriftlig. 

Revisjonskriterium 12: Enkeltvedtak skal treffes innen en måned.  

Revisjonskriterium 13: Det skal vises til reglene vedtaket bygger på. 

Revisjonskriterium 14: Det skal gjengi innholdet i reglene eller problemstillingen vedtaket bygger på. 

Revisjonskriterium 15: Det skal nevnes de faktiske forholdene som vedtaket bygger på. 

Revisjonskriterium 16: Det skal opplyses om klageadgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåte 

ved klage. 

Revisjonskriterium 17: Det skal opplyses om retten til å se sakens dokumenter. 

 

Rutinen «utarbeidelse av vedtak» skal anvendes ved utforming, behandling, gjennomføring og iverkset-

telse av alle typer vedtak i barneverntjenesten i Marker. Leder av barneverntjenesten kan fatte vedtak 

om hjelpetiltak i henhold til § 4-4 og hastevedtak i henhold til §§ 4-6, 4-9, 4-25 og 4-29. Barneverntje-

nesten kan også fatte vedtak om flytting av barn under omsorg § 4-17. Vedtak som barneverntjenesten 

fatter er enkeltvedtak i henhold til forvaltningslovens § 2 b. Barneverntjenestens vedtak skal være skrift-

lig, men kan unntaksvis være muntlig. Muntlig vedtak skal så raskt som mulig erstattes med skriftlighet. 

Vedtak skal begrunnes og de faktiske forhold som vedtaket bygger på skal fremkomme.  
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Det oppgis i rutinen at vedtaket skal gjengi de bestemmelsene som vedtaket bygger på og også angi 

omfang av tjenesten som eventuelt tilbys. Alle vedtak skal skrives i barneverntjenestens fagsystem. 

Videre skal alle vedtak godkjennes av leder før vedtaket er gyldig. Alle vedtak skal videre sendes ut 

skriftlig til de som er part i saken. Vedlagt skal det følge orientering om partens adgang til å klage i 

henhold til forvaltningsloven og barnevernloven. Partens adgang til å søke fritt rettsråd og adgang til å 

se sakens dokumenter skal orienteres om i den grad sakens innhold gjør det nødvendig. Der hvor kli-

enten er representert ved fullmektig skal også fullmektigen få vedtaket tilsendt.  

 

Barneverntjenesten har også en rutine «midlertidig vedtak i akuttsituasjoner». Det oppgis her at kravene 

til vedtaket som fattes er de samme som for andre vedtak fattet av barneverntjenesten.  

 

Barneverntjenesten har en rutine «arbeid med hjelpetiltak i henhold til lov om barneverntjenester § 4-4» 

som skal brukes ved igangsetting, oppfølging og evaluering av hjelpetiltak. Valg av hjelpetiltak skal skje 

ut fra informasjon innhentet i undersøkelsen om behovene i den enkelte sak, og i samarbeid med fami-

lien og barnet. Tiltak skal alltid velges ut fra barnets beste vurdering. Hjelpetiltak igangsettes med hjem-

mel i vedtak i henhold til lov om barneverntjenester § 4-4. Vedtaket skal ikke være tidsbegrenset. I 

vedtaket skal det blant annet fremkomme lovteksten det henvises til og barnevernfaglig vurdering. Det 

skal fremkomme i vedtaket at foresatte har samtykket til innholdet. Det fremkommer i rutinen at alle 

vedtak skal innholdsmessig være drøftet med leder før de presenteres for familien det gjelder. Dersom 

foreldrene ikke samtykker til tiltak, skal barneverntjenesten gjøre en vurdering av om saken skal over-

sendes nemnda for behandling. Vurderingen skal skriftliggjøres i barnets journal.  

 

Barneverntjenesten har følgende aktuelle maler:  

 Vedtak om frivillig hjelpetiltak etter lov om barneverntjenester § 4-4  

 Vedtak om endt undersøkelse etter lov om barneverntjenester § 4-3 

 Vedtak om flytting av barnet etter lov om barneverntjenester § 4-17 

 Vedtak om frivillig hjelpetiltak etter lov om barneverntjenester § 4-12 

 Vedtak om innskrenket adgang til visse slags opplysninger etter forvaltningslovens § 19 

 Midlertidig vedtak om plassering utenfor hjemmet etter lov om barneverntjenester § 4-6, 2.ledd 

 Midlertidig vedtak om plassering utenfor hjemmet etter lov om barneverntjenester § 4-6, 1.ledd 

 Midlertidig vedtak om plassering utenfor hjemmet etter lov om barneverntjenester § 4-25 

 

I revisjonens gjennomgang av maler fremkommer det at 7 av 8 maler er det i vedtaksmalene vist til 

reglene vedtaket bygget på, og innholdet i reglene er gjengitt. Eksempel på dette er:  

«Vedtak om frivillig hjelpetiltak etter lov om barneverntjenester § 4-4.   

§ 4-4 Hjelpetiltak for barn og barnefamilier. Barnverntjenesten skal bidra til å gi det enkelte barn gode 

levekår og oppvekstmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak. Hjelpetiltak skal ha som formål å bidra 

til positiv endring hos barnet eller i familien.»  

 

I mal «vedtak om frivillig hjelpetiltak etter lov om barneverntjenester § 4-12» er det vist til paragraf, men 

ikke vist til reglene vedtaket bygger på. Det er heller ikke gjengitt innholdet i reglene. I alle 8 vedtaks-

malene er det også under punktet vedtaket innhold henvist til paragrafen vedtakene bygger på.  

 

Når det gjelder å nevne de faktiske forhold vedtaket bygger på er det i de fire første malene et eget 

punkt med bakgrunnsopplysninger. Her fremkommer det ikke noe hjelpetekst. I de fire siste malene 

fremkommer det hjelpetekst under punktet bakgrunnsopplysninger: «skriv her (de faktiske opplys-

ninger som belyser hvorfor vi har lagt akkurat dette vedtaket.)» 
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Det fremkommer i de fire malene at vedtakene kan påklages, og at klagefristen i barnevernssaker er 3 

uker. Det oppgis hvor klagen kan sendes til. Videre oppgis det at barnevernet kan gi nødvendig råd og 

veiledning, det vises da til siste side. 

 

På siste side i de fire første vedtakene foreligger det en mal «framgangsmåte ved klage over admini-

strativt vedtak fattet i henhold til lov om barneverntjeneste § 6-5».  Her oppgis det at administrative 

vedtak som er fattet av barneverntjenesten kan påklages til Fylkesmannen, jfr. Lov om barneverntje-

nester § 6-5. Det opplyses igjen om at klagefristen er tre uker fra den dato vedtaket er mottatt, og at 

klagen kan framsettes muntlig skriftlig barneverntjenesten. Det oppgis igjen at barneverntjenesten kan 

være behjelpelig med å sette opp en klage, og at klagen må vise til det vedtak/ avgjørelse det klages 

over og inneholde de endringer som ønskes gjort i vedtaket. Videre fremkommer det at foruten å være 

behjelpelig med selve klagen, skal barneverntjenesten gi nærmere opplysninger om: 

 Adgang til å søke fritt rettsråd, eventuelt også advokathjelp 

 Barneverntjenestens veiledningsplikt etter forvaltningslovens § 11. 

 Adgangen til å få tilkjent saksomkostninger etter forvaltningslovens § 36. 

 Adgang til å be om at vedtaket opphør ikke blir iverksatt før klagefristen er ute eller en eventuell 

klage har blitt behandlet etter forvaltningslovens § 42. 

Til slutt opplyses det at barn over 15 år har selvstendige partsrettigheter og klageadgang. 

 

I mal «vedtak om innskrenket adgang til visse slags opplysninger etter forvaltningslovens § 19» er det 

oppgitt at vedtaket kan påklages, og vises til vedlegg som gjelder «framgangsmåte ved klage over ad-

ministrativt vedtak fattet i henhold til forvaltningsloven § 19». Her er det opplyst om klageadgang, kla-

gefrist, klageinstans og fremgangsmåte ved klage. Det er videre også opplyst om retten til å se sakens 

dokumenter: «adgangen til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter i den grad dette er hjemlet i for-

valtningslovens §§ 18 og 19». 

 

I mal «midlertidig vedtak om plassering utenfor hjemmet etter lov om barneverntjenester § 4-6, 2.ledd» 

og mal «midlertidig vedtak om plassering utenfor hjemmet etter lov om barneverntjenester § 4-25» 

er det oppgitt at vedtaket kan påklages, og det vises til vedlegg. Det er i vedlegg opplyst om klagead-

gang, klageinstans og fremgangsmåte ved klage. Det er videre også opplyst om retten til å se sakens 

dokumenter: «adgangen til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter i den grad dette er hjemlet i for-

valtningslovens §§ 18 og 19». Det er ikke oppgitt noen klagefrist i disse to malene.  

 

I mal «midlertidig vedtak om plassering utenfor hjemmet etter lov om barneverntjenester § 4-6, 1.ledd» 

er det oppgitt at dersom foreldrene krever barnet hjemført, faller vedtaket bort. Det er ikke vedlagt noe 

vedlegg, og det er ikke opplyst om retten til å se sakens dokumenter.  

 

Både barnevernleder og saksbehandlerne bekrefter at det brukes mal når det fattes vedtak. Det ble 

oppgitt at dette ligger i Familia. På spørsmål om alle vedtak blir begrunnet, og om det blir vist til reglene 

vedtaket bygger på, og om innholdet av regelen blir gjengitt bekrefter saksbehandlerne dette. En oppgir 

at de har en mal for hver paragraf. Barnevernleder informerte om at alle vedtak blir begrunnet, men at 

barnevernstjenesten imidlertid kan bli bedre på å vise til reglene vedtaket bygger på. Det ble vist til 

eksempel der barnevernstjenesten ikke hadde gjort dette i tilstrekkelig grad i et akuttvedtak. 

 

Barnevernleder og saksbehandlerne oppgir at partene i saken får en skriftlig underretning om vedtaket, 

og at de faktiske forhold vedtaket bygger på blir begrunnet. Når det gjelder om vedtaket inneholder 

opplysninger om klageadgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåte ved klage, samt retten til å 

se sakens dokumenter bekreftes også dette av barnevernleder og saksbehandlerne. Det oppgis at dette 

ligger i malen, og vedtaket inneholder opplysninger om dette. En saksbehandler er usikker på om ved-

taket inneholder fremgangsmåte ved klage, og retten til å se sakens dokumenter.   
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På spørsmål om enkeltvedtak blir fattet innen 1 måned, oppgir barnevernleder at vedtak blir fattet umid-

delbart etter undersøkelsen er avsluttet. En saksbehandler sier at hun opplever det, og to andre bekref-

ter dette. En oppgir at hun tror aldri sakene har gått over fristen. En saksbehandler sier at ikke kan svare 

på dette, men at det muntlige får de beskjed om fort. Vedtaket kan ta noe lengre tid, men saksbehandler 

oppgir at de er raske.  

 

5.2.6.1 Mappegjennomgang 

Enkeltvedtak skal være skriftlig  

Revisjonen har gjennomgått totalt 22 vedtak i de 11 mappene. Alle vedtakene som er gjennomgått er 

skriftlige. I 9 av 22 vedtak er det samsvar mellom datoen påført i vedtaksbrevet og det som er oppgitt 

som dato for ferdigstillelse i systemet (Familia). 13 av 22 vedtak har imidlertid en annen dato i vedtaks-

brevet enn den datoen som fremkommer i systemet. 

 

Tabellen nedenfor viser hvor mange dager oppgitt dato i vedtaket avviker fra ferdigstillelsesdato i sys-

temet. I to av vedtakene er datoene i vedtaksbrevet satt 15 og 17 dager tidligere enn datoen oppgitt i 

systemet.  

 

Dato i vedtaket ift. dato for vedtaket er 

ferdig 

Antall vedtak 

1 dag  5 

3 dager 2 

5 dager 2 

6 dager 1 

7 dager 1 

15 dager 1 

17 dager 1 

Vedtak med ulik dato 13 

Tabell 7 Vedtak påført annen dato enn ved ferdigstillelse 

Blir enkeltvedtak fattet innen 1 mnd.?  

I 16 vedtak ble vedtaket fattet innen 1 måned etter at undersøkelsen var ferdig. I de fleste tilfeller ble 

vedtaket ferdig samme dag eller etter noen få dager etter undersøkelsen var ferdig.  

 

I tre vedtak var dette ikke aktuelt. I en sak ble meldingen henlagt pga. aktiv tiltakssak, det ble skrevet 

akuttvedtak på meldingen samme dag. I to saker kan vi ikke se om vedtaket ble fattet innen 1 måned 

pga. overgang til nytt fagsystem.  

 

Er det er vist til reglene vedtaket bygger på? 

Det brukes mal i alle vedtakene. Malen har endret seg da de eldste vedtakene ikke viser til reglene 

vedtaket bygger på og/ eller innholdet i reglene. 

 

I 16 av 22 vedtak er det vist til reglene som vedtaket bygger på, f.eks. «Vedtak om hjelpetiltak etter 

barnevernsloven § 4-4»  

 

I 6 av vedtakene er det ikke vist til paragraf i overskrift eller det fremkommer ikke hva paragrafen gjelder.  

Der det ikke er vist til paragraf i overskrift, fremkommer dette i et avsnitt, men det fremkommer ikke hva 

162



31 

 

paragrafen gjelder som f.eks. hjelpetiltak. Dersom det er vist til to eller tre paragrafer fremkommer det 

ikke hva alle paragrafene gjelder. 5 av 6 vedtak er fra perioden mai-juli 2020.  

 

I de 6 vedtakene hvor det ikke er vist til paragraf i overskrift eller det ikke fremkommer hva paragrafen 

gjelder, er fordelt slik:  

 I første vedtak er overskriften «Avslutning i henhold til lov om barneverntjenester § 4-3. Under 

avsnittet «vedtak» oppgis det «vedtaket er hjemlet i lov om barneverntjenester § 4-4, jfr.§|, §.  

 

 I andre vedtak er overskriften «Vedtak om midlertidig plassering i besøkshjem» Under avsnittet 

«vedtak» oppgis det: Midlertidig plassering i besøkshjem. Vedtaket er hjemlet i Lov om barne-

verntjenester § 4-6,1., jfr. § 4-4. Videre fremkommer det innholdet i § 4-6, 1.ledd. 

 

 I tredje vedtak er overskriften «Vedtak om hjelpetiltak». Under avsnittet «vedtak» oppgis det: 

«Vedtaket er hjemlet i Lov om barneverntjenester § 4-4.» 

 

 I fjerde vedtak er overskriften «Vedtak om endt undersøkelse etter lov om barneverntjenester 

§4-3, jf. §4-12». Det fremkommer i avsnittet «vedtak»: «Med hjemmel i Lov om barneverntje-

nester §4-3, har barneverntjenesten i Marker, ved leder, fattet følgende vedtak: Saken sendes 

fylkesnemnda, Tiltak. Under avsnittet «begrunnelse» fremkommer det «Barneverntjenesten har 

besluttet å forkynne etter Lov om Barneverntjenester § 4-12.» 

 

 I femte vedtak er overskriften «konklusjon av undersøkelse». Under avsnittet «vedtak» oppgis 

det «Barneverntjenesten anser at … er i behov av tiltak i henhold til lov om barneverntjenester 

§ 4-4». Videre fremkommer det også at «Vedtaket er hjemlet i Lov om barneverntjenester § 4-

4».  

 

 I sjette vedtak er overskriften «Vedtak om hjelpetiltak». Under avsnittet «vedtak» oppgis det 

«Vedtaket er hjemlet i Lov om barneverntjenester § 4-4».  

 

Er innholdet i reglene eller problemstillingen vedtaket bygger på gjengitt? 

16 av 22 vedtak er innholdet i reglene vedtaket bygger på gjengitt.  

 

I 6 vedtak er det ikke gjengitt innholdet i reglene vedtaket bygger på. 5 av vedtakene er fra perioden 

mai-juli 2020, og er de samme vedtakene som det ikke fremkommer henvisning til paragraf ovenfor. 

 

Ett vedtak er det vist til to lovhjemler, men det fremkommer bare innholdet i den ene lovhjemmelen.  

 

Bakgrunn for saken (fakta). Blir de faktiske forhold vedtaket bygger på begrunnet? 

I 19 av 22 vedtak blir de faktiske forhold vedtaket bygger på begrunnet. I to vedtak får ikke revisjonen 

sjekket dette da man ikke vet bakgrunnen for vedtaket pga. overgang til nytt fagsystem.  

 

I ett vedtak refereres det i bakgrunnsopplysninger til grundig rapport fra sakkyndig utredning og konklu-

sjonen. Det er ikke opplyst bakgrunnen for undersøkelsen.  

 

Det er opplyst om klageadgang, klagefrist, klageinstans og framgangsmåte ved klage 

Det er opplyst om klageadgang, klagefrist, klageinstans og framgangsmåte ved klage i 21 av 22 vedtak. 

I ett vedtak er dette ikke aktuelt da det gjelder vedtak om plass utenfor hjemmet, og det er opplyst om 

at dersom foreldre krever barnet hjemført faller vedtaket bort.  
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Det er opplyst om retten til å se sakens dokumenter 

Det er opplyst om å se sakens dokumenterer i 21 av 22 vedtak. I vedtak «midlertidig vedtak om plasse-

ring utenfor hjemmet etter lov om barneverntjenester § 4-6, 1.ledd» er det ikke lagt med klageadgang 

etc., og det fremkommer da heller ikke retten til å se sakens dokumenter.  

 

5.2.7 Barnets medvirkning og barnets beste  

Revisjonskriterium 18: Det skal fremgå av vedtaket hva som er barnets synspunkt, hvilken vekt barnets 

mening er tillagt og hvordan barnets beste er vurdert.  

 

I rutinen «arbeid med hjelpetiltak i henhold til lov om barneverntjenester § 4-4» fremkommer det at 

foreldrenes synspunkter og barnets syn skal fremkomme i vedtaket.  

 

Det oppgis i rutinen «utarbeidelse av vedtak» at barnets synspunkt skal fremkomme i vedtaket, og det 

det skal også komme frem hvordan barnets beste er vurdert. Dersom barnets beste blir vurdert anner-

ledes enn hva som er barnets syn må dette begrunnes (rutinen henviser til lov om barneverntjenester § 

6-3 a).  

 

I rutinen «gjennomføring av undersøkelser i barnevernssaker» oppgis det at når saken henlegges skal 

barnevernfaglige vurderingen og barnets stemme komme tydelig frem i vedtaket. Når det er forslag om 

frivillige hjelpetiltak skal barnets synspunkt også komme frem i vedtaket. Det fremkommer også i rutinen 

at alle dokumenter utarbeidet av barneverntjenesten skal inneholde en tydelig barnevernfaglig vurdering 

og barnets synspunkt komme tydelig frem.  

 

Barneverntjenesten har følgende aktuelle maler:  

 Vedtak om frivillig hjelpetiltak etter lov om barneverntjenester § 4-4  

 Vedtak om endt undersøkelse etter lov om barneverntjenester § 4-3 

 Vedtak om flytting av barnet etter lov om barneverntjenester § 4-17 

 Vedtak om frivillig hjelpetiltak etter lov om barneverntjenester § 4-12 

 Midlertidig vedtak om plassering utenfor hjemmet etter lov om barneverntjenester § 4-6, 2.ledd 

 Midlertidig vedtak om plassering utenfor hjemmet etter lov om barneverntjenester § 4-6, 1.ledd 

 Midlertidig vedtak om plassering utenfor hjemmet etter lov om barneverntjenester § 4-25 

 

I mal «vedtak om frivillig hjelpetiltak etter lov om barneverntjenester § 4-4» er det egne overskrifter på 

barnets mening og foreldrenes mening. Under begrunnelse er det også hjelpetekst på foreldrenes sam-

tykke/ medvirkning, barnets medvirkning § 6-3 og barnevernfaglig vurdering av barnets beste.  

 

I mal «vedtak om endt undersøkelse etter lov om barneverntjenester § 4-3», mal «vedtak om flytting 

av barnet etter lov om barneverntjenester § 4-17» og mal «midlertidig vedtak om plassering utenfor 

hjemmet etter lov om barneverntjenester § 4-6, 1. ledd» er det ikke egen overskrift på barnets mening, 

men under begrunnelse fremkommer det hjelpetekst som foreldrenes samtykke/ medvirkning og bar-

nets medvirkning § 6-3.  

 

I mal «vedtak om frivillig hjelpetiltak etter lov om barneverntjenester § 4-12», mal «midlertid vedtak om 

plassering utenfor hjemmet etter lov om barneverntjenester § 4-6, 2.ledd» og mal «Midlertidig vedtak 

om plassering utenfor hjemmet etter lov om barneverntjenester § 4-25« er det ikke egen overskrift på 

barnets mening, og heller ikke noe hjelpetekst under punktet begrunnelse.  

 

På spørsmål om det fremgår av vedtaket hva som er barnets synspunkt, hvilken vekt barnets mening 

er tillagt og hvordan barnets beste er vurdert bekrefter saksbehandlere at det er egne punkt i vedtaket 
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vedrørende barnets uttalelse. En saksbehandler oppgir at fokuset på dette burde vært større. Avde-

lingen kan bli bedre til å innhente barnets synspunkt på vedtaket, men de har absolutt fokus på det. Når 

det gjelder barnets beste tenker saksbehandler at de også har fokus på dette. Saksbehandler oppgir at 

de har dokumentert hva som er barnets beste, men dokumenterer det ikke godt nok slik at utenforstå-

ende nødvendigvis er i stand til å forstå det (f.eks. foreldre og barnet).  

 

Barnevernleder opplever at barnets synspunkt kommer frem i vedtaket. Hun oppgir at vekt på barnets 

mening og barnets beste blir vurdert, men at barneverntjenesten kan bli enda bedre på å tydeliggjøre 

hvordan de vektlegger barnets synspunkt inn i sine vurderinger. Det oppgis også at ulik utdanningsbak-

grunn, og erfaring blant ansatte også kan være en årsak til dette. Virksomhetsleder oppgir at generelt 

er det ganske utfordrende å vurdere barnets beste. Dette er også noe som drøftes i ledergruppa. Det 

reflekteres over det, men det er et vanskelig tema. Virksomhetsleder forklarer at vekting av barnets 

mening skal telle mye, men barnets beste skal også vurderes ut fra helheten.  

 

Revisjonen stilte spørsmål om hvordan barneverntjenesten hensyntar barnets beste i den enkelte sak, 

og hvilken fokus det er på dokumentering av vurderinger og refleksjoner angående barnets beste.  

Barnevernleder opplyser om at «barnets beste» må gis et konkret innhold i den enkelte sak, dette av-

henger av de faktiske forholdene i saken. Tjenesten dokumenterer vurderingene, men kan bli bedre på 

refleksjoner ang. barnets beste. På fagmøter kan slike ting drøftes og det føres referat fra disse møtene, 

den som eier saken tar med seg opplysningene/refleksjonene fra møtet og dokumenterer dette i den 

aktuelle saken.  

 

Saksbehandlerne oppgir at barnets beste er i fokus og skal etterstrebes hele tiden. Det oppgis at det er 

utfordrende å vurdere barnets beste, det er derfor viktig å involvere barna i samtaler, og snakke med 

barnet. For de barna som ikke har språk er det viktig med observasjon. Det oppgis at partene får uttale 

seg om det som gjelder barnet, og det er viktig å høre hva foreldrene tenker.  

 

En saksbehandler oppgir at i undersøkelsesplanene er det samtaler med barn, dette blir dokumentert 

med barnesamtale i egne dokumenter. En annen oppgir at det er spesielt i undersøkelsesrapporten at 

barnets stemme og medvirkning fremkommer. En tredje saksbehandler sier at det finnes et eget punkt 

i referatene (samtaler med barnet) og i vedtaket hvor barnets beste skal dokumenteres. Den siste saks-

behandleren opplever at tjenesten har blitt flinkere til å vurdere barnets beste i den senere tiden, det er 

blant annet et gjennomgående tema i alle maler.  

 

Saksbehandlerne oppgir at barneverntjenesten bruker fagmøter til å drøfte ulike saker, og diskutere 

vanskelige saker. De er 5-6 som drøfter sakene. Barnets beste er ofte et tema, og en vurdering rundt 

barnets beste er det i alle saker. En saksbehandler oppgir at det ikke er lett å vite om det de mener og 

gjør er det beste samtidig.  

 

Det oppgis fra tre saksbehandlere at den enkelte saksbehandler har ansvar for å dokumentere drøfting-

ene fra fagmøtet som er gjort på sine saker. En saksbehandler oppgir at dette skal journalføres på 

saken. En annen saksbehandler opplyser at vurderingene skrives ned, og dokumenteres inn i mappen 

på barnet. Dette har de mye fokus på. Det oppgis at det er en positiv utvikling på dette området. En 

tredje saksbehandler oppgir at vurderinger fra fagmøter dokumenteres av hver enkelt saksbehandler i 

et notat som tillegges saken. Det oppgis imidlertid at det er litt varierende når dette blir gjort, det er ikke 

noen rutine/instruks som sier at dette må gjøres etter en sak er drøftet i fagmøte, men det er formidlet 

fra ledelsen at dette er lurt. En saksbehandler opplever at det ikke har vært så mye fokus på dokumen-

teringen.  
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5.2.7.1 Mappegjennomgang 

Barnevernleder har oppgitt at de ulike hjelpetiltakene kan både være med og uten barnet, det kommer 

an på hva målet med tiltaket er. Revisjonen vil derfor presisere at karakteren på tiltakene kan også spille 

inn om barnets medvirkning skal være med.  

 

Fremgår det av vedtaket hva som er barnets synspunkt, hvilken vekt barnets mening er tillagt 

og hvordan barnets beste er vurdert? 

I 14 av 22 vedtak fremgår barnets synspunkt, hvilken vekt barnets mening er tillagt samt barnets beste. 

7 av vedtakene har eget punkt på barnets mening. Det er forskjell på vedtakene hvor mye barnets 

synspunkt fremgår. I de nyeste vedtakene fremkommer dette tydeligere da det er et eget punkt for dette 

(«barnets medvirkning»). Det er også grundigere begrunnelser i nyere vedtak.  

 

To av vedtakene gjelder tiltak rettet kun mot foreldrene, det er derfor ikke aktuelt med barnets synspunkt 

og hvilken vekt barnets mening er tillagt. Barnets beste fremgår av disse vedtakene.  

 

De 6 vedtakene hvor barnets synspunkt og hvilken vekt barnets mening ikke er dokumentert, er fordelt 

slik: 

 I et vedtak fremgår det at avgjørelsen om henleggelse er fattet i samarbeid med blant annet 

barnet, men fremgår ikke hva barnet mener.  

 I et vedtak står det kun et ord i begrunnelsen (det ser ut som begrunnelsen ikke har blitt med i 

vedtaket.)  

 I et vedtak som gjelder videreføring av hjelpetiltak og forkynning av § 4-12 og videreføring av 

hjelpetiltak som blant annet avlastning og ansvarsgrupper. Det fremkommer ikke noe begrun-

nelse ift. videreføring av hjelpetiltakene. 

 I et vedtak som gjelder blant annet ansvarsgruppe for barnet. Det fremgår ingenting vedrørende 

samtaler med barnet. Det er ikke noe begrunnelse for tiltaket om ansvarsgruppe for barnet.  

 I et vedtak som gjelder blant annet besøkshjem.  

 I et vedtak som gjelder blant annet samtaletilbud for hele familien, og ansvarsgruppe.  

 

Barnets beste fremkommer også i mindre grad i disse vedtakene.  

 

5.2.8 Tidsavgrenset tiltaksplan 

Revisjonskriterium 19: Barneverntjenesten skal utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan når hjelpetiltak 

vedtas som skal evalueres regelmessig.  

 

I rutinen «arbeid med hjelpetiltak i henhold til lov om barneverntjenester § 4-4» fremkommer det at 

vedtak om hjelpetiltak skal ledsages av en tiltaksplan for hvert enkelt tiltak som igangsettes. Vedtak om 

hjelpetiltak og tiltaksplan utarbeides umiddelbart etter konklusjon av undersøkelsen. Tiltaksplanen skal 

evalueres minimum fire ganger per år. Minimum hvert halvår skal det foretas en grundig gjennomgang 

av tiltaket med alle involverte parter. Ved forlengelse av tiltak føres eventuelle endringer inn i ny tiltaks-

plan. Barnets stemme og perspektiv skal komme tydelig frem i innholdet i planen.  

 

Det fremkommer videre i rutinen at saksbehandler har ansvar for at hjelpetiltakene fungerer i henhold 

til tiltaksplan. Dette innebærer et ansvar for å holde seg orientert om barnets utvikling, følge opp opp-

dragstakere med veiledning og praktisk bistand, kontakt med foreldre om utviklingen mv. Barneverntje-

nesten skal videre gi en begrunnelse til den/de som har mottatt tiltaket ved opphør av hjelpetiltak. Be-

grunnelsen skal baseres på en barnevernfaglig vurdering og en barnets beste vurdering. Barnets og 
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foreldrenes stemme skal komme frem i begrunnelsen. Barneverntjenesten fatter vedtak om avslutning 

av tiltak.  

 

I rutinen «gjennomføring av undersøkelser i barnevernssaker» oppgis det også at tiltaksplan utarbeides 

i samarbeid med foreldrene når vedtak om tiltak foreligger.  

 

Barneverntjenesten har en mal «tiltaksplan» hvor det er oppgitt punkter på hovedmål, periode/varighet 

og situasjonsbeskrivelse. Det oppgis deretter delmål og tiltak:  

 delmål: «Hva skal oppnås, hvordan kan vi vite at målet er nådd? (tegn på måloppnåelse)» 

 tiltak: «Hva skal bidra til å nå målet? Hvem skal gjøre hva?» 

Det oppgis at tiltaksplanen evalueres hver 3. mnd. etter avtale.   

 

Saksbehandlerne oppgir at det utarbeides en tidsavgrenset tiltaksplan når det iverksettes hjelpetiltak.  

En saksbehandler oppgir at hun skulle ønske at tiltaksplanen hadde vært et enda mer benyttet verktøy. 

Saksbehandler forklarer at i perioder så blir det en plan de må passe på er evaluert innen fristen går ut. 

De er ikke alltid like gode på å benytte tiltaksplanen aktivt i arbeidet. Barnevernleder sier at det utarbei-

des tiltaksplan, men det er mindre tydelig hva tidsavgrensningen er i planene. Dette er noe leder har tatt 

opp med ansatte. 

 

Barnevernleder opplyser om at barneverntjenesten arbeider med tiltaksplan i samarbeid med familien 

og barnet. Planen blir brukt og tatt frem i samtaler og møter, og målene og tiltakene blir fulgt opp. I 

mange tilfeller brukes tiltaksplanen som et levende dokument, men bruken varierer noe fra sak til sak 

og mellom ansatte.  

 

På spørsmål fra revisjonen hvordan det arbeides med tiltaksplanene oppgir en saksbehandler at det 

kommer an på hva tiltakene er. Dersom det er oppfølging av foreldre og barn, så gjennomføres det 

samtale med barnet og foreldrene. Er det tiltak om at barn eller foreldre skal gå til en samarbeids-

partner, da er det de som har ansvaret for dette, da er det en dialog med samarbeidspartner og barne-

verntjenesten for å sikre at tiltaket fungerer. Saksbehandler forklarer at funksjon med planen er for å 

sikre at tiltaket som er satt inn fungerer og om det er noen utvikling i saken. 

 

Det oppgis fra en annen saksbehandler at tiltakene kommer inn i planen i forhold til hva som skal gjøres, 

og hva som er målet. Dette skal tas inn i samtale med foreldre og barnet. De skal medvirke inn i planen, 

og planen skal være deres dokument. Planen drøftes med involverte parter (f.eks. hva som trengs av 

tiltak i planen) og planen evalueres hver 3. måned. Planen er et viktig verktøy for å sikre at barnevernet 

gjør jobben med å følge opp barnet. Tiltaksplanen fungerer som et dokument som måler om det tiltakene 

fungerer, og om de har effekt eller ikke. En saksbehandler oppgir at tiltaksplanen samtidig oppleves 

som et dokument som henger over de, og som må fylles ut og oppdateres.   

 

En saksbehandler sier at tiltaksplanen er et fint dokument for å måle/evaluere om målene de har satt 

er nådd, men noen ganger blir dette et dokument som ligger på siden og ikke benyttes aktivt. De ar-

beider med tiltakene, men tiltaksplanen burde vært mer aktivt benyttet i arbeidet. En annen saksbe-

handler forklarer at spesielt i de langtrekkende sakende brukes tiltaksplanene i mindre grad som le-

vende dokumenter, men oppgir at alle planer blir evaluert. En saksbehandler oppgir at stedfortreder og 

barnevernleder får varsel om manglende evaluering av tiltaksplaner i Familia. Barnevernleder og sted-

fortreder følger opp dette.  

 

Barnevernleder informerer om at tiltaksplanen blir evaluert, men at det er et forbedringspotensial ved-

rørende tidspunkt for evaluering (gjøres ofte tett på frist for at planen går ut) og at kvaliteten på evalue-

ringene kan variere mellom ansatte. Saksbehandlerne oppgir at tiltaksplanen blir evaluert regelmessig. 
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Hovedregelen er at planen blir evaluert hver 3.måned, i noen saker evaluerer man oftere. 14 dager i 

forkant får saksbehandlerne en varsel i Familia om dette. De utarbeider et eget dokument/skjema for 

evaluering av tiltaksplan i Familia som blir sendt til berørte parter/ foreldrene.   

5.2.8.1 Mappegjennomgang 

Barneverntjenesten skal utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan når hjelpetiltak vedtas som skal 

evalueres regelmessig 

Revisjonen har gjennomgått alle tiltaksplanene i de 11 mappene. Det er utarbeidet en tidsavgrenset 

tiltaksplan i alle sakene der det vedtas hjelpetiltak.  

 

Det er gjennomgått tilsammen 28 tiltaksplaner. Av disse er det 6 tiltaksplaner som det er for tidlig til å 

forvente at har blitt evaluert. Derfor er det nedenfor tatt utgangspunkt i 22 tiltaksplaner.  

 

10 av 22 tiltaksplaner har ikke blitt evaluert regelmessig. Av disse er det 4 tiltaksplaner det ikke finnes 

evaluering på, en av disse har ikke blitt evaluert da man ikke har fått kontakt med foresatte. 5 av tiltaks-

planene gjelder for ett år, men har kun blitt evaluert 1 gang i løpet av perioden. En plan gjelder for 9 

måneder, men har kun blitt evaluert 1 gang i løpet av denne tiden.  

 

Noen av evalueringene har ulike datoer i Familia for når tiltaksplanen har blitt evaluert. Det kan stå en 

dato i evalueringsbildet, mens datoen i selve evalueringsskjema kan være tidligere. I et tilfelle er datoen 

i skjemaet satt til tre måneder tidligere, og i ett annet tilfelle er datoen satt halvannen måned tidligere 

enn datoen som er registrert i evalueringsbildet. I et tilfelle fremkommer det i evalueringsbildet at tiltaks-

planen er evaluert, men i skjemaet og kommentarfelt oppgis det at den ikke er evaluert.  

 

I de aller fleste tilfellene blir evalueringen dokumentert i eget skjema «Evaluering av tiltaksplan». Noen 

blir dokumentert i kommentarfelt med hvem som er tilstede og evaluering, og i noen tilfeller er det oppgitt 

i kommentarfeltet at evalueringen foreligger i eget referat i journalpost.  
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5.3 Vurderinger 

5.3.1 Håndtering av meldinger 

Etter revisjonens vurdering har kommunen ivaretatt kriteriet om at innkomne meldinger skal gjennomgås 

og vurderes senest innen en uke. Rutiner og fagmøter legger til rette for at kriteriet blir oppfylt. Dette 

bekreftes også gjennom intervjuene, der de intervjuede er samstemte om at innkomne meldinger vur-

deres innen en uke. Det fremkommer videre av KOSTRA-tallene og vår gjennomgang av meldinger at 

barneverntjenesten i Marker er innenfor fristen for å gjennomgå og vurdere meldinger. Det fremgår av 

alle meldinger at meldingene er gjennomgått, og vurdert om de skal følges opp med undersøkelse.  

 

Revisjonen vurderer også at kommunen har ivaretatt kriteriet om at en melding som henlegges uten 

undersøkelse skal begrunnes skriftlig med faglige vurderinger. Det oppgis i rutine at dersom barnevern-

tjenesten henlegger meldingen skal dette dokumenteres skriftlig, og konkluderes på meldingsgjennom-

gangsskjema. Begrunnelsen skal inneholde faglige vurderinger som grunngir henleggelse. 25 % av 

meldingene i mappegjennomgangen ble henlagt, alle har blitt henlagt på grunn av aktiv tiltakssak. Det 

er begrunnet skriftlig og med faglige vurderinger hvorfor meldingene ble henlagt uten undersøkelse. 

 

5.3.2 Tilbakemelding til melder 

Etter revisjonens vurdering har kommunen delvis ivaretatt kriteriet om at den som har sendt melding til 

barneverntjenesten skal få tilbakemelding innen tre uker etter at melding er mottatt. Barnevernleder og 

saksbehandlere opplyser at det gis tilbakemelding til melder innen fristen, og at det ofte gjøres med en 

gang meldingen er konkludert. Fagsystemet skal også gi en påminnelse om at saksbehandlerne skal gi 

tilbakemelding til melder. Mappegjennomgangen viser at over 30 % (7 av 22) av de aktuelle melderne 

ikke har mottatt tilbakemelding selv om det i fagsystemet gis påminnelse. To av melderne har heller ikke 

fått tilbakemelding innen fristen (4 og 6 uker).  

 

Etter revisjonens vurdering har kommunen ivaretatt kriteriet om at tilbakemeldingen skal bekrefte at 

meldingen er mottatt. Revisjonen vurderer også at kommunen opplyser om hvorvidt det er åpnet under-

søkelsessak, dersom meldingen er fra offentlig ansatt. Barneverntjenesten har rutiner og maler for til-

bakemelding til privat og offentlig melder der kriteriene ivaretas. I mappegjennomgangen har alle som 

fikk tilbakemelding fått bekreftelse om at meldingen er mottatt, og alle offentlige meldere som fikk tilba-

kemelding har fått opplyst om at det er åpnet undersøkelsessak eller om meldingen er henlagt pga. aktiv 

tiltakssak.  

 

Etter revisjonens vurdering har kommunen i liten grad ivaretatt kriteriet om at offentlig melder skal få ny 

melding om at undersøkelsen er gjennomført senest 3 uker etter at den er gjennomført. Revisjonen 

opplever rutinen i tilknytning til dette som noe fragmentert, etter vår vurdering er ikke rutinen tilstrekkelig 

utfyllende.  I rutinen «gjennomføring av undersøkelser» fremkommer det under beskrivelse av hvordan 

saken henlegges at offentlig melder skal ha tilbakemelding på utfall av saken innen tre uker, men tilsva-

rende beskrivelse fremkommer ikke under de andre alternativene «forslag om frivillig hjelpetiltak» og 

«fremme sak for nemnda». Det at rutinen beskriver dette noe vagt gjenspeiles også i uttalelsene fra en 

saksbehandler som sier at det ikke er noen rutine på dette. Barneverntjenesten har også en sjekkliste 

for undersøkelsessaker hvor tilbakemelding etter endt undersøkelse er et punkt, der saksbehandlere 

kan oppgi om punktene er planlagt og utført. Revisjonen vurderer at en sjekkliste kan være et bidrag til 

at kriteriet ivaretas dersom sjekklisten blir brukt aktivt ved avslutning av undersøkelser. Revisjonen vil 

bemerke at tjenesten uavhengig av en sjekkliste ikke har noe systematikk i å fange opp at flere meldere 

får tilbakemelding etter endt undersøkelse der det er aktuelt.  
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Revisjonen vil trekke frem at mappegjennomgangen viser at nesten 65 % (11 av 17) av de aktuelle 

melderne ikke har mottatt tilbakemelding etter endt undersøkelse. Dette står i kontrast med at flertallet 

av de intervjuede sier at barneverntjenesten gir tilbakemelding til offentlig instans om at undersøkelsen 

er gjennomført. Av mappegjennomgang fikk 5 av 6 meldere som har fått tilbakemelding, tilbakemelding 

innen frist, mens 1 melder har fått tilbakemelding noen dager over frist. Av intervjuer oppgir flertallet at 

tilbakemelding gis innen frist, mens en saksbehandler oppgir at hun er usikker på om tilbakemelding gis 

innen frist. En saksbehandler opplyser om at hvis melder er i kontakt med barnet så får melder informa-

sjon om det. Revisjonen vil bemerke at i lovkravet fremkommer det at offentlig melder skal ha tilbake-

melding etter endt undersøkelse, dette er uavhengig om melder er i kontakt med barnet eller ikke. Re-

visjonen vil videre trekke frem at flertallet av saksbehandlerne oppgir at det ikke gis noe varsel i fagsys-

temet på tilbakemelding etter endt undersøkelse eller ikke kjenner til dette. Et fåtall mener det er en 

avhuking, eller egen fane i fagsystemet. Flere sier at det er opp til saksbehandler å følge opp dette, ved 

å ha det som en del av sine oppgaver knyttet til at undersøkelsen er ferdig. En saksbehandler opplever 

at barneverntjenesten er for dårlige til å følge opp det som ikke varsles på i fagsystemet.  

 

Etter revisjonens vurdering er kriteriet oppfylt med hensyn til at tilbakemeldingen skal inneholde opplys-

ninger om at saken er henlagt, eller om den følges opp videre. Dette fremkommer både av intervjuer og 

av mappegjennomgang. Barneverntjenesten har også en mal på tilbakemelding etter endt undersøkelse 

med informasjon om konklusjon, og om hva som er besluttet.  

 

5.3.3 Gjennomføring av undersøkelser  

Etter revisjonens vurdering har kommunen i stor grad ivaretatt kriteriet om at undersøkelsen skal gjen-

nomføres innen tre måneder. Rutiner, undersøkelsesplan, midtveisevaluering, sjekkliste og fagmøte 

legger til rette for dette. I rutinen «gjennomføring av undersøkelser» i barnevernssaker fremkommer det 

at undersøkelser skal planlegges med tanke på at gjennomføringsfrist på 3 måneder skal holdes, og at 

midtveisevaluering også skal ha fokus på fristene i saken.  Barneverntjenesten har mal vedrørende plan 

for gjennomføring av undersøkelse og midtveisevaluering. De har også en detaljert mal for undersøkel-

sesrapport som etter revisjonen oppfatning er utfyllende og gir god veiledning til saksbehandlerne. Bar-

neverntjenesten benytter fagmøter til drøfting, og det er der fokus på midtveisevalueringer og sluttrapp-

orter. Selv om fagsystemet kun varsler om undersøkelsesfrist, er midtveisevaluering godt ivaretatt da 

det blir satt opp planer for dette. Det blir også oppgitt at barneverntjenesten setter opp saker som nær-

mer seg fristen på fagmøter, som gjør at de sikrer at undersøkelsen blir fulgt opp. Saksbehandlerne 

opplever at undersøkelser blir gjennomført innenfor lovpålagt frist på 3 måneder, og barnevernleder 

oppgir at fristen overholdes i all hovedsak. Av KOSTRA-tall fremkommer det at antall undersøkelser 

som går utover tre måneder har blitt noe redusert de siste årene, og at Marker i 2020 i større grad enn 

sammenlignbare kommuner gjennomførte undersøkelser innenfor fristen på 3 måneder. Av mappegjen-

nomgangen fremgår det at 11 av 16 undersøkelser er gjennomført innen tre måneder. 

 

Etter revisjonens vurdering har kommunen ivaretatt kriteriet om at det skal foreligge dokumentasjon/ 

begrunnelse dersom en undersøkelse blir utvidet til 6 måneder. Fra mappegjennomgangen foreligger 

det dokumentasjon/ begrunnelse i de 5 undersøkelsene der fristen har blitt utvidet til 6 måneder. Det er 

også i alle undersøkelser sendt ut brev til foresatte om beslutning om utsettelse. I rutinen for gjennom-

føring av undersøkelser oppgis det at saksbehandler skal orientere leder når man ser at overholdelse 

av frist blir vanskelig. Det oppgis også at ved eventuell fristoversittelse skal det utarbeides beslutning 

om utvidet undersøkelse. Tjenesten har en mal for beslutning av utvidet undersøkelsestid. Malen inne-

holder begrunnelse for utvidet undersøkelsestid med underpunkter på hva ved saken som gjør den 

særlig omfattende, og hva ved saken som gjør den særlig tidkrevende. Det blir oppgitt fra saksbehand-

lere at det noen ganger er behov for en utvidelse av fristen, men at det må være gode grunner for å 
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utvide fra 3 til 6 måneder. Det oppgis også at det skrives en administrativ beslutning med begrunnelse. 

Denne blir drøftet, og sendt foreldrene. Revisjonen vil likevel trekke frem at barnevernleder mener det 

bør jobbes mer systematisk og effektivt med tanke på å holde fristen, og at manglende systematikk i 

dag fører til at fristen i enkelte saker utvides uten at det er godt nok grunnlag.  

 

Etter revisjonens vurdering har kommunen ivaretatt kriteriet om at undersøkelsen skal være avsluttet 

med et vedtak om tiltak, beslutning om henleggelse eller begjæring om tiltak til fylkesnemnda. Av map-

pegjennomgangen fremkommer det at 14 av 16 undersøkelser er avsluttet med vedtak om tiltak, videre 

er 1 undersøkelse avsluttet med henleggelse, og 1 undersøkelse sendt til nemnd. Barneverntjenesten 

har i rutine for gjennomføring av undersøkelse ivaretatt dette med at det oppgis at det foreligger 3 alter-

nativer på avslutning av en undersøkelsessak: Saken henlegges, forslag om frivillig hjelpetiltak og 

fremme sak for nemnda. Det foreligger også detaljert informasjon på hver av alternativene. 

  

5.3.4 Informasjon og medvirkning fra partene 

Etter revisjonens vurdering har kommunen i stor grad ivaretatt kriteriet om at partene i en barnevernssak 

har rett til å gjøre seg kjent med dokumenter og opplysninger før saken behandles. Etter revisjonens 

vurdering har kommunen også i stor grad ivaretatt kriteriet om at part i saken bør gis mulighet til å uttale 

seg før vedtak treffes. 

 

Dette baserer revisjonen på at barneverntjenesten har skriftlige rutiner, sjekkliste og maler som sikrer 

dialog med partene opprettholdes gjennom alle faser: partene underrettes skriftlig om at det er åpnet 

undersøkelsessak, det gjennomføres meldingsmøte og konklusjonssamtale med partene. Partenes 

kommentarer og samtaler fremkommer i undersøkelsesrapporten. I barnverntjenestens mal angående 

invitasjon med gjennomgang av bekymringsmeldingen fremkommer det at tjenesten ønsker å høre hva 

partene mener om situasjonen. Barnverntjenesten har også en mal for midtveisevaluering som gis som 

informasjon til partene. Det blir også bekreftet gjennom intervjuer at partene får mulighet til å gjøre seg 

kjent med dokumenter og opplysninger før saken behandles, og mulighet til å uttale seg før vedtak 

treffes. Barneverntjenesten har mange møter underveis, og saksbehandlerne oppgir at de gjennomgår 

innholdet sammen med foreldrene før undersøkelsen avsluttes, og legger frem forslag om hvilke tiltak 

som foreslår, foreldrene må være enig før det fattes vedtak. I mappegjennomgangen finner revisjonen 

dokumentasjon i de fleste sakene på at partene får gjøre seg kjent med dokumenter, blant annet fra 

grundige referater fra samtaler med partene. Når det gjelder at part får uttale seg før vedtak treffes finner 

revisjonen at det også i de fleste undersøkelsene er dokumentasjon på dette. Revisjonen vil likevel 

bemerke at i noen undersøkelser finner ikke revisjonen referater fra hjemmebesøk og samtaler med 

foreldre, og i en sak er vedtak og tiltak tatt opp i møte med foreldrene etter vedtak er ferdig.  

 

Etter revisjonens vurdering har kommunen i stor grad ivaretatt kriteriet om at barnet skal bli informert, 

og gitt anledning til å uttale seg før det treffes avgjørelse i sak som berører barnet. Barneverntjenesten 

har en rutine der det fremkommer at en undersøkelsessak minimum skal ha to barnesamtaler, dette er 

også en av punktene i sjekklisten for undersøkelser.  Det oppgis også fra intervju at det alltid skal være 

minst to samtaler med barnet i løpet av en undersøkelse. Det fremkommer i rutinen at barnets stemme 

og dokumentasjon av barneverntjenestens vurderinger skal prioriteres under hele undersøkelsen, og 

fremkomme i sakens dokumenter. I undersøkelsesrapporten er det punkter med barnets selvrapporte-

ring, og i mal om hjemmebesøk fremkommer det et punkt om samtale med barnet. Det oppgis fra bar-

nevernleder at de alltid har fokus på at barna skal bli hørt. Fra saksbehandlerne oppgis det at det er en 

positiv utvikling at barnet i større grad blir hørt, og at barneverntjenesten har blitt bedre på det, men at 

barnevernet likevel har en vei å gå. Mappegjennomgangen viser at barnet blir informert, og gitt anled-
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ning til å uttale seg i de fleste undersøkelsene. Revisjonen vil likevel bemerke at revisjonen i noen un-

dersøkelser ikke finner dokumentasjon på dette, og at referater fra barnesamtaler som det refereres til 

i vedtak og undersøkelsesrapport ikke er dokumentert.  

 

5.3.5 Vedtakshåndtering 

Etter revisjonens vurdering har kommunen ivaretatt kriteriet om at enkeltvedtak skal være skriftlig. Det 

fremkommer i rutinen for utarbeidelse av vedtak at alle vedtak skal sendes ut skriftlig til de som er part 

i saken. Barnevernleder og saksbehandlerne oppgir også at partene i saken får en skriftlig underretning 

om vedtaket. Både barnevernleder og saksbehandlerne bekrefter at det brukes maler når det fattes 

vedtak som ligger i fagsystemet. Alle vedtakene gjennomgått i mappegjennomgangen er skriftlige, men 

nesten 60 % av vedtaksbrevene (13 av 22) har en tidligere dato enn ferdigstillelsesdato satt i fagsyste-

met. Revisjonen vil bemerke at selv om det fremkommer av vedtaket at klagefristen er tre uker fra den 

dato vedtaket er mottatt, er det uheldig at en part i en sak får et vedtaksbrev som er datert tidligere enn 

da vedtaket faktisk ble ferdigstilt. Dette kan være misvisende med hensyn til klagefrist. Revisjonen fant 

for eksempel vedtak som var datert 15 og 17 dager tidligere enn ferdigstillelsesdato.  

 

Etter revisjonens vurdering har kommunen også ivaretatt kriteriet om at enkeltvedtak skal treffes innen 

en måned. I rutine for arbeid med hjelpetiltak fremkommer det at vedtak om hjelpetiltak utarbeides umid-

delbart etter konklusjon av undersøkelsen. I mappegjennomgangen fremkommer det at alle aktuelle 

vedtak ble fattet innen 1 måned etter undersøkelsen var ferdig. I de fleste tilfeller ble vedtaket ferdig 

samme dag eller noen få dager etter undersøkelsen var ferdig.  Både barnevernleder og saksbehand-

lerne bekrefter at vedtak blir fattet innen frist, barnevernleder oppgir at vedtak blir fattet umiddelbart etter 

undersøkelsen er avsluttet.  

 

Etter revisjonens vurdering har kommunen i hovedsak vist til reglene vedtaket bygger på, og gjengitt 

innholdet i reglene. Det blir oppgitt fra saksbehandlerne at det blir vist til reglene vedtaket bygger på, og 

at innholdet av regelen blir gjengitt. Det oppgis også at barneverntjenesten har mal for hver paragraf. 

Barnevernleder informerte om at alle vedtak blir begrunnet, men at barnevernstjenesten imidlertid kan 

bli bedre på å vise til reglene vedtaket bygger på.  

 

I 7 av 8 maler som barneverntjenesten har på enkeltvedtak er det i vedtaksmalene vist til reglene ved-

taket bygger på, og innholdet i reglene er gjengitt. I en mal er det vist til paragraf, men det er ikke vist til 

reglene vedtaket bygger på og heller ikke gjengitt innholdet i reglene. Med bakgrunn i funnene i map-

pegjennomgangen oppfatter revisjonen at malene har endret seg noe i løpet av de siste to årene. De 

eldste vedtakene fra 2020 viste ikke til reglene vedtaket bygde på eller innholdet i reglene, mens dette 

ble vist til i de fleste nyere vedtak. I 16 av 22 gjennomgåtte vedtak ble det vist til reglene som vedtaket 

bygger på, og innholdet i reglene vedtaket bygger på er gjengitt. 5 av 6 vedtak der dette ikke fremkom 

var fra perioden mai-juli 2020. Revisjonen vil bemerke at det er uheldig at 6 av 22 vedtak ikke viser til 

reglene som vedtaket bygger på, og at innholdet i reglene vedtaket bygger på ikke er gjengitt. Revisjo-

nen vil likevel etter en helhetsvurdering legge vekt på at de fleste vedtakene er av eldre dato, og at 

vedtaksmaler i stor grad nå ivaretar dette kriteriet.  

 

Etter revisjonens vurdering har kommunen i stor grad nevnt de faktiske forholdene som vedtaket bygger 

på. Det fremkommer i rutinen for utarbeidelse av vedtak at de faktiske forhold vedtaket bygger på skal 

fremkomme. Både barnevernleder og saksbehandlerne oppgir at dette gjøres. Av mappegjennom-

gangen fremkommer det også at de fleste vedtak blir begrunnet med faktiske forhold, men det i et vedtak 

er referert til rapport fra sakkyndig utredning, og ikke opplyst om bakgrunnen for undersøkelsen. Barne-

verntjenesten har i alle vedtaksmaler et eget punkt for bakgrunnsopplysninger. I 4 av 8 vedtaksmaler er 
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det også under dette punktet en hjelpetekst som sier at de faktiske opplysningene som belyser hvorfor 

tjenesten har fattet dette vedtaket skal skrives der.  

 

Etter revisjonens vurdering har kommunen i hovedsak opplyst i vedtaket om klageadgang, klagefrist, 

klageinstans og fremgangsmåte ved klage. Det er også i hovedsak opplyst om retten til å se sakens 

dokumenter. Det bekreftes av både barnevernleder og saksbehandlere at dette gjøres. Det følger av 

rutinen for utarbeidelse av vedtak at vedlagt vedtaket skal det følge orientering om partens adgang til å 

klage i henhold til forvaltningsloven og barnevernloven. Partens adgang til å søke fritt rettsråd og adgang 

til å se sakens dokumenter skal orienteres om i den grad sakens innhold gjør det nødvendig. I mappe-

gjennomgangen fant revisjonen at det var opplyst om klageadgang, klagefrist, klageinstans og fram-

gangsmåte ved klage i 21 av 22 vedtak. I et vedtak var det ikke aktuelt å opplyse om klagemulighet da 

det gjaldt vedtak om plass utenfor hjemmet, der det var opplyst om at dersom foreldre krever barnet 

hjemført faller vedtaket bort. Revisjonen vil bemerke at det i vedtaket heller ikke ble opplyst om å se 

sakens dokumenter. Dette ser man også i malen angående midlertidig vedtak om plassering utenfor 

hjemmet. Det er ikke innarbeidet i vedtaksmalen retten til å se sakens dokumenter. Revisjonen vil likevel 

trekke frem at retten til å se sakens dokumenter fremkommer i de 7 andre vedtaksmalene. I 5 av de 7 

aktuelle vedtaksmalene fremkommer det opplysninger om klageadgang, klagefrist, klageinstans og 

fremgangsmåte ved klage. I 2 maler som gjelder midlertidig vedtak om plassering utenfor hjemmet kan 

ikke revisjonen finne noe informasjon om klagefrist.  

 

5.3.6 Barnets medvirkning og barnets beste 

Etter revisjonens vurdering har kommunen delvis oppfylt kravet om at barnets synspunkt, vekt av bar-

nets mening og barnets beste skal fremgå av vedtaket.  

 

Barneverntjenesten har innarbeidet i rutinene angående undersøkelser, vedtak og hjelpetiltak at barnets 

syn, barnets synspunkt og barnets stemme skal fremkomme i vedtaket. Når det gjelder hvilken vekt som 

skal legges på barnets mening kan ikke revisjonen se at dette er beskrevet i noen av rutinene. I rutinen 

for utarbeidelse av vedtak oppgis det at det skal fremkomme i vedtaket hvordan barnets beste er vurdert, 

det oppgis også at dersom barnets beste blir vurdert annerledes enn hva som er barnets syn må dette 

begrunnes. I rutinen for gjennomføring av undersøkelser fremkommer det at alle dokumenter skal inne-

holde en tydelig barnevernfaglig vurdering. Revisjonen vil bemerke at det kun er 1 av 8 maler som har 

et eget punkt på barnets mening, og hjelpetekst angående barnevernfaglig vurdering av barnets beste. 

4 maler har under punktet «begrunnelse» hjelpetekst vedrørende barnets medvirkning. Saksbehand-

lerne oppgir at det er et eget punkt i vedtaket vedrørende barnets uttalelse, men at tjenesten kan bli 

bedre til å innhente barnets synspunkt på vedtaket, og at fokuset på dette burde vært større. Barne-

vernleder opplever at barnets synspunkt fremkommer i vedtaket, og at vekt av barnets mening og bar-

nets beste blir vurdert, men at de kan bli bedre på å tydeliggjøre hvordan barnets synspunkt blir vektlagt 

i vurderingene.  

 

I mappegjennomgangen har revisjonen sett at det har vært en utvikling i praksis fra vedtak som stammer 

fra før sommeren 2020 og vedtak som stammer fra perioden etter. Revisjonen vurderer det som positivt 

at det er et eget punkt om barnets medvirkning i nyere vedtak, og at det også i nyere vedtak er mer 

grundige vurderinger. Barnets synspunkt, vekt av barnets mening og barnets beste fremkommer i 14 av 

22 vedtak. 2 vedtak er kun rettet mot foreldre, og det er ikke aktuelt med barnets mening og vekt her, 

revisjonen vil presisere at barnets beste likevel fremkommer. Revisjonen vil bemerke at det er 6 vedtak 

hvor barnets synspunkt og vekting av barnets mening ikke er dokumentert. Revisjonen vurderer også 

at barnets beste i mindre grad fremgår av disse vedtakene. I gjennomgangen ble det også oppdaget et 

173



42 

 

vedtak hvor hele begrunnelsen utenom ett ord var borte, slike tilfeller burde etter revisjonens vurdering 

bli fanget opp før vedtaket sendes ut.  

 

5.3.7 Tidsavgrenset tiltaksplan 

Etter revisjonens vurdering utarbeides det en tidsavgrenset tiltaksplan når det vedtas hjelpetiltak. Dette 

oppgis både fra saksbehandlerne og barnevernleder, og det fremkommer også av mappegjennom-

gangen. Barneverntjenesten har mal for tiltaksplan, og det følger av rutinen om arbeid med hjelpetiltak 

at vedtak om hjelpetiltak skal ledsages av en tiltaksplan for hvert enkelt tiltak som igangsettes. Det 

bemerkes imidlertid fra barnevernleder at det er mindre tydelig hva tidsavgrensningen er i planene.  

 

Etter revisjonens vurdering har barneverntjenesten rutiner og maler for evaluering. Ifølge rutine og maler 

skal tiltaksplan evalueres minimum fire ganger per år/ hver 3. måned etter avtale.  Det oppgis også i 

rutinen at det skal være en grundig gjennomgang av tiltakene med parter minimum hvert halvår. Det 

oppgis fra saksbehandlerne at de får et varsel i fagsystemet 14 dager i forkant av frist for evaluering, og 

at barnevernleder får varsel om manglende evaluering av tiltaksplaner som leder følger opp.  

 

Etter revisjonens vurdering er ikke kriteriet om at tiltaksplanen evalueres regelmessig i tilstrekkelig grad 

oppfylt. Selv om barnevernleder og saksbehandlere oppgir at tiltaksplanen blir evaluert regelmessig, 

viser mappegjennomgangen at 10 av 22 tiltaksplaner ikke har blitt evaluert regelmessig ihht. barnevern-

tjenestens egne rutiner. 5 av planene har kun blitt evaluert en gang i løpet av ett år. Det oppgis også fra 

barnevernleder at det er et forbedringspotensial vedrørende tidspunkt for evaluering, da dette ofte gjø-

res tett på fristen.  

 

Videre vurderer revisjonen at tiltaksplanene bør brukes mer som et aktivt dokument, og ikke kun en plan 

som må fylles ut og evalueres. Det er oppgitt at funksjonen med planen er å sikre at tiltaket som er satt 

inn fungerer og at det utvikling i saken. Det oppgis fra saksbehandlere at tiltaksplanen i perioder blir en 

plan som de må passe på å evaluere innen fristen går ut, og at de ikke alltid er like gode på å benytte 

tiltaksplanen aktivt i arbeidet. Det fremkommer også at tiltaksplaner i mindre grad blir brukt som levende 

dokumenter i langtrekkende saker.  
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5.4 Konklusjon og anbefalinger 

Problemstilling 1: Har kommunen etablert tiltak som sørger for at saksbehandlingen i barneverntje-

nesten blir utført på en tilfredsstillende måte? 

Revisjonen konkluderer med at Marker kommune i hovedsak har sørget for saksbehandlingen i barne-

verntjenesten blir utført på en tilfredsstillende måte. Barneverntjenesten har på de fleste områder 

grundige rutiner og maler.  

Samtidig er det noen områder der kriteriene vedrørende saksbehandlingen ikke oppfylles i tilstrekkelig 

grad: 

Det er slik revisjonen ser det forbedringspotensial med hensyn til tilbakemelding til melder. Dette gjel-

der både tilbakemelding om at melding er mottatt, og tilbakemelding etter endt undersøkelse. Revisjo-

nen vil bemerke at det må være noe mer systematikk for å ivareta kriteriene. Tilbakemelding til melder 

etter endt undersøkelse bør fremkomme tydeligere av rutine, og sjekklisten som er utarbeidet for un-

dersøkelse bør brukes aktivt for at kriteriet blir ivaretatt. Det bør også være en systematikk i hvordan 

man følger opp samtlige meldere etter endt undersøkelse da det kan være flere meldere knyttet til en 

undersøkelse.   

Når det gjelder informasjon og medvirkning fra partene og fra barnet har barnverntjenesten i stor grad 

rutiner og maler på plass. Revisjonen finner dokumentasjon i de fleste undersøkelsene, men vil likevel 

bemerke at revisjonen i noen tilfeller ikke fant referat fra samtaler og hjemmebesøk selv om det refere-

res til dette i vedtak og undersøkelsesrapport.  

Revisjonen anbefaler at kommunen sørger for å etablere tiltak for å sikre en enhetlig praksis vedrø-

rende vedtak. Dato på vedtaksbrev bør samsvare med dato for faktisk ferdigstillelse. Et tiltak som kan 

bidra til å oppnå dette kan for eksempel være at det tas i bruk en sjekkliste med punkter som kontrolle-

res før vedtaket blir ferdigstilles. En slik sjekkliste kan også ivareta andre viktige hensyn, som for ek-

sempel å sikre at vedtaket skal vise til reglene det bygger på, at innholdet i reglene skal gjengis, at 

barnets synspunkt fremkommer og mening blir vektet, samt at barnets beste blir vurdert. 

Revisjonen vil bemerke at det bør være fokus på barnets synspunkt, vekting av barnets mening og 

hvordan barnets beste er vurdert i både rutiner, maler og enkeltvedtak.  Barneverntjenesten har innar-

beidet barnets synspunkt i rutiner angående undersøkelser, vedtak og hjelpetiltak. Revisjonen vil like-

vel bemerke at kun 1 av 8 vedtaksmaler har et eget punkt på barnets mening, og hjelpetekst angå-

ende barnevernfaglig vurdering av barnets beste. Barnets beste er i noen grad innarbeidet i rutiner. 

Revisjonen vil trekke frem at rutinene mangler en beskrivelse av kravet til å vekte barnets mening.   

Videre vil også revisjonen bemerke at det i en av vedtaksmalene ikke var vist til hvilke regler vedtaket 

bygger på, og innholdet i disse. Barneverntjenesten har også noen maler hvor klagefrist ikke er opp-

gitt, og en mal hvor det ikke er opplyst om retten til å se sakens dokumenter.  

Etter revisjonens vurdering er ikke kriteriet om at tiltaksplanen evalueres regelmessig i tilstrekkelig 

grad oppfylt. Mappegjennomgangen viser at det er mange tiltaksplaner som ikke blir evaluert regel-

messig, og mange blir kun evaluert en gang i løpet av ett år, selv om det fremkommer av rutiner og 

maler at de minimum skal evalueres fire ganger i året. Tiltaksplanene bør også brukes mer som et ak-

tivt dokument.  

 

Basert på våre vurderinger og konklusjon anbefaler vi at kommunen bør: 

a) sørge for en mer systematisk tilnærming for å sikre tilbakemelding til melder. 

b) sørge for å dokumentere samtaler med barnet og partene.  

c) etablere tiltak for å sikre enhetlig praksis vedrørende vedtak, f.eks. ved å bruke en sjekkliste. 
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d) sørge for at rutiner, vedtaksmaler og enkeltvedtak har fokus på barnets synspunkt, hvilke vekt bar-

nets mening er tillagt og hvordan barnets beste er vurdert. 

e) sørge for at alle aktuelle vedtaksmaler inneholder informasjon om klagefrist, retten til å se sakens 

dokumenter og vise til hvilke regler vedtaket bygger på, og innholdet i disse.  

f) sørge for aktiv bruk og regelmessig evaluering av tiltaksplaner. 
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6 KOMPETANSE I BARNEVERNET 

Problemstilling 2: Har kommunen etablert tiltak for å sikre tilstrekkelig kompetanse i barne-

vernstjenesten?  

 

6.1 Revisjonskriterier 

Utledning av revisjonskriteriene ligger i vedlegg.  

Revisjonskriteriene for kompetanse er punktvis oppsummert nedenfor. 

 

Kommunen skal ha systematiske tiltak for å sikre tilstrekkelig kompetanse og opplæring i barneverntje-

nesten, herunder bør det sørges for  

 en systematisk kompetanseplanlegging i barneverntjenesten 

 at det etableres opplæringsplaner og opplæringstiltak, særlig knyttet til nytilsatte 

 at de ansatte i barneverntjenesten har tilstrekkelig tilgang på veiledning, etterutdanning og vi-

dereutdanning 

 at det legges til rette for fagfellesskap på tvers av kommunegrenser 

 

 

6.2 Datagrunnlag 

6.2.1 Generelt om rutiner, internkontroll og utfordringer  

Barnevernstjenesten jobber etter generalistmodellen, og følger alle saker fra start til slutt. Saksbehand-

lerne oppgir at fordelen med denne modellen er at den enkelte ansatte får se flere sider av barnevern-

tjenesten, og følger saken fra A til Å. Saksbehandlerne får god kjennskap og relasjon til barnet og fami-

lien siden de følger sakene helt fra melding kommer inn. De blir gode på mye, men får ikke dypdykket 

ned på ett snevrere område. Saksbehandlerne trives med denne måten å jobbe på da de opplever at 

arbeidsmetoden fungerer veldig bra. Saksbehandlerne oppgir at det er spennende å være med på hele 

prosessen. Barnevernleder oppgir at det forekommer noe fordeling av ansvarsområder, blant annet ved 

fosterhjem, men de ansatte jobber mest som generalister. En saksbehandler oppgir at hun også jobber 

mye mot fosterhjem, og oppfølging av biologiske foreldre, men også med undersøkelser. 

 

Revisjonen stilte spørsmål om hvordan barnevernet forbereder seg på kompetanseendringene som vil 

komme i barnevernloven, og om barneverntjenesten er rustet til å møte nye nasjonale føringer og sats-

ningsområder, eller om kompetansesatsingen må justeres. Barnevernleder opplyste om at tjenesten 

ruster seg ved at de tilbyr videreutdanning til ansatte (en ansatt er i gang med masterutdanning). Leder 

tror tjenesten vil greie å nå kompetansemålet innen 2031. Evt. fremtidige nyansatte som tilsettes bør ha 

masterutdanning. Virksomhetsleder mener at det vil bli behov for å kjøpe tjenester i denne sammen-

hengen. Tjenesten har kompetanse (veiledning), men ikke nødvendigvis kapasitet (blir avhengig av pri-

vate eller kommunale enheter, smartkom-samarbeidet skal bidra til å lette utveksling av tjenester mellom 

kommuner, men det er kanskje mer realistisk å kjøpe tjenester). Virksomhetsleder oppgir at hva som 

skal prioriteres avhenger også av politisk nivå, og at saken til politisk nivå burde ha kommet tidligere slik 

at planleggingen kunne startet tidligere. 

  

Barnevernleder opplyste om at det ikke er noen store områder som det mangles kompetanse på. Tje-

nesten kan utvikle seg med tanke på å vurdere barnets beste og grad av å tillegge vekt på barnets 

mening. Leder ønsker å i større grad få en faglig tyngde i tjenesten. Det finnes likevel enkelte temaer 

som tjenesten er for liten til for å opparbeide seg særlig grad av erfaring på (det ble vist til eksempel 
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vedr. problematikk rundt menneskehandel). Dette er en ulempe med å være et lite barnevern. Leder 

informerte også om at tjenesten innhenter kompetanse utenifra ved behov.  

 

En saksbehandler trekker frem COS-I tiltaksperson – de skulle hatt en person som var ekspert på dette. 

Videre oppgir hun Marte Meo Terapeut – samspill. Dette er en terapeut som filmer samspill, og er noe 

saksbehandler savner. Saksbehandler sier også at de må bli flinkere til å se på det sosioøkonomiske 

og se hvor skoen trykker når det gjelder familiens økonomi.  En annen saksbehandler oppgir at det 

eventuelt er fylkesnemndssaker de mangler kompetanse på, siden de har begrenset erfaring med slike 

saker. Videre oppgir saksbehandler at det er å ha rutiner de ikke er så gode på. En saksbehandler 

oppgir at hun mangler kompetanse på jussen i barnevernet, men at hun har fått tilbud om å melde seg 

på årsstudium i dette fra neste høst.  

 

Virksomhetsleder opplever det som viktig at tjenesten/kommunen må bli enige om hva de trenger, hva 

det er som er viktigst og hvordan de kommer seg dit de ønsker. Ny barnevernleder har kompetanse 

som fagperson og virksomhetsleder opplever at hun ser hva som er behovet. Barnevernleder opplever 

at størrelsen på barneverntjenesten kan sette begrensninger for kompetansearbeidet. 

 

En saksbehandler oppgir at hun ser styrken i å være en liten kommune da det er kort vei mellom tjenes-

tene. Svakheten er at det er sårbart når en ansatt for eksempel blir sykemeldt. Det er veldig slitsom å 

arbeide under den sårbarheten, og vanskelig for de som står igjen. Flere av saksbehandlerne oppgir at 

det er en utfordring at selv om det gis støtte til å ta videreutdanning, så fører ikke dette til reduserte 

arbeidsoppgaver for dem som er under utdanning. Kollegaer kan avlaste noe med å ta noen ekstra 

saker, men flere saksbehandlere opplever at dette igjen fører til en merbelastning for andre ansatte.  

 

En saksbehandler opplyser om at noe av poenget med Smartkom-samarbeidet er å legge til rette for at 

kommunene skal kunne bruke hverandres kompetanse/kapasitet. Her finnes det muligheter, men status 

på dette er uavklart og ligger på politisk/adm. nivå. Spørsmål rundt finansiering og hvem som skal gjøre 

hva må avklares. 

 

6.2.2 Systematisk kompetanseplanlegging 

Revisjonskriterium 20: Kommunen bør ha systematisk kompetanseplanlegging i barneverntjenesten. 

 

Barneverntjenesten har ikke noen kompetanseplan, men barnevernleder og virksomhetsleder opplyste 

om at de har en kompetanseoversikt. Det ble også bekreftet av saksbehandlerne at barnverntjenesten 

ikke har noe kompetanseplan. Virksomhetsleder opplyste om at det finnes litt ulik kompetanse i tjenes-

ten (som både kan være positivt og negativt). Virksomsomhetsleder opplyste også om at det bør jobbes 

bedre med videreutvikling av kompetanse.  

 

Revisjonen har forespurt om internkontrolldokumentasjon som f.eks. planer eller tiltak knyttet til kompe-

tanse i barneverntjenesten i Marker. Revisjonen har i den forbindelse mottatt CV-ene til de ansatte. 

 

Barnevernleder har vært tilsatt i stillingen siden september 2021, og er utdannet barnevernspedagog, 

har grunnfag i KRLE og master i profesjonsetikk. Hun har 20 års erfaring fra barnevernet, og har tidligere 

ledererfaring som blant annet avdelingsleder i barneverninstitusjon og seksjonsleder i Bufetat. Det ligger 

i stillingen å ha ansvar for barneverntjenesten, både faglig, økonomisk og personalansvar for de ansatte.  

De fire saksbehandlerne har jobbet i henholdsvis litt over 1 år, 1 år og 10 måneder, 6 år og 14 år i 

barneverntjenesten i Marker.  3 av 4 saksbehandlere er utdannede barnevernspedagoger (bachelor i 
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barnevern). En har i tillegg allmennlærerutdanning. En saksbehandler har bachelor i førskolelærer. I 

tillegg er det en saksbehandler som har begynt på master i sosialfagretning barnevern høsten 2021.  

 

Noen av saksbehandlerne har følgende videreutdanning (antall fremkommer i kursiv): 

 Videreutdanning i samspill og tilknytning mellom barn og nære tilknytningspersoner (30 studie-

poeng) (1 saksbehandler) 

 Familieterapi og systemisk praksis (60 studiepoeng) (1 saksbehandler)  

 Pedagogiske veiledning (30 studiepoeng) (1 saksbehandler) 

 Jus i arbeidslivet (15 studiepoeng) (1 saksbehandler) 

 

Følgende relevante kurs har også noen av saksbehandlerne (antall fremkommer i kursiv): 

 Cos P7 (3-4 dager)  (3 saksbehandlere) 

 Fo godkjent veileder (Fo= Fellesorganisasjonen, veiledningskurs på 40 t, 60 t faglig kurs og 70 

t veiledning (mottatt veiledning, gitt veiledning, og veiledning på gitt veiledning). (1 saksbehand-

ler)  

 Prosessopplæring i Den Dialogiske samtalemetoden (DCM) (6 dager) (1 saksbehandler) 

 Trygg Base (2 dager) (3 saksbehandlere)  

 Sertifisert ICDP-veileder (2 saksbehandlere) 

 

Barnevernleder opplyste om at det ikke er veldig mye spesialisering i barneverntjenesten i Marker. Noen 

har Cos-P (3 av 4 ansatte). Den ansatte som jobber opp mot fosterhjem skal blant annet kurses i trau-

mebevisst omsorg og veiledning. Barnevernleder har oversikt over ansattes kompetanse (i VISMA). 

 

En saksbehandler oppgir at avdelingen har en person som er god på fosterhjem, en som er god på data 

og som er god på utarbeidelse av maler. Hun opplever at saksbehandlerne er gode på forskjellige ting, 

og at dette er en styrke for barneverntjenesten. En annen saksbehandler sier at noen ansatte har fami-

lieveiledning, COS-P. Alle ansatte har ulik kompetanse, og det er spesialisering i kompetansen, men 

tjenesten er ikke så god til å benytte seg av det. Saksbehandler sier at det i noen grad kjennes til hvem 

som har hva av kompetanse, og hvilke ansatte som er sertifisert innenfor ulike områder. Det finnes en 

oversikt over hvem som har COS-P sertifisering. En tredje saksbehandler oppgir at en holder på med 

master i barnevern, en annen er familieterapeut, en er god på fosterhjem og fosterhjemoppfølging. Det 

skulle vært utarbeidet en oversikt over all kompetanse tjenesten har, men saksbehandler opplever at 

de kjenner hverandre såpass godt, at de vet hvem som kan hva.  

 

6.2.3 Opplæring  

Revisjonskriterium 21: Kommunen bør sikre at det etableres opplæringsplaner og opplæringstiltak, 

særlig knyttet til nytilsatte 

 

Det ble i intervju spurt om barneverntjenesten sikrer nødvendig opplæring av nytilsettinger, og hvordan 

opplæringen foregår. Videre ble det spurt om saksbehandlerne opplevde at de fikk nok opplæring da de 

startet. 

 

Barnevernleder informerte om at barneverntjenesten ikke har en egen opplæringsplan. Leder har ikke 

hatt nyansatte siden hun begynte i stillingen, men den siste nytilsatte har så vidt hun er kjent med fått 

opplæring av tidligere leder og ansatte (en slags fadderordning er etablert uten at dette er systematisert). 

                                                      
7 Circle of Security-Parenting/  foreldrekurs trygghetssirkelen 
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Leder mener at det må utarbeides en opplæringsplan for nytilsatte og en generell opplæringsplan som 

sier noe om videreutviklingen av kompetansen. 

 

En saksbehandler opplever at de i perioder har vært gode på å sikre nødvendig opplæring av nytilsatte 

(i rolige perioder). Da har de hatt en god opplæringspakke hvor det er satt av mye tid til å veilede.  

Barnevernleder har alltid satt av tid til å veilede nyansatte og gjør mye av dette. De har en åpen dør-

tilnærming, dvs. at det er lav terskel for å komme inn for å få veiledning av kollegaene på kontoret, og 

det er alltid mulighet for å stille spørsmål. Det de har mindre av nå enn tidligere er prosessveiledning 

der saksbehandler oppgir at hun var inne og veiledet nyansatte. Når saksbehandler har vært sykemeldt 

har det ikke vært tid eller mulighet til å gjøre dette, men saksbehandler opplyser at dette er viktig.  Saks-

behandler vet ikke om de har skriftlige rutiner for opplæring av nytilsatte. Hun oppgir at hun fikk nok 

innsikt når hun startet, men at dette er lenge siden. 

 

En annen saksbehandler opplever ikke at barneverntjenesten sikrer opplæring av nytilsettinger.  Hvis 

noen har tid så kan man få litt opplæring, dersom ingen har tid blir opplæring derimot ikke prioritert. 

Saksbehandler sier at hun fikk saksbehandlingsrundskriv når hun startet, men ikke noe utover dette. 

Hun måtte hoppe i det, og forstå gangen i arbeidet etter hvert. Hun oppgir at det ikke er noen formelle 

rutiner rundt nytilsettinger. Det gjennomføres imidlertid veiledningssamtaler med nyansatt og barnevern-

leder hver uke. Dette er 1 time som skal benyttes til opplæring, men dette ble i hennes tilfelle ofte satt 

til side siden det ikke fantes noe struktur for hvordan opplæringen skulle gjennomføres. Saksbehandler 

mener dette ikke er godt nok. Videre oppgir saksbehandler at alt burde vært på plass slik som tilganger, 

oversikt over hvem det samarbeides med, en telefonliste osv. Det burde også vært satt av dager hvor 

hun kunne vært med inn i saker, og det burde vært en struktur på det. Det burde også alltid vært 2 som 

jobbet sammen i starten.  

 

Fra en tredje saksbehandler oppgis det at hun var heldig når hun startet, da hun som startet før henne 

ga henne opplæring (hun var opptatt av å gi henne en bedre opplæring enn det hun selv fikk). Saksbe-

handler oppgir at opplæringen kanskje ikke er optimal for alle, men at saksbehandler er takknemlig for 

at det er «learning by doing», da dette for hennes del var den beste måten å lære seg og sette seg inn 

i arbeidet på. I tillegg har de et klart og tydelig lovverk som gir god støtte i jobben som skal utføres. Da 

saksbehandler startet så hadde hun ukentlige samtaler med leder om saker og andre ting hun lurte på. 

Saksbehandler synes hun fikk nok innsikt i arbeidet da hun startet. Hun fikk svar, men hun måtte også 

aktivt oppsøke det. Saksbehandler opplever at hun fikk god støtte og veiledning, men at det ikke er klare 

rammer og rutiner fastsatt for nyansatte. En fjerde saksbehandler opplevde å ha tett oppfølging av leder 

når hun begynte og følte seg ivaretatt av dette. Det ble oppgitt at det er mye kompetanseheving gjennom 

fagmøter og at de faglige diskusjonene og veiledningen mellom kollegaer fungerer bra. 

 

6.2.4 Veiledning, etterutdanning og videreutdanning  

Revisjonskriterium 22: Kommunen bør sikre at de ansatte i barneverntjenesten har god tilgang på vei-

ledning, etterutdanning og videreutdanning. 

6.2.4.1 Veiledning 

Barnevernleder opplever at daglige diskusjoner, fagmøter og utveksling av erfaringer bidrar i vesentlig 

grad og er utrolig verdifullt opp mot kompetanseheving. Kollegaene kjenner til hverandres saker relativt 

godt som et resultat av dette. Saker drøftes og kunnskap utvekslet ifbm. en sak har overføringsverdi til 

andre saker. Dette er viktig for å skape et felleskap og en felles forståelse i barneverntjenesten. 
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Saksbehandlerne oppgir at fagmøte på torsdager er viktige, det drøftes mye der, og dette fører til mye 

nyttig overføring av kompetanse. Alle er tilstede når de drøfter saker. Det oppgis at fagmøtene har 

mange gode faglige diskusjoner der det er åpent for å stille spørsmål. Det diskuteres også mye i andre 

sammenhenger, og dette fører også til mye nyttig overføring av kompetanse. En saksbehandler oppgir 

at de bruker fagmøtene til å ta opp ting, drøfter saker og hjelper hverandre med vurderinger. En annen 

oppgir at det er fagmøtene og veiledningene (med ekstern veileder) som er avdelingens møtepunkter, 

og at de her får god utnyttelse av hverandres kompetanse. Tjenesten er god på å arbeide med sakene 

og med maler i fagmøtene. De har en egen agenda med saker på fagmøtene, mens på veiledningene 

er det mer tilfeldig hvilke saker som tas opp. Det oppleves at det er lav terskel for å diskutere saker som 

de er usikre på. Det oppgis fra en saksbehandler at de kunne brukt møtene mer effektivt. En annen 

saksbehandler oppgir at hun lærer mye av fagmøter, men at hun skulle ønske de hadde mer tid til å 

diskutere saker.  

 

Barneverntjenesten har en ekstern veileder der ett/to innmeldte temaer skal drøftes med veileder i et 

møte på to timer. Den eksterne veilederen er innleid hver 4-6. uke. Flere saksbehandlere trekker frem 

at denne veiledningen er viktig. Barnevernleder har også vært med på veiledningen de siste årene. De 

siste to årene har det vært en gestaltterapeut som er hentet inn som veileder. Veileder kommer fysisk 

til kontoret og veileder alle saksbehandlerne (gruppeveiledning). Dette er en felles prosessveiledning 

hvor saker tas opp. Hensikten med veiledningen er ikke en konkret saksveiledning, men innebærer å 

drøfte/reflektere over saksbehandlerens praksis, rolle, problemstillinger rundt arbeidsmiljø mv. Flere 

saksbehandlere opplever at denne veiledningen er et viktig bidrag til at for at de blir ivaretatt i den jobben 

de står i når de skal håndtere alvorlige og tøffe saker, og at veiledningen bidrar til bedre forståelse for 

kompleksiteten i sakene de jobber med og bedrer forståelsen for foreldrenes perspektiv 

 

Det ble fra revisjonen spurt om hvordan leder sørger for at ansatte har kunnskap om aktuelle lover og 

forskrifter. Barnevernleder forklarte at lover og regler brukes når sakene drøftes mellom ansatte og le-

der. Ansatte har tilgang til aktuelle lover og forskrifter, og det er mulighet for å gjennomføre ulike kurs 

innen barnevernlovgivning (her har tjenesten også et samarbeid med advokatfirma ift. diverse opplæ-

ring). Nye lover og forskrifter tas ved behov opp i ukentlige møter. 

 

6.2.4.2 Etterutdanning og videreutdanning 

Barnevernleder opplever at ansatte får tilstrekkelig opplæring, og mener at de ansatte får mulighet for 

personlig utvikling og kompetanseheving dersom det ønskes. Hun oppgir at utfordringen kan være at 

det er begrenset hvor mange som kan gjennomføre dette parallelt mtp. den begrensede bemanningen. 

Saksbehandlerne mener de får den opplæringen og de kurs de mener de trenger for å ivareta en til-

strekkelig kompetanse. Det oppgis at det legges til rette for personlig utvikling og kompetanseheving 

dersom det ønskes, og at barnevernet er veldig flinke på kurs og videreutdanninger. Virksomhetsleder 

opplever at ansatte får et tilstrekkelig tilbud. Hun opplever at barneverntjenesten er gode på å tilby 

kompetanse, og er flinke på å benytte f.eks. kurstilbud. Virksomhetsleder opplever at barneverntjenes-

ten er blant de beste i Marker på å sørge for faglig oppdatering og kompetanseheving. Hun opplever 

også at saksbehandlere samlet har tilstrekkelig kompetanse for å håndtere sakene. 

 

På spørsmål fra revisjonen om hvordan det legges til rette for at de ansatte i barneverntjenesten får tid 

til å ta videreutdanning opplyste barnevernleder om at den ansatte som tar masterutdanning nå har fått 

gode betingelser med bl.a. fridager. Leder ønsker å gjøre det så enkelt som mulig å kombinere jobb og 

utdanning, imidlertid betyr ikke dette at vedkommende har fått færre oppgaver og leder har i perioder 

avlastet ved behov. Leder sier at ordningene fremover må sees på, da det kan være uheldig med for 

mange kompliserte saker for ansatte som samtidig skal ta videreutdanning. Leder presiserer imidlertid 
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at hun ikke kan si ja til alt av videreutdanning, da dette kan gå utover tjenestetilbudet, og andre ansattes 

arbeidsmengde. Virksomhetsleder opplyste om at det legges til rette for at man kan ta videreutdanning. 

Det er ikke nødvendigvis slik at man får færre oppgaver i arbeidet av den grunn, men leder/arbeidsgiver 

skal tilrettelegge på en forsvarlig måte. 

 

Barnevernleder forklarer at det gjennomføres kurs avhengig av hva som er behovet for den enkelte. 

Noen kurs avholdes for alle, mens andre er mer tilpasset den enkelte ansattes ansvar/oppgaver. Bufetat, 

RVTS, statsforvalter tilbyr mange kurs. 

 

En saksbehandler sier at det alltid har vært «ja» til å ta videreutdanning. Arbeidsgiver har lagt til rette 

for dette så langt det har latt seg gjøre. Det er tilbud om kursing og videreutdanning, blant annet COS-

P. Barnevernet har vært på tilbudssiden vedrørende å sende ansatte på kurs. En annen saksbehandler 

oppgir at ansatte oppfordres til å ta bl.a. masterutdanning og ICDP-veiledning. En liten barneverntje-

neste kan ikke dekke alle områder, men det er lav terskel for å ta videreutdanning. 

 

6.2.5 Samarbeid med andre barneverntjenester 

Revisjonskriterium 23: Kommunen bør legge til rette for fagfellesskap på tvers av kommunegrenser. 

 

Barneverntjenesten deltar i Smartkom-samarbeidet, og har gått sammen i et læringsnettverk sammen 

med andre barneverntjenester: Marker, Våler, Aremark, Hvaler, Råde og Skiptvet. De 2-3 siste årene 

har de vært på samlinger sammen med kommunene. De er delt inn i 3 grupper; undersøkelsesgruppen, 

tiltaksgruppen og fosterhjemsgruppen. Saksbehandlerne er fordelt slik at kontoret er representert i alle 

de 3 gruppene. Det skal arbeides på tvers av kommunene med hvordan det skal arbeides med ulike 

temaer. Hvor ofte de har samlinger varierer fra gruppe til gruppe. Kommunen har månedlig møter i 

ledergruppa i Smartkom.  

 

Barneverntjenesten har også samarbeid med Indre Østfold kommunes barneverntjeneste. De kjøper 

tjenester som barnevernsvakt og tilsyn i fosterhjem.  

 

Barnevernleder opplyste om at det i læringsnettverkene jevnlig gjennomføres møter. To (foster-

hjem/oppfølging og tiltak) av tre nettverk har fungert bra. Det tredje nettverket (undersøkelser) har ikke 

hatt veileder, så her har det fungert mindre bra. Nå kommer det en ny veileder inn med faglig dyktighet 

som leder tror kan gi ny giv i gruppa. 

 

En saksbehandler opplyste om at barneverntjenesten ikke har noe samarbeid utover smartkom-samar-

beidet. Saksbehandler opplever at læringsnettverkene fungerer bra (hun deltar i nettverk for fosterhjem-

tjenesten som har ca. 6 møter i året). En annen saksbehandler som også er med i læringsnettverk med 

fosterhjem sier at det fungerer bra, men at arbeidet stopper opp litt når andre ledere skal komme med 

tilbakemeldinger. Saksbehandler synes dette er et samarbeid som er spennende nå som kommunen 

tar over veiledningen av fosterhjem og fosterbarn.  

 

En annen saksbehandler sier at de i læringsnettverkene har hatt samlinger ganske ofte i det siste, 2 

ganger i løpet av 6 uker, men at dette varierer fra gruppe til gruppe. En saksbehandler oppgir at læ-

ringsnettverket treffes 2 ganger i året, og at tjenesten har jobbet mye med kompetanseheving gjennom 

smartkom-samarbeidet.  
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Det oppgis fra en saksbehandler at læringsnettverkene fungerer bra for å møte og snakke om ting, men 

at hun også opplever at det arbeides lite konstruktivt. De skal utvikle maler for undersøkelser (i under-

søkelsesgruppa), men de har fortsatt ikke noe håndfast. Saksbehandler sier at det mangler tydelighet 

fra ledelsen og på revisjonstidspunktet hadde de ingen leder til å lede undersøkelsesnettverket. Det har 

vært slik siden før saksbehandler begynte i barnevernet. Kanskje fra 2018 eller 2019. 

 

På spørsmål om hvordan kommunen sørger for at de etablerte læringsnettverkene fungerer forklarer 

virksomhetsleder at de prøver å forankre dette på øverste hold i kommunene. Det har imidlertid vært 

utfordringer med å få mandatet på plass. Virksomhetsleder opplever at ulike kommuner melder seg ut 

på ulike områder, blant annet på bakgrunn av at større tjenester i enkelte kommuner ikke har eller opp-

lever å ha behov for samarbeid. Det er også faglige diskusjoner og politiske forhold som gjør samarbei-

det vanskelig. Det er varierende i hvilken grad læringsnettverkene fungerer, og enkelte deler av lærings-

nettverkene kan være vanskelige å se hensikten med slik de fungerer i dag. 
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6.3 Vurderinger 

6.3.1 Systematisk kompetanseplanlegging 

Etter revisjonens vurdering har kommunen i liten grad hatt en systematisk kompetanseplanlegging i 

barneverntjenesten. Barnevernleder oppgir at hun har oversikt over de ansattes kompetanse i Visma. 

Revisjonen tolker dette slik at barneverntjenesten har en kompetanseoversikt, men ikke en kompetanse-

plan. Det oppgis fra virksomhetsleder at det bør jobbes bedre med videreutvikling av kompetanse. Re-

visjonen vil bemerke at for å få oversikt over kompetansebehov kreves en systematisk tilnærming til 

hvilke oppgaver som skal ivaretas av tjenesten og hvilken kompetanse saksbehandlerne har sett i sam-

menheng med behovet for kompetansehevende tiltak.  

6.3.2 Opplæring  

Etter revisjonens vurdering er det ikke etablert tiltak for å sikre tilstrekkelig opplæring i barnevernstje-

nesten. Barneverntjenesten har ikke egen opplæringsplan eller formelle rutiner rundt nytilsettinger. Det 

gjennomføres veiledningssamtaler med nytilsatt og barnevernleder, men det er oppgitt at det er lite 

struktur i hvordan opplæringen skal gjennomføres. Nytilsatte har hatt en fadderordning uten at dette er 

systematisert. De fleste saksbehandlerne oppgir at de får god støtte og veiledning, men det er ikke klare 

rammer og rutiner fastsatt for nytilsatte. Det fremkommer også fra saksbehandlerne at det varierer hvor-

dan de opplever opplæringen de fikk som nytilsatte.  

6.3.3 Veiledning, etterutdanning og videreutdanning  

Etter revisjonens vurdering sikrer kommunen at de ansatte i barneverntjenesten har god tilgang på vei-

ledning, etterutdanning og videreutdanning. Det fremkommer gjennom intervjuer at daglige diskusjoner, 

utveksling av erfaringer, fagmøter og ekstern veileder er viktig for kompetansehevingen blant de ansatte. 

Barnevernleder oppgir også at nye lover og forskrifter tas opp ved behov i ukentlige møter, og at ansatte 

har tilgang til aktuelle lover og forskrifter. Det er også mulighet for å gjennomføre ulike kurs innen bar-

nevernlovgivning. Revisjonen finner det også positivt at det er lav terskel for videreutdanning. Det frem-

kommer av intervjuer at barneverntjenesten er gode på å tilby kompetanse, og flinke til å benytte kurs-

tilbud. De ansatte får mulighet til kompetanseheving dersom det ønskes. Det gjennomføres kurs av-

hengig av hva som er behovet for den enkelte.  

6.3.4 Samarbeid med andre barneverntjenester 

Barneverntjenesten kjøper barnevernsvakt og tilsyn i fosterhjem gjennom Indre Østfold kommunes bar-

neverntjeneste. Videre deltar tjenesten i Smartkom-samarbeid, og har gått sammen i et læringsnettverk 

sammen med andre barneverntjenester. Barneverntjenesten har jobbet mye med kompetanseheving 

gjennom dette samarbeidet. Barneverntjenesten har gjennom læringsnettverket hatt samlinger de siste 

2-3 årene sammen med andre kommuner. De er delt inn i 3 grupper; undersøkelse-, tiltaks- og foster-

hjemsgruppen. Det er oppgitt i intervjuer at faglige diskusjoner og politiske forhold gjør samarbeidet 

vanskelig, og at det er varierende i hvilken grad nettverkene fungerer. Det blir oppgitt at to av tre grupper 

har fungert bra. Undersøkelsesgruppen har manglet veileder og tydelighet fra ledelsen, men det blir 

oppgitt at en ny veileder er på plass.  

 

Etter revisjonens vurdering har kommunen lagt til rette for fagfellesskap på tvers av kommunegrensene. 

Dette kan bidra til å legge til rette for kompetanseheving blant de ansatte, revisjonen vurderer imidlertid 

på bakgrunn av informasjon gitt i intervjuer at det bør jobbes videre med å få strukturert arbeidet på en 

bedre måte enn i dag.  
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6.4 Konklusjon og anbefalinger 

Problemstilling 2: Har kommunen etablert tiltak for å sikre tilstrekkelig kompetanse i barnevernstje-

nesten? 

Marker kommune har til en viss grad etablert tiltak for å sikre tilstrekkelig kompetanse i barneverntje-

nesten. Samtidig mangler kommunen struktur på noen områder, og det er ikke utarbeidet rutiner eller 

planer i tilstrekkelig grad.  

 

Det er slik revisjonen ser det forbedringspotensial i kompetanseplanleggingen. Kommunen har i liten 

grad systematisert kompetanseplanleggingen i barneverntjenesten, det er kun utarbeidet en kompetan-

seoversikt.  

 

Videre har kommunen ikke utarbeidet noen opplæringsplaner eller opplæringstiltak knyttet til nytilsatte. 

Revisjonen vil presisere at det fremkommer av innsamlede opplysninger at de fleste ansatte opplever å 

få god støtte og veiledning. Det fremkommer likevel at opplæringen varierer, og at det er lite struktur i 

hvordan den gjennomføres. Revisjonen vil bemerke at det er viktig med systematisk opplæring for å 

sikre tilstrekkelig opplæring.  

 

Kommunen har også lagt til rette for samarbeid gjennom læringsnettverk. Revisjonen vil bemerke at 

dette kan bidra til kompetanseheving blant de ansatte, men at det bør arbeides med å få samarbeidet 

mer strukturert.  

 

Basert på våre vurderinger og konklusjon anbefaler vi at kommunen bør: 

g) utarbeide kompetanseplan for å opprettholde tilstrekkelig kompetanse. 

h) utarbeide opplæringsplaner og opplæringstiltak slik at nyansatte sikres lik opplæring av god kvalitet.  

i) arbeide for å strukturere samarbeidet i læringsnettverkene, for å bidra til at nettverkene blir en god 

kilde til læring for barneverntjenestens ansatte.  
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7 KILDER 

Dokumenter fra Marker kommune:  
Organisasjonskart Marker kommune 
Kompetanse- ansatte barnevern 
 
Rutiner:  

 innkommende e-post, altinn 

 utgående post 

 håndtering av post i barneverntjenesten 

 fagmøte (torsdagsmøte) 

 meldingsmøte 

 arbeid med hjelpetiltak i henhold til lov om barneverntjenester § 4-4 

 midlertidig vedtak i akuttsituasjoner 

 utarbeidelse av vedtak 

 sjekkliste undersøkelsessaker 

 gjennomføring av undersøkelser i barnevernsaker 

 behandling av meldinger i barneverntjenesten Marker 
 

Maler: 

 vedtak om frivillig hjelpetiltak etter lov om barneverntjenester § 4-4  

 vedtak om endt undersøkelse etter lov om barneverntjenester § 4-3  

 vedtak om flytting av barnet etter lov om barneverntjenester § 4-17 

 vedtak om frivillig hjelpetiltak etter lov om barneverntjenester § 4-12 

 vedtak om innskrenket adgang til visse slags opplysninger etter forvaltningslovens § 19 

 midlertidig vedtak om plassering utenfor hjemmet etter lov om barneverntjenester § 4-6, 2.ledd 

 midlertidig vedtak om plassering utenfor hjemmet etter lov om barneverntjenester § 4-6, 1.ledd 

 midlertidig vedtak om plassering utenfor hjemmet etter lov om barneverntjenester § 4-25 

 beslutning om utvidet undersøkelsestid 

 undersøkelsesrapport i henhold til lov om barneverntjenester § 4-3 

 plan for gjennomføring av undersøkelse etter lov om barneverntjenester § 4-3 

 midtveisevaluering av plan for gjennomføring av undersøkelse etter lov om barneverntjenester 
§ 4-3 

 Tiltaksplan hjelpetiltak 

 bekreftelse av mottatt melding fra privat melder 

 bekreftelse av mottatt melding fra offentlig melder 

 tilbakemelding til melder etter endt undersøkelse 

 samtykkeskjema for innhenting av opplysninger/oppretter samarbeid etter lov om barnevern-
tjenester § 6-4 

 hjemmebesøk 

 referat 

 gjennomgang og konklusjon av melding 

 brev til foresatte angående bekymringsmelding 
 
Lover 

 LOV 1992-07-17 nr. 100 Lov om barneverntjenester (barnevernloven) 

 LOV 1967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)  

 LOV 2018-06-22 nr. 83 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 
 

Internett:  

 Barne- og likestillingsdepartementet. (2006). Rutinehåndbok for barneverntjenesten i 
kommunene.  

 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). (2019). Saksbehandlingsrundskrivet.  

 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). (2020). Bufdirs arbeid med forskning.  

 Barnevernpanelet. (2011). Barnevernpanelets rapport.  

 Kompetansestrategi for det kommunale barnevernet 2018-2024  
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8 VEDLEGG 

8.1 Utledning av revisjonskriterier 

Revisjonskriteriene er utledet med bakgrunn i lov og forskrift, supplert med forarbeid, rundskriv og hånd-

bok.  

 

Revisjonskriterier er de krav, normer, og/ eller standarder som utgjør grunnlaget for forvaltningsrevi-

sjonsobjektet skal revideres/ vurderes i forhold til. De må begrunnes i, og utledes fra, autoritative kilder 

innenfor reviderte området.  

 

Kilder til revisjonskriteriene:  

 Barne- og likestillingsdepartementet. (2006). Rutinehåndbok for barneverntjenesten i 

kommunene. Hentet fra regjeringen.no: 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bld/bro/2006/0007/ddd/pdfv/284439-q-

1101.pdf 
 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). (2019). Saksbehandlingsrundskrivet. Hentet 

fra bufdir.no: https://www.bufdir.no/fagstotte/produkter/saksbehandlingsrundskrivet/ 

 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). (2020). Bufdirs arbeid med forskning. Hentet 

fra bufdir.no: 

https://www.bufdir.no/globalassets/global/nbbf/bufdir/bufdirs_arbeid_med_forskning_2020.pdf 

 Barnevernloven. (1992). Lov om barneverntjenester (LOV-1992-07-17-100). Hentet fra 

lovdata.no: https://lovdata.no/lov/1992-07-17-100 

 Barnevernpanelet. (2011). Barnevernpanelets rapport. Hentet fra regjeringen.no: 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/barnevern/2011/barnevernpanelets_rappo

rt.pdf 

 Prop. 106 L (2012-2013) Endringer i barnevernloven  

 NOU 2016:16 Ny barnevernslov  

 Prop. 81 L (2019–2020) Endringer av internkontrollregler i sektorlovgivningen (tilpasning til ny 

kommunelov) 

 Kompetansestrategi for det kommunale barnevernet 2018-2024 

https://www.regjeringen.no/contentassets/6e31905299774f5681d57311e284d519/bedre-

barnevern.pdf 

 Prop. 133 L (2020-2021) Lov om barnevern (barnevernloven) og lov om endringer i 

barnevernloven  

 Høringsnotat-Kompetanse i barnevernet 

https://www.regjeringen.no/contentassets/702b63a92c5243eea4cd68c95b3d0b5a/horingsnota

t-om-kompetanse-i-barnevernet1.pdf 

 Forvaltningsloven. (1967). Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (LOV-1967-02-10). 

Hentet fra lovdata.no: https://lovdata.no/lov/1967-02-10 

 Kommuneloven. (2020). Lov om kommuner og fylkeskommuner (LOV-2018-06-22-83). Hentet 

fra lovdata.no: https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83  

 

Saksbehandlingsreglene skal legge til rette for at barneverntjenesten fatter riktige avgjørelser til rett tid, 

og for at barn og foreldres rettigheter ivaretas på en god måte. 8  

 

Utgangspunktet er at forvaltningslovens bestemmelser gjelder for saksbehandling i barnevernssaker 

der barnevernloven ikke har særregler, jf. § 6-1, 1.ledd. 9 

 

                                                      
8 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). (2019). Saksbehandlingsrundskrivet. 
9 Barne- og likestilligsdepartementet (2006). Rutinehåndbok for barneverntjenesten i kommunene s.24  
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Enkeltvedtak 

Det fremkommer av barnevernloven (bvl.) § 6-1 at avgjørelser som gjelder ytelser og tjenester etter 

barnevernloven skal regnes som enkeltvedtak. Avgjørelser om å henlegge saker etter en undersøkelse, 

skal også regnes som et enkeltvedtak jf. bvl. § 4-3 6.ledd.  Dette innebærer at barnevernet må oppfylle 

kravene til utforming av enkeltvedtak i forvaltningsloven (fvl.) kapittel 5: 

 

 Fvl. §§ 23, 24, 25: Enkeltvedtak skal være skriftlig, og det skal begrunnes samtidig med at 

vedtaket treffes. Begrunnelsen skal vise til de regler vedtaket bygger på, med mindre parten 

kjenner reglene. I den utstrekning det er nødvendig for å sette parten i stand til å forstå vedta-

ket, skal begrunnelsen også gjengi innholdet av reglene eller den problemstilling vedtaket byg-

ger på. I begrunnelsen skal de faktiske forhold som vedtaket bygger på begrunnes. 

 

 Fvl. § 27 (3): I underretningen om vedtaket skal det opplyses om klageadgang, klagefrist, 

klageinstans og den nærmere fremgangsmåte ved klage, samt retten til å se sakens doku-

menter. 

  

Videre fremkommer det i barnevernloven § 6-5 at enkeltvedtak som barneverntjenesten har truffet, kan 

påklages til statsforvalteren.  

 

Barneverntjenesten skal treffe enkeltvedtak innen en måned, og parten skal gis foreløpig svar dersom 

avgjørelsen vil ta lengre tid, jf. fvl. § 11a. 

 

Melding til barnevernet 

Meldinger til barnevernstjenesten er utgangspunkt for de ca. 50 000 undersøkelser som årlig gjennom-

føres i Norge.10 Av alle meldingene som førte til at undersøking ble startet, kom over halvparten fra 

følgende fire av tjue mulige meldingsinstanser; foreldre (mor/far/ foresatte), skolen, barnevernstjenesten 

og politi/ lensmann.11 Alle ansatte i offentlig sektor har etter barnevernloven § 6-4 en meldeplikt/ opp-

lysningsplikt til barneverntjenesten, hvor de er pliktige til å gi opplysninger i tilfeller hvor det mistenkes 

mishandling, alvorlige mangler ved daglig omsorg, alvorlig omsorgssvikt, at alvorlig syke barn ikke får 

helsehjelp eller når et barn viser alvorlige atferdsvansker eller lignende.  

 

Når barneverntjenesten mottar en melding er det etter barnevernloven flere saksbehandlingsregler som 

må følges:  

 Bvl. § 4-2: Barneverntjenesten skal snarest, og senest innen en uke, gjennomgå innkomne 

meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser. Dersom barnevern-

tjenesten henlegger meldingen uten undersøkelse, skal dette begrunnes skriftlig med faglige 

vurderinger. Henleggelse av åpenbart grunnløse meldinger trenger ikke å begrunnes.  

 

 Bvl. § 6-7 a: Barneverntjenesten skal gi den som har sendt melding til barneverntjenesten, jf.§ 

4-2, tilbakemelding. Tilbakemeldingen skal sendes innen tre uker etter at meldingen ble mot-

tatt. Tilbakemelding kan unnlates i tilfeller der meldingen er åpenbart grunnløs, eller der andre 

særlige hensyn taler mot å gi tilbakemelding. Tilbakemeldingen skal bekrefte at meldingen er 

mottatt. Dersom meldingen kommer fra en offentlig ansatt jf. § 6-4, skal tilbakemeldingen også 

opplyse om hvorvidt det er åpnet undersøkelsessak.  

 

                                                      
10 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). (2020). Bufdirs arbeid med forskning s.28  
11 Barnevernpanels rapport s. 11  
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 Bvl. § 6-7 3.ledd: Dersom det er åpnet undersøkelsessak, skal barneverntjenesten gi melder 

som omfattes av § 6-4 (offentlig ansatt), ny tilbakemelding om at undersøkelsen er gjennom-

ført. Den nye tilbakemeldingen skal sendes innen 3 uker etter at undersøkelsen er gjennom-

ført, og skal inneholde opplysninger om hvorvidt saken er henlagt, eller om barneverntjenes-

ten følger opp tjenesten videre.  

 

Undersøkelser 

Dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak, skal barne-

verntjenesten snarest undersøke forholdet jf. bvl. § 4-3.  

 

 Bvl. § 6-9: En undersøkelse etter § 4-2 skal gjennomføres snarest og senest innen tre måne-

der. I særlige tilfeller kan fristen være seks måneder. En undersøkelse er gjennomført når bar-

neverntjenesten har truffet vedtak om tiltak eller saken er besluttet henlagt. Dersom tiltaket 

hører til under fylkesnemndas myndighetsområde, regnes undersøkelsen som gjennomført 

når barneverntjenesten har framlagt begjæring om tiltak for fylkesnemnda.  

 

Barneverntjenesten har en frist på inntil tre måneder til å gjennomføre en undersøkelse, jf. barnevern-

loven § 6-9. Fristen begynner å løpe fra det øyeblikket meldingen er gjennomgått og det er besluttet å 

gjennomføre en undersøkelse. I særlige tilfeller kan fristen utvides til seks måneder. Kommunen må 

begrunne hvorfor det foreligger "særlige tilfeller" som innebærer at undersøkelsesfristen i § 6-9 første 

ledd skal være seks måneder. Dette vil være aktuelt dersom saken er spesielt vanskelig, og det av 

denne grunn er behov for særlig omfattende og tidkrevende undersøkelser for eksempel ved sakkyn-

dige utredninger som ikke lar seg gjennomføre innen tre måneder. Særlig aktuelt vil dette være der-

som familien unndrar seg kontakt med barneverntjenesten. Dersom en familie tar et lengre ferie-/uten-

landsopphold i undersøkelsesfasen vil også dette etter en konkret vurdering kunne medføre at under-

søkelsestiden kan utvides. Forhold knyttet til barneverntjenesten, som for eksempel stor saksmengde, 

ferieavvikling, sykdom med videre vil ikke kunne begrunne utvidet frist. 

Det er kommunen selv som må ta stilling til hvorvidt det foreligger særlige tilfelle som gjør det beretti-

get å benytte inntil seks måneder på undersøkelsen. Det er således ikke adgang til å kreve "forhånds-

godkjenning" fra fylkesmannen. Barneverntjenestens konkrete vurdering må dokumenteres i tilstrekke-

lig grad overfor fylkesmannen. Det må gis tilstrekkelig med opplysninger til at fylkesmannen kan vur-

dere om fristutvidelsen er innenfor rammen av barnevernloven § 6-9 eller ikke. Barn og foreldre skal 

informeres om en eventuell utvidelse av fristen og årsaken til utvidelsen.12 

Forvaltningsloven § 17 første ledd sier at et forvaltningsorgan skal påse at saken er så godt opplyst 

som mulig før vedtak treffes. Det skal påse at mindreårige parter har fått mulighet til å gi uttrykk for sitt 

syn, i den grad de er i stand til å danne seg egne synspunkter på det saken gjelder. De mindreåriges 

syn skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Partene bør også gjøres kjent med 

opplysninger av vesentlig betydning som det må forutsettes at de har grunnlag og interesse for å ut-

tale seg om, og som parten har rett til å gjøre seg kjent med.  

 

                                                      
12 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). (2019). Saksbehandlingsrundskrivet. 
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Når barneverntjenesten skal gjennomføre en undersøkelse, skal det tas utgangspunkt i de opplysninger 

som framkommer i bekymringsmeldingen. Undersøkelsen skal kartlegge barnets hjelpe- og omsorgs-

behov, og gi barneverntjenesten grunnlag for å vurdere om barnet har behov for tiltak etter barnevern-

loven.13 

 

 Bvl. § 4-4 2.ledd: Barneverntjenesten skal, når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller 
av andre grunner har særlige behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og 
familien. 

 

 Bvl. § 4-5: Når hjelpetiltak vedtas, skal barneverntjenesten utarbeide en tidsavgrenset tiltaks-
plan, denne skal evalueres regelmessig. Barneverntjenesten skal følge nøye med hvordan det 
går med barnet og foreldre og vurdere om hjelpen er tjenlig, eventuelt om det er nødvendig 
med nye tiltak, eller om det er grunnlag for omsorgsovertakelse. 

 

Dersom behovene ikke kan løses ved hjelpetiltak, kan barneverntjenesten også formidle plass i foster-

hjem, institusjon eller omsorgssenter for mindreårige. Hvis det forutsetter at foreldrene i lengre tid ikke 

vil kunne gi barnet forsvarlig omsorg, bør det likevel vurderes om det med en gang skal vedtas ar bar-

neverntjenesten skal overta omsorgen for barnet fremfor frivillig plassering jf. bvl. § 4-4 6.ledd.  

 

Dersom et barn er uten omsorg fordi foreldrene er syke eller barnet er uten omsorg av andre grunner, 

skal barneverntjenesten sette i verk de hjelpetiltak som umiddelbart er nødvendige. Er det fare for at et 

barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet, kan barnevernleder uten samtykke fra foreldrene 

umiddelbart treffe midlertidig vedtak om å plassere barnet utenfor hjemmet jf. bvl. § 4-6.  

 

Barnets rettigheter under saksbehandlingen 

Alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, har rett til å medvirke i alle forhold som 

vedrører barnet etter barnevernloven jf. bvl. § 1-6. Barnet skal få tilstrekkelig og tilpasset informasjon 

og har rett til fritt å gi uttrykk for sine synspunkter. Barnet skal bli lyttet til, og barnets synspunkter skal 

vektlegges i samsvar med barnets alder og modenhet.  

 

Barneverntjenesten i Norge har historisk sett hatt tre overordnede hensyn som grunnlag for de vurde-

ringer som skal gjøres og de beslutninger som skal fattes. Disse er omtalt som  

 barnets beste 

 det biologiske prinsipp  

 det mildeste effektive inngreps prinsipp.  

 

De senere årene er barns medvirkning og innflytelse blitt stadig viktigere hensyn av avgjørende betyd-

ning for å sikre gode vurderinger av hva som vil være til barnets beste. 14  Det skal fremgå av vedtaket 

hva som er barnets synspunkt, hvilken vekt barnets mening er tillagt og hvordan barnets beste er vur-

dert: 

 

 Bvl. § 6-3: Barn som er fylt 7 år, og yngre som er i stand til å danne seg egne synspunkter, 

skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse i sak som berører ham 

eller henne.  A: Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet.  

 

 Bvl. § 6-3 a: Det skal fremgå av vedtaket hva som er barnets synspunkt, og hvilken vekt bar-

nets mening er tillagt. Hvordan barnets beste er vurdert skal også fremgå av vedtaket.  

 

                                                      
13 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). (2019). Saksbehandlingsrundskrivet. 

14 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). (2019). Saksbehandlingsrundskrivet. 
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Barnevernets viktigste ressurs er kompetansen til de som jobber i tjenestene. Ansatte i barnevernet har 

en svært viktig og krevende jobb, og det ytes mye godt arbeid i barnevernet. Samtidig viser tilsyns- og 

forskningsrapporter at det er kvalitetsutfordringer.15 

 

I den utgåtte internkontrollforskriften for barnevernet skulle kommunen ifølge § 4: 

-sikre at arbeidstakerne har tilgang til og kunnskap om aktuelle lover og forskrifter 

-sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor fagområdet 

-sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring ble utnyttet 

 

I barnevernloven § 2-1 fremkommer det nå at kommunen skal ha internkontroll etter reglene i kommu-

neloven § 25-1. Etter Barne- og familiedepartementets vurdering ivaretar kommunelovens bestemmelse 

om internkontroll de vesentlige elementene i gammel barnevernlov § 2-1 andre ledd med forskrift.16 

 

Det fremkommer i kommuneloven § 25-1 at kommunen skal ha internkontroll med administrasjonens 

virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen er ansvarlig for 

internkontrollen.  

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risi-

koforhold. Ved internkontroll skal kommunedirektøren:  

a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 

b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer 

c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 

d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 

e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll 

 

Når det gjelder kompetansekrav for barnevernet, oppgis det i barnevernloven § 1-4 at «tjenester og tiltak 

skal være forsvarlige». 

 

Det lovfestede forsvarlighetskravet ble tatt inn i barnevernloven i 2013. Et krav om at tjenester og tiltak  

skal være faglig forsvarlige gjaldt allerede før innføringen av lovbestemmelsen. Departementet 

ønsket av flere grunner å lovfeste forsvarlighetskravet. 17 Det ble vist til at lovfesting ville: 

 Gi et viktig signal både til tjenesten og til brukerne om standarden for barnevernets arbeid. 

 Styrke tilsynsmyndighetenes mulighet til å føre kontroll med tjenesten. 

 Bidra til bedret samarbeid både internt i barnevernet og mellom barnevernet og andre vel-

ferdstjenester. 

 

I forarbeidet til ny barnevernslov foreslo utvalget at forsvarlighetskravet skulle videreføres uten øvrige 

lovfestede krav til kompetanse. Forsvarlighetskravet må tolkes i lys av de øvrige bestemmelsene i bar-

nevernloven, særlig formålsbestemmelsen og bestemmelsen om hensynet til barnets beste. Personellet 

er en avgjørende ressurs for å kunne yte forsvarlige tjenester. Kommunene må ha en bemanning, kom-

petanse og kvalifikasjoner som er tilstrekkelig for å ivareta sine oppgaver på en forsvarlig måte18  

 

Forsvarlighetskravet innebærer at ansatte og andre som utfører arbeid etter loven må ha tilstrekkelig 

kompetanse og nødvendige faglige kvalifikasjoner til å utføre sine oppgaver.19 

                                                      
15 Prop. 133 L (2020-2021) s.16 
16 Prop. 81 L (2019–2020) Endringer av internkontrollregler i sektorlovgivningen (tilpasning til ny kommunelov) 
17 Prop. 106 L (2012-2013) s. 128-129; NOU 2016:16 Ny barnevernslov s. 58-59 
18 Prop. 106 L (2012-2013) s. 130, NOU 2016: Ny barnevernslov s. 59 

19 Prop. 106 L (2012-2013) s. 130, NOU 2016: Ny barnevernslov s. 59 
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Det å sørge for forsvarlige tjenester er en kontinuerlig prosess som krever systematisk arbeid med kva-

litetsforbedring. Det kan for eksempel komme nye faglige retningslinjer eller ny fagkunnskap som må 

vurderes og implementeres. Det vil også regelmessig oppstå endringer i brukernes behov som barne-

vernet må ta høyde for i arbeidet med å sikre forsvarlige tjenester.20 

 

Barnevernloven inneholder ikke bestemmelser som stiller nærmere krav til bemanning eller kompe-

tanse. Imidlertid fremkommer det av barnevernloven § 2-1 at kommunen er ansvarlig for nødvendig 

opplæring av barneverntjenestens personell. De ansatte er forpliktet til å delta i opplæring som blir be-

stemt, og som anses nødvendig for å vedlikeholde deres kvalifikasjon. 

 

I barnevernpanelets rapport av 2011 ble det foreslått at alle ansatte i barnevernet må sikres god tilgang 

på veiledning, etterutdanning og videreutdanning. Det ble oppgitt at veiledet praksis er det tiltaket som 

har vist seg å ha best effekt for den profesjonelle utviklingen til hver enkelt ansatt. Læring i praksis i form 

av mer kortvarige kurs er også nødvendig for at de ansatte skal kunne håndtere stadig nye og utford-

rende oppgaver. Det ble foreslått at nyansatte må tilbys obligatorisk veiledning som videreføres som en 

del av en systematisk kompetanseutvikling for hver enkelt ansatt. 21 

 

Barnevernarbeid er et sammensatt fagfelt som er så mangesidig og komplekst, at det er behov for 

mange faggrupper for å løse oppgavene. For å kvalitetssikre vedtakene i enkeltsaker er det viktig å ha 

fokus på bruk av tverrfaglig kompetanse.22 

 

I utredning til ny barnevernslov ble det henvist til statens helsetilsyns rapport 2/2012 der det ble pekt på 

at flere kommuner manglet systematiske tiltak for å sikre tilstrekkelig kompetanse, som opplæringspla-

ner, opplæringstiltak, rekrutteringsplaner og lignende. 23 

 

Det å sikre at ansatte i barnevernet har nødvendig kompetanse er en grunnleggende forutsetning for å 

realisere barnevernets mandat. 24 

 

Kommunen må sørge for at barneverntjenestens personale har den kunnskapen og de ferdighetene 

som er nødvendige for at kommunen skal kunne ivareta sine oppgaver etter barnevernloven. Særlig 

nytilsatte i det kommunale barnevernet, uten tidligere arbeidserfaring, må bli fulgt opp og få den støtten 

de trenger. Dette er avgjørende for at de skal kunne håndtere barnevernssaker på en forsvarlig måte, 

og det er særlig viktig i saker der det kan være behov for omfattende og inngripende tiltak. Det er en 

sammenheng mellom kompetansen til de tilsatte i barnevernstjenesten og det generelle forsvarlighets-

kravet. Det er derfor av avgjørende betydning at kommunen sørger for at nytilsatte får tilgang på tilstrek-

kelige opplæring, veiledning og kollegastøtte, slik at de ikke blir stående alene i krevende saker. Over-

gangen fra utdanning til arbeid i barnevernet kan bli spesielt vanskelig for nytilsatte som heller ikke har 

hatt praksis i barnevernet i sin utdanning.25 

 

Kommunens ansvar for opplæring og veiledning av personale innebærer også å legge til rette for at de 

tilsatte er oppdatert på regelverket, ny forskning og annen viktig kunnskap om hva som er god praksis. 

Det vil også kunne omfatte kunnskaps- og tiltaksutvikling for å få på plass god samhandling med andre 

                                                      
20Prop. 106 L (2012-2013) s. 207.  

21 Barnevernpanels rapport 2011 s. 39 

22 Rutinehåndbok for barneverntjenesten i kommunene s.19 

23 Prop. 106 L (2012-2013) s. 130, NOU 2016: Ny barnevernslov s. 60 

24 NOU 2016: 16 Ny barnevernslov s. 61 
25 Prop. 133 L (2020-2021) s. 510,  Høringsnotat om kompetanse i barnevernet s. 38 
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tjenester. Faglig oppdatering kan eksempelvis skje gjennom etter- og videreutdanning, eller gjennom 

andre former for informasjons- og opplæringsvirksomhet. Faglig oppdatering vil være spesielt viktig i 

tilfeller der det er fare for svikt i tilbudet til barna.26 

 

Regjeringen la høsten 2017 frem en kompetansestrategi for det kommunale barnevernet for 2018-2024: 

Mer kunnskap-bedre barnevern. Tiltakene i strategien skal møte kompetanseutfordringene i barnever-

net, og skal øke de ansattes kompetanse i å utrede barns behov og sette inn riktig hjelp.  

 

Barnevernstjenester i både små og store kommuner må ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å 

håndtere krevende saker og tilby gode og tilpassede tiltak. Tiltakene i regjeringens kompetanse-strategi 

skal føre til: 

• en felles faglig plattform for barnevernet 

• mer enhetlig praksis i kommunene 

• et bedre samarbeid mellom kommuner, for å få sterkere fagmiljøer og redusere sårbarheten i små 

barnevernstjenester27 

 

For å oppnå dette har regjeringen oppgitt 5 strategier som skal møte kompetanseutfordringene i barne-

vernet:  

 Etablere et bedre tilbud om etter- og videreutdanning som skal gi ansatte i barnevernstjenes-

tene økt kompetanse i utrednings- og tiltaksarbeidet.  

 Styrke grunnutdanningene gjennom å forbedre dagens treårige bachelorutdanninger, slik at 

ansatte i barnevernet starter i jobben med bedre faglige forutsetninger. Innholdet i, omfanget 

av og modeller for masterutdanninger som leder til arbeid i barnevernet skal også utredes.  

 Etablere kommunale læringsnettverk som skal bidra til at kommunene samarbeider om kvali-

tetsutvikling med utgangspunkt i lokale forhold. Samarbeidet skal resultere i sterkere fagmil-

jøer og utvikling av hjelpetilbud som er godt tilpasset behovene til barn og familier i barnever-

net.  

 Etablere veiledningsteam som skal tilby lederstøtte og veiledning til kommuner hvor det er høy 

risiko for svikt i tjenesten.  

 Stille tydeligere krav til kompetanse i barnevernstjenestene for å bidra til forsvarlige og mer 

likeverdige tjenester over hele landet. 28 

Det er kun rundt 7 % av ansatte i det kommunale barnevernet som har masterutdanning, og det er 

begrensede muligheter for spesialisering innen barnevern på masternivå.29 Regjeringen har kunngjort i 

juni 2021 et krav om kompetanse for barnevernstjenestens personell fra 2031, men endringen er ikke 

trådt i kraft.  

 

Kravet går ut på at personell i barneverntjenesten (som skal gjennomgå og vurdere bekymringsmel-

dinger, gjennomføre undersøkelser av barnets omsorgssituasjon, treffe vedtak om hjelpetiltak, forbe-

rede saker for behandling i fylkesnemnda eller iverksette og følge opp tiltak) fra 1. januar 2031 må ha 

barnevernfaglig mastergrad eller annen relevant utdanning på tilsvarende nivå. Kompetansekravet er 

også oppfylt av personell som har relevant bachelorutdanning og som innen 1. januar 2031 kan doku-

mentere minst fire års arbeidserfaring fra barnevernet og som har gjennomført en barnevernfaglig eller 

annen relevant videreutdanning med minst 30 studiepoeng. 

                                                      
26 Prop. 133 L (2020-2021) s. 510, Høringsnotat om kompetanse i barnevernet s. 38 

27 Kompetansestrategi for det kommunale barnevernet 2018-2024 s.9 

28 Kompetansestrategi for det kommunale barnevernet 2018-2024 s.11 

29 Prop. 133 L side 42.  
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Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 05.05.2022 22/16 

 

Prosjektplan - Saksbehandlingsrutiner og oppfølging av politiske vedtak, 
Marker kommune 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Prosjektplan «Saksbehandlingsrutiner og oppfølging av politiske vedtak», godkjennes. 

 
Fredrikstad, 20.04.2022 
 
 

Vedlegg 
 Prosjektplan «Saksbehandlingsrutiner og oppfølging av politiske vedtak», 19.04.2022 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kommunestyre sak 21/086, den 14.12.2021 (Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022-

juli 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 tre hovedproblemstillinger: 
 

1. Har kommunen et system, retningslinjer og rutiner som sikrer en forsvarlig 
saksforberedelse av politiske saker? 

2. Er det etablert systemer for å følge opp politiske vedtak? 
3. Blir politiske vedtak fulgt opp av administrasjonen? 

 
Revisjonen antar at det vil gå med 300 timer +/- 10 % til dette prosjektet. Revisjonen skriver 
at rapporten vil være klar til behandling i kontrollutvalgets møte i desember 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 
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2 
 

 

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 14.12.2021, sak 21/086. 

Planen bygger på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen. Saksbehandlingsrutiner og opp-

følging av politiske vedtak er det første prosjektet som skal gjennomføres i planperioden. I risiko- og 

vesentlighetsvurderingen nevnes det følgende om risiko på området: 

 

«I spørreundersøkelsen sendt til administrasjonen og de folkevalgte fremkommer det risiko i 

forhold til kommunens utarbeidelse av gode internkontrollsystemer og også kjennskapen til 

disse. Når det gjelder krise og beredskapsplaner svarer de folkevalgte at de de i middels grad 

opplever at kommunen har utarbeidet gode krise- og beredskapsplaner, og at de i liten grad har 

vært med på arbeid med risiko- og sårbarhetsanalyser i kommunen.  

 

Når det gjelder overholdelse av personopplysningsloven svarer de folkevalgte i middels grad, 

nærmere 30% svarer «vet ikke». Administrasjonen svarer at de i middels grad er kjent med 

personopplysningsloven. De svarer også at de i middels grad er kjent med kommunens post og 

arkivrutiner. Videre svarer de at de i middels grad opplever at det er utarbeidet antikorrupsjons-

tiltak og oppfølging av disse i kommunen. 

 

Administrasjonen opplever i middels grad at kommunen er organisert på en hensiktsmessig 

måte og at det i liten grad er gjort omorganiseringer i kommunen de siste tre årene. Videre 

svarer de at de i liten grad opplever at kommunen har utarbeidet tydelige funksjonsbeskrivelser 

for sin stilling og at de i liten til middels grad har tid til ledelse. Det oppleves i middels grad at 

det er ressurser til god kvalitet på kommunale tjenester.  

 

Administrasjonen fikk spørsmålet «Hvilke tre områder i kommunen opplever du har høyest risiko 

for å ikke etterleve lov eller forskrift?» Datasikkerhet og internkontroll som gjelder stab ble begge 

rangert med høy risiko.» 

 

 

Sekretariatets vurdering av risiko og vesentlighet knyttet til saksbehandlingsrutiner og oppfølging av 

politiske vedtak lyder som følger:  

 

«Videre er saksbehandlingsrutiner og oppfølging av politiske vedtak diskutert i kontrollutvalgets 

workshop. Oppfølging av politiske vedtak ligger også som restanseprosjekt i inneværende plan, 

og må vurderes i ny plan. Det er viktig at innbyggerne har tillit til saksbehandlingen og oppfølging 

av vedtak fattet i folkevalgte organer. Kommunelovens formål er tuftet på folkestyre og demo-

krati og skal legge til rette for aktiv innbyggerdeltakelse (§1-1). Dette er også et tema som kan 

være aktuelt for en forvaltningsrevisjon.»  

 

Saksbehandlingsrutiner og oppfølging av politiske vedtak er et restanseprosjekt fra forrige planperiode. 

Vurderingene fra risiko- og vesentlighetsvurderingen som lå til grunn for denne planen lyder som følger:    
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«Rådmann/kommunedirektør skal utrede saker for folkevalgt organ og iverksette de vedtak som 

fattes. Det tilligger også rådmann/kommunedirektør å kontrollere egen administrasjon og på den 

måte sikre at politiske vedtak faktisk settes ut i livet og realiseres i tråd med fattede vedtak. 

 

Revisjonen vurderer konsekvensen av at politiske vedtak ikke følges opp og iverksettes, som 

store. Tilliten til vårt demokratiske system bygger på forutsetningen om at politisk fattede vedtak 

settes ut i livet av kommunens administrasjon. Det har vært, og det er fortsatt, et stort fokus på 

internkontrollarbeidet i kommunen. Revisjonen anser med bakgrunn i dette at risikoen for at 

politiske vedtak ikke følges opp som middels. 

 

På bakgrunn av at det er lenge side det ble gjort en forvaltningsrevisjon hvor oppfølging av 

politiske vedtak har vært tema, samt at denne tematikken også ble løftet frem i forbindelse med 

vurdering av risiko og vesentlighet i 2018, er det revisjonens vurdering at det kan være aktuelt 

å gjennomføre en forvaltningsrevisjon på temaet i løpet av inneværende kommunestyreperiode 

(2019 - 2023). Denne vurderingen styrkes ytterligere av at temaet på nytt løftes frem som aktuelt 

av kontrollutvalgets medlemmer.» 

 

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

 

Revisjonen gjennomførte også et oppstartsmøte med administrasjonen 19.04.2022 der prosjektet ble 

presentert, og det ble gitt mulighet for å komme med innspill til prosjektplanen. Der fikk revisjonen nyttige 

innspill som vil være til hjelp når vi skal gjennomføre våre undersøkelser. 

 

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 med kontrollutvalget. 

 

 

3 Problemstillinger og avgrensninger 

Revisjonen foreslår følgende problemstillinger: 

 

1. Har kommunen et system, retningslinjer og rutiner som sikrer en forsvarlig saksforbere-

delse av politiske saker? 

 

Kommunelovens § 13-1 tredje ledd lyder: «Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram 

for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å 

treffe vedtak».  
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Revisjonen vil her undersøke arbeidet med saksforberedelser, og undersøke om faktiske og juridiske 

forhold ved saker blir tilstrekkelig utredet før behandling i kommunestyret, og om det gjøres vurde-

ringer i hver sak om hvilket omfang utredningene skal ha. Det vil her være relevant å undersøke hvor-

dan dette arbeidet er strukturert med hensyn til ansvarsfordeling og styringsverktøy knyttet til saksfor-

beredelser. 

 

2. Er det etablert systemer for å følge opp politiske vedtak? 

 

Revisjonen vil kontrollere om kommunen har tilstrekkelige systemer for å sikre at politiske vedtak følges 

opp, dette innebærer at kommunen bør kunne dokumentere at det er satt på plass en internkontroll på 

området (gjennom for eksempel reglementer, rutinebeskrivelser og/eller bruk av elektroniske verktøy 

m.m.) som er tilpasset kommunens størrelse, egenart og risikoforhold. 

 

Det vil her være relevant å se om kommunen har systemer for å holde oversikt over vedtak som krever 

oppfølging, for å melde fra til politisk nivå om vedtak som ikke kan iverksettes, og om det for øvrig 

foreligger formaliserte rutiner for vedtakshåndtering.  

 

3. Blir politiske vedtak fulgt opp av administrasjonen? 

 

Revisjonen vil undersøke hvordan politiske vedtak blir fulgt opp av kommuneadministrasjonen. Kom-

munelovens § 13-1, fjerde ledd sier at «Kommunedirektøren skal påse at vedtak som treffes av folke-

valgte organer, blir iverksatt uten ugrunnet opphold. Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på fak-

tiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for iverksettingen av vedtaket, skal han eller hun 

gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på dette på en egnet måte».  

 

Det vil her være relevant å undersøke i hvilken grad politiske vedtak iverksettes uten ugrunnet opphold. 

Det kan innebære å kontrollere om det er noen vedtak som ikke følges opp, eller om det er vedtak som 

tar uforholdsmessig lang tid å iverksette. Innunder denne problemstillingen faller også administrasjo-

nens rapportering til kommunestyret på oppfølging av politiske vedtak.   

 

 

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, Lov om kommuner og fylkeskommuner, LOV-2018-06-83 

 KS. (2020). Orden i eget hus, kommunedirektørens internkontroll 

 Kommunens eget reglement knyttet til vedtakshåndtering 
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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 et sys-

tem, retningslinjer og 

rutiner som sikrer en 

forsvarlig saksforbere-

delse av politiske sa-

ker? 

 

Kommuneloven, 

«Orden i eget hus», 

Kommunens regle-

ment  

 

Oversikt over utred-

ninger, og rutiner for 

saksforberedelse 

Dokumentanalyse 

 

Intervjuer 

Problemstilling 2 

Er det etablert syste-

mer for å følge opp po-

litiske vedtak? 

 

Kommuneloven, 

«Orden i eget hus» 

Oversikt over kommu-

nens internkontroll på 

området  

Dokumentanalyse 

 

Intervjuer 

Problemstilling 3 

Blir politiske vedtak 

fulgt opp av admini-

strasjonen? 

 

Kommuneloven, 

«Orden i eget hus», 

Kommunens regle-

ment  

 

Oversikt over politiske 

vedtak og over oppføl-

gingen av disse 

 

Kommunens reglement 

knyttet til vedtakshåndte-

ring 

Dokumentanalyse 

 

Analyse av et utvalg poli-

tiske vedtak 

 

Intervjuer 

 
 

6 Prosjektorganisering, ressursbehov og 

fremdriftsplan 

 
Prosjektdeltakere Kjetil Ramsdal - utførende forvaltningsrevisor 

Casper Støten - oppdragsansvarlig forvalt-

ningsrevisor 

Prosjektperiode Mai 2022 til desember 2022 

Antall timer 300 +/- 10 % timer 

Vedtaksorgan: Kontrollutvalget i Marker kommune 

Fremdrift  Ferdig  

Prosjektplan godkjent i KU 5. mai 2022 

Rapport sendt til kommunedirektøren November 2022 

Rapport sendt til kontrollutvalgssekretariatet 24. november 2022 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/89 
Dokumentnr.: 3 
Løpenr.: 80510/2022 
Klassering: 3013-188 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 05.05.2022 22/17 

 

Rutiner for avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i 
Marker kommune 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Forslag til "Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Marker 

kommune", vedtas 
 

2. Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Marker kommune for 
perioden august 2022 til juli 2024, skal behandles i kontrollutvalgets siste møte før 
sommeren i 2022 

 
 
Fredrikstad, 14.03.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Forslag til "Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Marker 

kommune" 
 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kontrollutvalgssak 21/34, den 25.11.2021, Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 – juli 

2024 
 Kommunestyresak, 21/086, den 14.12.2021, Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 – 

juli 2024 
 Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 – juli 2024, Marker kommune 
 Risiko- og vesentlighetsvurdering, Marker kommune, datert 15.11.2021 
 
 

Saksopplysninger 
Kommuneloven §23-2, pålegger kontrollutvalget ansvaret for å påse at det utføres 
forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet og av selskaper kommunen har 
eierinteresser i. 
 

201



Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekter av revisjonen på bakgrunn av plan 
for forvaltningsrevisjon, vedtatt av kommunestyret. Kommunestyret har gitt kontrollutvalget 
fullmakt til å gjøre endringer i planen i planperioden ved eventuelle behov for dette. Planen 
er basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og 
virksomheten i kommunens selskaper. 
 
Revisor skal gjennomføre oppdraget i forvaltningsrevisjon i samsvar med kontrollutvalgets 
vedtak. Bestillingsprosessen er viktig for at kontrollutvalget og revisor får lik forståelse av 
oppdraget og at rammene er tilstrekkelig klarlagt. Det er ved bestillingen av det enkelte 
forvaltningsrevisjonsprosjektet at kontrollutvalget har størst innvirkning på problemstillingene 
som skal undersøkes, og dermed hva prosjektet skal gi svar på. 
 
Forslag til «Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Marker 
kommune» er laget for å bidra til en god bestillingsdialog og en gjensidig forståelse av 
forvaltningsrevisjonsprosjektet mellom kontrollutvalget og revisjonen.  
 
 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at en slik avtale kan bidra til god bestillingsdialog og gjensidig 
forståelse av forvaltningsrevisjonsprosjektet mellom kontrollutvalget og revisjonen. 
 
Videre vurderer sekretariatet at en slik avtale gir en god oversikt og sikrer at leveransen av 
forvaltningsrevisjonsprosjekter tilfredsstiller rammene i oppdraget. 
 
Sekretariatet foreslår at avtalen skal benyttes fra august 2022. 
 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan vedta forslag til "Avtale om levering av 
forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Marker kommune" og at avtalen bør gjelde fra 
august 2022 og behandles i kontrollutvalgets siste møte før sommeren i 2022. 
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Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for 
kontrollutvalget i xxxx kommune august 2022 til juli 2024 
 

Omfang og økonomisk ramme 
Forvaltningsrevisjon gjennomføres innenfor budsjettrammen for revisjonen for årene 2022-
2024. Budsjettet skal sees i sammenheng med vedtatt plan for forvaltningsrevisjon for 
perioden januar 2022/juli 2024. I plan for forvaltningsrevisjon for xxxx kommune 20xx – 20xx 
er det vedtatt å gjennomføre xx forvaltningsrevisjonsprosjekter i planperioden. 

 

Bestillinger for 20xx – 20xx 
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte xx.xx.20xx, sak xx/xx bestilling av 
forvaltningsrevisjonsprosjekter i xxxx kommune for 20xx – 20xx. Utvalget la til grunn plan for 
forvaltningsrevisjon for xxxx kommune 20xx – 20xx. 

Problemstilling og risiko: 
Forvaltningsrevisjoner skal ta utgangspunkt i en risiko- og vesentlighetsvurdering i tråd med 
§ 23-3 i kommuneloven. Risiko- og vesentlighetsvurderingen vil bli lagt til grunn for 
prosjektet. 

Prosjektplan: 
Revisjonen utarbeider en prosjektplan for bestillingen der omfang og problemstillinger knyttet 
til forvaltningsrevisjonen fremkommer. Dette gjøres for å sikre en felles forståelse mellom 
revisjonen og kontrollutvalget knyttet til bestillingens innhold, samt sikre at 
forvaltningsrevisjonen gjennomføres i tråd med god kommunal revisjonsskikk (Standard for 
forvaltningsrevisjon - RSK 001). Prosjektplanen vil bli lagt frem for kontrollutvalget i god tid 
før forvaltningsrevisjonsrapporten legges frem for kontrollutvalget. 

Omfang og problemstillinger som vil bli besvart i prosjektet vil fremkomme av prosjektplanen. 

 

Følgende prosjekter bestilles i perioden august 2022 til juli 2024  
 

PROSJEKT 1: 
«Tittel på prosjektet» 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: xx. kvartal 20xx  
Til behandling i KU-møte: xx kvartal 20xx 
 
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:   
Anslått til sekretariatet: xx. kvartal 20xx 
Anslått til behandling i KU-møte: xx. kvartal 20xx 
 
PROSJEKT 2: 
«Tittel på prosjektet» 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
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Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: xx. kvartal 20xx  
Til behandling i KU-møte: xx kvartal 20xx 
 
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:   
Anslått til sekretariatet: xx. kvartal 20xx 
Anslått til behandling i KU-møte: xx. kvartal 20xx 
 
PROSJEKT 3: 
«Tittel på prosjektet» 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: xx. kvartal 20xx  
Til behandling i KU-møte: xx kvartal 20xx 
 
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:   
Anslått til sekretariatet: xx. kvartal 20xx 
Anslått til behandling i KU-møte: xx. kvartal 20xx 

 

 

Xxxx kommune, xx.xx.20xx 

 

 

 

 

Xxxx xxxx        xxxx xxxx 

Leder av kontrollutvalget      Daglig leder, ØVKR IKS
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/91 
Dokumentnr.: 20 
Løpenr.: 71912/2022 
Klassering: 3013-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 05.05.2022 22/18 

 

Referater og meldinger 

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

 
 
Fredrikstad, 07.03.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 10.02.2022 
2. Uavhengighetserklæring daglig leder ØVKR, datert 01.02.2022 
3. Mattilsynet, Rapport etter oppfølgingsmøte om leveringssikkerhet, Ørje vannverk, datert 

10.12.2021 
4. Statsforvalteren i Oslo og Viken, Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Marker kommune 

på avløpssektoren, datert 21.10.2021 
5. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte den 05.04.2022, sak 22/015, Kontrollutvalgets 

årsmelding 2021 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kontrollutvalgsboka 3.utgave kan leses og lastes ned her:  
Kontrollutvalsboka - regjeringen.no 
 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 10.02.2022 ligger vedlagt til orientering. 
 
Vedlegg 2: Vurdering av daglig leders uavhengighet for Marker kommune, datert 01.02.2022 
ligger vedlagt til orientering. Dette på bakgrunn av formalitetsfeil i vedlegg 1, sak 22/5, den 
10.02.2022 
 
Vedlegg 3: Mattilsynets «Rapport etter oppfølgingsmøte om leveringssikkerhet», Ørje 
vannverk, datert 10.12.2021, ligger vedlagt til orientering. 
 
Vedlegg 4: Statsforvalterens inspeksjonsrapport «Inspeksjon ved Marker kommune på 
avløpssektoren», datert 21.10.2021, avdekket 6 avvik og ga 1 anmerkning. Marker 
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kommune fikk frist 01.02.2022 til å sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er 
rettet. Til orientering. 
 
Vedlegg 5: Kommunestyret behandlet den den 05.04.2022, sak 22/015, Kontrollutvalgets 
årsmelding 2021. Til orientering. 
 
Kommunal- og distriktsdepartementets veileder "Kontrollutvalsboka. Om rolla og oppgåvene 
til kontrollutvalet" foreligger nå i en oppdatert 3. utgave. Sekretariatet har fått opplyst av 
departementet at den nye versjonen av Kontrollutvalgsboken ikke vil bli utgitt på bokmål. 
Grunnen til dette er at departementet er underlagt mållovas krav om å publisere en viss 
andel dokumenter på nynorsk. Dersom dokumentet også publiseres på bokmål, teller ikke 
nynorsk-publikasjonen når den andelen skal beregnes. Kontrollutvalgsboka kan leses og 
lastes ned på regjeringens hjemmeside, se lenke over. Til orientering. 
 

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

Kontrollutvalget Marker 
 
 
 
Møtedato: 10.02.2022,  
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 10:10 
Møtested: Marker Rådhus, Møterom 2 
Fra – til saksnr.: 22/1 – 22/9  
 
 
 
 
Frammøteliste 
Medlemmer: Møtt: Varamedlem møtt: 
Roy Løvstad, leder x  

Rosália Bjerkedal, nestleder x  

Heidi Johnsen Ikke møtt  

Martin Muskaug Meldt forfall Vara meldt forfall 

June Elisabeth Authen x  

 
 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 av 5. 
 
 
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: rådgiver Anita Marie Rovedal og rådgiver Caroline 
Klæboe Roos 
 
Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker og forvaltningsrevisor Didrik A. Hjort 
 
Møtende fra administrasjonen: ordfører Theodor Bye   
 
 
 
 
 

…………………….  ……………………. 
Roy Løvstad, leder  Rosália Bjerkedal 

   
 

Merknader 
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Saksliste 
 
Saksnr. Innhold 

 
 

PS 22/1 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 

PS 22/2 Valg av representant til å signere protokoll 
 

 

PS 22/3 Rapport - Eierskapskontroll med Deltagruppen AS 
 

 

PS 22/4 Statusrapport for utført forvaltningsrevisjon 2021 
 

 

PS 22/5 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisorer 
 

 

PS 22/6 Kontrollutvalgets årsmelding 2021 - Marker kommune 
 

 

PS 22/7 Orienteringssak: Indre Østfold kommune - 
Forvaltningsrevisjonsprosjekt Indre Østfold brann og 
redning IKS 
 

 

PS 22/8 Referater og meldinger 
 

 

PS 22/9 Eventuelt  
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PS 22/1 Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

 
 

Kontrollutvalget Markers behandling10.02.2022: 
Enstemmig som innstilt. 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak10.02.2022: 
1. Innkalling og saksliste godkjennes 

 
 
 
 

PS 22/2 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Til å signere protokollen sammen med leder, velges….. 

 

Kontrollutvalget Markers behandling10.02.2022: 
Leder foreslo Rosália Bjerkedal 
 
Vedtak enstemmig som foreslått. 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak10.02.2022: 
1. Til å signere protokollen sammen med leder, velges Rosália Bjerkedal 

 
 
 
 

PS 22/3 Rapport - Eierskapskontroll med Deltagruppen AS 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar revisjonens rapport – «Deltagruppen AS - Eierskapskontroll for 

Marker kommune», til etterretning og slutter seg til revisjonens anbefalinger. 
 

2. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyret tar rapport – «Deltagruppen AS - Eierskapskontroll for Marker 
kommune» til etterretning, og ber administrasjon om å følge opp anbefalinger 
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som fremkommer av rapporten i kommunen sitt arbeid med eierstyring, 
herunder: 
 Kommunen skal utarbeide en oppdatert eierskapsmelding. 

Eierskapsmeldingen skal inneholde kommunens prinsipper for eierstyring, 
gi en samlet oversikt over kommunens eierinteresser og tydeliggjøre 
kommunens formål med eierskapene.  

 Kommunen skal, i samarbeid med de andre eierkommunene, oppdatere 
Eierstrategi for Deltagruppen AS (2016) i 2022.   

 
 

Kontrollutvalget Markers behandling10.02.2022: 
Revisjonen redegjorde for prosjektet. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalget Markers innstilling og vedtak10.02.2022: 
1. Kontrollutvalget tar revisjonens rapport – «Deltagruppen AS - Eierskapskontroll for 

Marker kommune», til etterretning og slutter seg til revisjonens anbefalinger. 
 

2. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 

2. Kommunestyret tar rapport – «Deltagruppen AS - Eierskapskontroll for Marker 
kommune» til etterretning, og ber administrasjon om å følge opp anbefalinger 
som fremkommer av rapporten i kommunen sitt arbeid med eierstyring, 
herunder: 
 Kommunen skal utarbeide en oppdatert eierskapsmelding. 

Eierskapsmeldingen skal inneholde kommunens prinsipper for eierstyring, 
gi en samlet oversikt over kommunens eierinteresser og tydeliggjøre 
kommunens formål med eierskapene.  

 Kommunen skal, i samarbeid med de andre eierkommunene, oppdatere 
Eierstrategi for Deltagruppen AS (2016) i 2022.   

 
 
 
 
 

PS 22/4 Statusrapport for utført forvaltningsrevisjon 2021 

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

 
 

Kontrollutvalget Markers behandling10.02.2022: 
Sekretariatet informerte om saken. 
Revisjonen orienterte om statusrapporten.  
 
Vedtak enstemmig som innstilt. 
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Kontrollutvalget Markers vedtak10.02.2022: 
1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2021, tas til orientering 

 
 
 
 

PS 22/5 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisorer 

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

 
 

Kontrollutvalget Markers behandling10.02.2022: 
Ved en inkurie hos revisjonen er det formalitetsfeil i vedlegg 1, for daglig leder. Nytt vedlegg 
legges til referat og meldingssak i neste møte. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalget Markers vedtak10.02.2022: 
1. Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering 

 
 
 
 

PS 22/6 Kontrollutvalgets årsmelding 2021 - Marker kommune 

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

 
2. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 oversendes kommunestyret med følgende 

forslag til vedtak: 
 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering. 

 
 

Kontrollutvalget Markers behandling10.02.2022: 
Sekretariatet orienterte om årsmeldingen. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalget Markers innstilling og vedtak10.02.2022: 
1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 godkjennes. 

 
2. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 oversendes kommunestyret med følgende 

forslag til vedtak: 
 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering. 
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PS 22/7 Orienteringssak: Indre Østfold kommune - 
Forvaltningsrevisjonsprosjekt Indre Østfold brann og redning IKS 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar orienteringssak Indre Østfold kommune - 

Forvaltningsrevisjonsprosjekt Indre Østfold brann og redning IKS til orientering. 
 
 

Kontrollutvalget Markers behandling10.02.2022: 
Revisjonen orienterte prosjektet. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalget Markers vedtak10.02.2022: 
1. Kontrollutvalget tar orienteringssak Indre Østfold kommune - 

Forvaltningsrevisjonsprosjekt Indre Østfold brann og redning IKS til orientering. 
 
 
 
 

PS 22/8 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Referater og meldinger tas til orientering 

 
 

Kontrollutvalget Markers behandling10.02.2022: 
Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalget Markers vedtak10.02.2022: 
1. Referater og meldinger tas til orientering 

 
 
 
 

PS 22/9 Eventuelt 
Ingen saker. 
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Råkollveien 103 
1664  Rolvsøy 

   

 

www.ovkr.no 

  

 

 

Til kontrollutvalget i Marker kommune 

 

Vurdering av daglig leders uavhengighet for Marker 
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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Mattilsynet
Region Stor-Oslo

Saksbehandler: Veronica Dalskau Kvalheim
Tlf: 22 40 00 00 / 22778117
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

Ørje Vannverk
Postboks 114
1871 ØRJE

v/ Ann-Mari Nylund

Deres ref:  

Vår ref: 2021/231543  

Dato: 21. desember 2021  

Org.nr: 985399077

Rapport etter oppfølgingsmøte om leveringssikkerhet

Vi viser til inspeksjonen hos Ørje Vannverk 10. desember 2021.

Inspeksjonen ble utført av seniorinspektør Veronica Dalskau Kvalheim og seniorinspektør Karin
Charlotte Ranum. Driftsleder Rolf Heed, driftsoperatør Hans Christian Nygård, virksomhetsleder
teknikk, plan og miljø Ann-Mari Nylund og driftsoperatør Even Ruud var til stede under inspeksjonen.

Inspeksjonen omfattet

• Ørje vannverk - Leveringssikkerhet

Dette brevet inneholder en tilbakemelding om hva vi observerte under inspeksjonen.

Oppsummering av inspeksjonen
Vi gjennomførte et oppfølgingsmøte om leveringssikkerhet, hvor vi hadde fokus på fremdriften i
prosjektet med å styrke leveringssikkerheten. Under møte fikk opplyst at dere har valgt å gå videre
med ene området langs Ørjeelva, og vil starte med prøveboringer i området utpå vårparten / sommer
2022. I følge konsulentfirma ser det valgte området ved Diskerud lovende ut med hensyn på uttak av
drikkevann.

Etter tilsynet fikk vi oversendt to rapporter fra Asplan Viak. "NOTAT Prøvepumping fjellbrønner
ved Ørjekollen" og "NOTAT Georadarmålinger og sonderboringer ved Ørje". Disse rapportene
viser at Ørje vannverk arbeider med å styrke leveringssikkerheten, og at det kan være noen
utfordringer knyttet til de valgte området. I det siste notatet står det at videre undersøkelser må
avklares med grunneier før oppstart. Det står også at det kan det være et problem med lavthengende
høyspentledning i området, og at nødvendig sikkerhetsavstand må avklares med kraftselskapet før
eventuelt etablering av brønner.

Følgende ble kontrollert:

• Leveringssikkerhet, under arbeid
• Nødvann, i orden
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Vi viser til tilsynskvitteringen (skjemaet "Bekreftelse på gjennomført tilsyn") av 10. desember 2022
hvor observasjonene vi gjorde under inspeksjonen er gjengitt.

Dere har tidligere fått vedtak om å styrke leveringssikkerheten. Henviser til sak 2017/270349.
Mattilsynet lukket vedtaket med bakgrunn at dere tok en avgjørelse om hvilken alternativ
vannforsyning dere valgte for å sikre leveringssikkerhet i Marker kommune. Mattilsynet skrev videre
at vi ville vurdere å fatte nye vedtak dersom arbeidet stanses helt opp.

For å styrke leveringssikkerheten til Marker kommune valgte dere å bore etter drikkevann ved
Ørjekollen. I møte med Mattilsynet 28. april 2021 opplyste dere om at brønnene gav for lite
drikkevann til å være resevevannsforsyning. Brønnene hadde god drikkevannskvalitet, og dere
ønsket derfor å kunne benytte disse brønnene som en del av nødvannsforsyningen. Dere inngår
også i nødvannsamarbeidet med driftsassistansen i Viken. Dere informerte at dere hadde påbegynt
arbeidet med å se på andre alternative steder å bore etter drikkevann, og at dere skulle gjennomføre
georadarmålinger og sonderboringer på to ulike områder langs Ørjeelva i løpet av høsten 2021. På
bakgrunn av denne informasjonen varslet ikke Mattilsynet brudd på regelverket, da dere arbeidet
med nye alternative løsninger.

Konklusjon
Mattilsynet vil på nåværende tidspunkt ikke fatte vedtak, da dere er i gang med å utrede nytt
alternativ for å styrke leveringssikkerheten. Mattilsynet ønsker å holdes orientert om fremdriften i
arbeidet med å etablere reservevannsforsyning i Marker kommune. Vi vil ta kontakt dersom vi ikke
hører noe fra dere i forhold til fremdriften i prosjektet. Dersom arbeidet stanser helt opp, vil vi måtte
vurdere å fatte nye vedtak og deretter ta i bruk opptrappende virkemidler.

Se også vedlagt informasjon om regelverk og rettigheter.

Med hilsen

Eva Cathrine Langø
seksjonssjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.

Vedlegg:
Regelverk og rettigheter
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Regelverk og rettigheter
Mattilsynet kan føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak
Mattilsynet har hjemmel til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak i matloven § 23 og drikkevannsforskriften.

Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen
Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen. Dette betyr at du kan kreve å få vite hvilket
regelverk som gjelder, hvor du finner regelverket og hvordan dette regelverket skal forstås. Du har også rett
til å få vite hvordan saken din behandles og hvilke rettigheter du har i den sammenheng. Men vi kan ikke gi
konkrete råd om hvordan du skal oppfylle regelverket. Plikten til å veilede følger av forvaltningsloven § 11.

Du har rett til å se saksdokumentene
Du har også rett til å få innsyn i saksdokumentene. Innsynsretten følger av forvaltningsloven §§ 18 - 21.

Vi har vurdert saken etter dette regelverket

• Lov 19. des. 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven )
• FOR 2016-12-22 nr 1868: Forskrift 22. des. 2016 nr. 1868 om vannforsyning og drikkevann

(drikkevannsforskriften )
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Statsforvalteren i Oslo og Viken Postadresse: Postboks 325, 1502 Moss 
Besøksadresse:  Telefon: 69 24 70 00 Org. nr.: 974 761 319  
E-post: sfovpost@statsforvalteren.no Internett: www.statsforvalteren.no/ostfold  

 
MARKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Saksbehandler: 

Postboks 114 (JE) Irene Tronrud, 32266819 
1871 Ørje  
  

    
 
 
 

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Marker kommune på 
avløpssektoren 
Kontrollnummer: 2021.540.I.SFOV  
 
Kontaktpersoner ved inspeksjonen: 

Fra virksomheten: 

Ann-Mari Nylund  

 

Andre deltagere fra virksomheten:  

Kjell Jogerud 

Vidar Østenby 

Anne Kari Grimsrud 

Even Ruud 

Rolf Heed 

 

Fra Statsforvalteren i Oslo og Viken: 

Irene Tronrud  

 

Andre deltagere fra Statsforvalteren i Oslo 

og Viken: 

Hilde Sundt Skålevåg 

Mabel Katrine Trovum   

Resultater fra inspeksjonen 

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Marker kommune på 

avløpssektoren  den 25. august 2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke 

får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt. 

 

Statsforvalteren i Oslo og Viken avdekket 6 avvik og ga 1 anmerkning under 

inspeksjonen.   

 

Statsforvalteren ser alvorlig på avvikene 1, 2, 3 og 5. Det er alvorlig at anlegget ikke 

overholder rensekrav fastsatt i tillatelsen; dette er et gjentakende alvorlig avvik jf. brev 

fra Statsforvalteren datert 28. mai 2021. Videre er enkelte av avvikene også gjentakende 

for forrige tilsyn i 2019. 

   

 

Avvik: 

• Kommunen overholder ikke rensekrav fastsatt i tillatelsen  

Sted: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): 

Drammen 2021/25004 

Dato: Deres ref.: 

21.10.21 Ann-Mari Nylund 
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• Kommunen oppfyller ikke krav til prøvetaking etter   

forurensningsforskriften  

• Kommunens avløpsnett har for lav utskiftingsgrad  

• Kommunen mangler relevante planer og mål for avløpssektoren 

• Kommunen har mangelfull avviksregistrering  

• Kommunen mangler flere skriftlige rutiner for å begrense og forebygge 

forurensning til ytre miljø. 

 

Anmerkninger: 

• Kommuneledelsen kan ha større eierskap knyttet til prosess med 

utarbeidelse av hovedplan for vann og avløp 

 

 

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.  

 

 

 

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4. 

 

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 

 

21.10.21 Irene Tronrud Hilde Sundt Skålevåg 

dato kontrollør  seksjonssjef 

 Statsforvalteren i Oslo og Viken 

 

 

Kopi av rapporten sendes til: 

• Marker kommune 
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten 

 

Ansvarlig enhet 

Navn: MARKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON  

Organisasjonsnr.: 974602016  Eies av: 964944334  

Bransjenr. (NACE-kode): 84.110 - Generell offentlig administrasjon  

 

Kontrollert enhet 

Navn:   Bommen avløpsanlegg Anleggsnr.:  3013.0012.01 

Kommune: Marker  Fylke: Viken  

Anleggsaktivitet: Avløpsnett og -rensing   

Tillatelse gitt: 11. februar 2008  Sist endret:   

 

2. Bakgrunn for inspeksjonen 

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i 

medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Miljødirektoratets 
nasjonale tilsynsaksjon for kommunale avløpsanlegg. 

 

Mål for aksjonen er ansvarliggjøring av kommuneledelsen, da det er viktig at de som 

skal ta beslutninger i kommunen om for eksempel etablering av nye boligområder eller 

næringsområder, har kunnskap om rensekapasiteten og kravene i tillatelser og 

forskrifter for avløpssektoren.  

 

Tilsynsaksjonen skal også kontrollere at kommunen tar sitt ansvar for at hele det 

samlede avløpssystemet er innrettet i tråd med regelverk og gjeldende tillatelser, og at 

det er etablert rutiner som sikrer at kravene overholdes over tid. Kommunen skal ikke 

legge opp til økte utslipp av kommunalt avløpsvann uten at rensekapasiteten økes 

tilsvarende. 

 

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48. 

 

Inspeksjonstema

• Overordnet styring og 

planlegging. 

• Kunnskap om regelverk og 

myndighetskrav. 

• Kommunens forståelse av mål og 

krav og hvordan de sikrer at de 

har god nok oversikt over 

kommunens utslipp og 

påvirkning på miljøet. 

• Oversikt over tilstanden til 

avløpssystemet og resipienter. 

• Tilstrekkelig rensekapasitet hvis 

avløpsmengden planlegges økt. 
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Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og 

gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. 

 

Definisjoner 

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. 

 

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta 

ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. 

 

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for 

virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema 

som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.  

3. Oppfølging etter inspeksjonen 

 

 Marker kommune plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne 

rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Marker kommune 

innen 1. februar 2022 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.  

 

Vi ser alvorlig på avvikene 1, 2, 3 og 5 som ble avdekket i denne inspeksjonen. Det er 

alvorlig at anlegget ikke overholder rensekrav fastsatt i tillatelsen (avvik 1); dette er et 

gjentakende alvorlig avvik jf. brev fra Statsforvalteren datert 28. mai 2021. Videre er 

enkelte av avvikene også gjentakende for forrige tilsyn i 2019.  

 

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfovpost@statsforvalteren.no) til 

Statsforvalteren i Oslo og Viken v/Irene Tronrud. 

 

 

4. Varsel om vedtak om tvangsmulkt  

Statsforvalteren varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (jf. 

forurensningsloven § 73) for å sikre at avvikene 1, 2, 3 og 5 blir rettet innen 1. februar 

2022.  

 

Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en handlingsplan med frister på 

hvordan avvik 1 og avvik 3 skal rettes innen 1. februar 2022. 

 

For avvikene 2 og 5 vil tvangsmulkt påløpe dersom vi ikke har mottatt en 

dokumentasjon på at disse avvikene er rettet innen 1. februar 2022. 

 

En eventuell tvangsmulkt for avvik 1 og avvik 3 vil være et engangsbeløp på kroner 

500 000,- 

En eventuell tvangsmulkt for avvik 2 vil være et engangsbeløp på kroner 100 000,- 

En eventuell tvangsmulkt for avvik 5 vil være et engangsbeløp på kroner 100 000,- 
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Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes 

til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen to uker etter at denne rapporten med varslet 

vedtak om tvangsmulkt er mottatt.  

 

Dersom vi ikke mottar noen kommentar fra dere vil vi fatte vedtak om tvangsmulkt.  

Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt handlingsplan med frister for 

retting av avvik 1 og avvik 3 innen 1. februar 2022. Videre vil tvangsmulkt påløpe dersom 

vi ikke har mottatt dokumentasjon på at avvik 2 og avvik 5 er rettet innen 1. februar 

2022. 

 

 

5. Vedtak om gebyr 

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 1. juli 

2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar 

med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, 

gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter 

etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften § 39-7. 

 

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Bommen avløpsanlegg bli ilagt et 

gebyr på kr 33 800,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer 

gebyrsats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura 

fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til 

forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr 

til statskassen. 

 

Klageadgang 

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i 

forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til 

Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalteren vil 

vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig 

vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett 

ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye 

innbetalt beløp bli refundert.  

 

 

6. Innsyn 

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til 

Statsforvalteren i Oslo og Viken (jf. offentleglova).  

 

 

7. Avvik  

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen: 

 

Avvik 1 

Kommunen overholder ikke rensekrav fastsatt i tillatelsen 
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Avvik fra:  

Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) § 7 Plikt til å unngå 

forurensning 

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Marker kommune datert 1. februar 

2008, (tillatelsen) punkt 3.1 Rensekrav for Bommen renseanlegg.  

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 14. Krav til 

utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser § 14-6. Utslipp til følsomt 

område andre ledd og§ 14-10. Utforming og drift av renseanlegg første ledd. 

 

 

Kommentarer: 

Forurensningsloven sier at ingen kan sette i verk nye utslipp eller øke utslipp vesentlig 

uten at tillatelse er gitt etter forurensningsloven § 11.  

 

Tillatelsen stiller krav til at renseeffekt for total fosfor skal være 93 %. Kommunen har 

også sekundærrensekrav til BOF 5 og KOF.  

 

Analyseresultatene som kommunen la fram under tilsynet (hittil i 2021), viste at 

Bommen RA ikke overholder sekundærrensekravet.  

 

Kommunen opplyste videre at de er i prosess knyttet til retting av dette avviket som 

oppfølging av tilbakemelding på egenkontrollrapporteringen for 2020.  

 

Statsforvalteren presiserer at så lenge Marker kommune ikke driver i tråd med 

gjeldende tillatelse gitt i medhold av lov, vil nye påslipp, eller avtale om økte påslipp til 

avløpsanlegget, fra private eller bedrifter, bli regnet som forsettlig brudd på tillatelsen.  

 

 

Avvik 2 

Kommunen oppfyller ikke krav til prøvetaking etter forurensningsforskriften 

 

Avvik fra:  

Forurensningsforskriften § 14-11 Prøvetaking  

 

Kommentarer: 

Den ansvarlige for avløpsanlegget skal sørge for at det tas prøver av renset avløpsvann. 

Når prøver tas, skal tilført vannføring måles med en usikkerhet på maksimalt 10 % og 

registreres. Virksomheter som utfører prøvetaking, herunder konservering, skal være 

akkreditert for prøvetaking eller ha et tilsvarende kvalitetssikringssystem for prøvetaking 

godkjent av en kvalifisert nøytral instans. 

 

Prøvene skal være representative for avløpsvannet og tas ved hjelp av et automatisk, 

mengdeproporsjonalt prøvetakingssystem. Prøvene skal tas med jevne mellomrom 

gjennom året. Prøvetakingstidspunktet skal være i henhold til en tidsplan oppsatt på 

forhånd i virksomhetens internkontroll. Fristen for å etablere akkreditert prøvetaking av 

avløpsanlegg var 31.12. 2008. Videre satte Statsforvalteren ny frist for Marker kommune 
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til å oppfylle krav om akkreditert prøvetaking til 1. april 2020, etter å ha påpekt avvik ved 

tilsynet i 2019. 

 

Kommunen uttalte under tilsynet at de ikke har fått på plass akkreditert prøvetaking 

grunnet forsinkelser som følge av koronasituasjonen. Dette er gjentakende avvik fra 

tilsynet i 2019. Statsforvalteren ser alvorlig på at avviket ikke er rettet. 

 

Kommunen informerte videre under tilsynet om at ekstern leverandør har satt opp 

prøvetakingsprogram for utslippskontroll ved Bommen avløpsrenseanlegg. Kommunen 

har ikke selv vært med på å bestemme tidspunkter for prøveplanen satt opp av ekstern 

leverandør, og kunne ikke svare på om tidspunktene i prøveplanen samsvarte med 

maks-uke(ne).  Kommunen kunne dermed ikke dokumentere at prøvene var 

representative for avløpsvannet.

 

 

Avvik 3 

Kommunens avløpsnett har for lav utskiftingsgrad på ledningsnettet 

 

Avvik fra:  

Forurensingsforskriften § 14-5 Avløpsnett 

Tillatelsen punkt 3.3 Avløpsnett, punkt 3.4 Overløp, punkt 3.5 Utslipp fra overvannsnett 

 

Kommentarer: 

Forurensningsforskriften stiller krav om at avløpsnettet skal bygges, driftes og 

vedlikeholdes med hensyn til avløpsvannets mengde og egenskaper, forebygging av 

lekkasjer og for å begrense forurensning av resipient som følge av overløp.  

 

Kommunen informerte Statsforvalteren under tilsynet om at ledningsnettet er gammelt; 

og at det mye av ledningsnettet er klar for utskifting. Kommunen har store problemer 

med fremmedvann.  

 

SSB KOSTRA viste at kommunen ikke har oppgitt fornyelsestakt de siste tre årene. 

Kommunen uttalte under tilsynet at de ikke har fornyet ledningsnettet de siste tre årene 

og at de ikke har hatt en fremdriftsplan for dette arbeidet.  

 

Slik Statsforvalteren forsto er det nå satt av midler til rehabilitering av ledningsnettet de 

neste årene, men det var ikke satt klare mål eller tydelige planer for fornyelse.  Med 

manglende fornying av avløpsnettet og manglende målsetting for fornyelsestakt, så 

jobber ikke kommunen bærekraftig. Med en svært lav utskiftningstakt holder ikke 

kommunen tritt med ordinært forfall på ledningsnettet, og får et betydelig og alvorlig 

etterslep. Når kommunens fornying av eget avløpsnett er lavere enn 0,5 % så vil det ta 

mer enn 200 år å fornye et ledningsnett som normalt har en levetid på ca. 100 år. Dette 

er et alvorlig avvik  
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Avvik 4 

Kommunen mangler relevante planer og mål for avløpssektoren 

 

Avvik fra:  

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

(Internkontrollforskriften) § 5 punkt 4 og 6 

 

Kommentarer: 

Internkontroll innebærer at virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på 

denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende handlingsplaner og tiltak for 

å redusere risikoforholdene.  

 

En miljørisikovurdering skal avdekke kommunen sitt behov for tiltak på avløpsnettet, 

avløpsrenseanlegg, utslippspunkter og slamhåndtering. Dette innebærer en kritisk 

gjennomgang av forhold knyttet til avløpssystemet som kan forårsake utilsiktede 

forurensningsutslipp/farer for forurensning. Både konsekvensreduserende og 

sannsynlighetsreduserende tiltak skal vurderes. Eventuelle risikofaktorer skal lede til 

utarbeidelse av planer og tiltak. I interkontrollen skal det også fastsettes mål for ytre 

miljø. Dette skal dokumenteres skriftlig med frister og hvem som er ansvarlig for 

gjennomføring. 

 

Kommunen kunne ikke under tilsynet vise til konkrete og etterprøvbare mål og planer 

for avløpssektoren. Marker kommune har ikke en vedtatt hovedplan for avløp. Arbeidet 

med hovedplanen i Marker kommune er i prosess, men ikke sluttført. Kommunen kunne 

ikke under tilsynet legge fram noen tidsplan for når arbeidet med hovedplanen skal 

være sluttført. Hovedplanen skal ut fra miljørisikovurdering og tiltaksplan sette 

kortsiktige og langsiktige etterprøvbare mål for drift basert på blant annet anleggets 

tilstand, påslipp, klima, lekkasjer og overvann.  

 

Kommunen opplyste at de har utarbeidet en miljørisikovurdering, og at denne er fra 

2020. Kommunen kunne ikke under tilsynet vise til en konkret tiltaksplan/ handlingsplan 

med tidsfrister for gjennomføring av tiltak knyttet til miljørisikovurderingen fra 2020.  

Slik Statsforvalteren forsto er miljørisikovurderingen benyttet som underlag for en 

«Mulighetsstudie» utarbeidet av ekstern leverandør.  

 

Statsforvalteren ga under vårt tilsyn i 2019 anmerkning knyttet til manglende oppfølging 

av risikovurdering og planer.  

 

 

Avvik 5 

Kommunen har mangelfull avviksregistrering 

 

 

Avvik fra:  

Internkontrollforskriften § 5, andre ledd punkt 7  
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Tillatelsen punkt 3.4. Overløp 

 

 

Kommentarer: 

Ifølge internkontrollforskriften skal virksomheter iverksette rutiner for å avdekke, rette 

opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av miljølovgivningen. 

Dette skal dokumenteres skriftlig. Videre forutsettes at virksomheten har et system for 

avviksbehandling, der virksomheten identifiserer hendelser og tilstander som enten har 

medført eller kunne ha medført brudd på krav, kartlegger årsaken til hendelsen samt 

iverksetter tiltak for å forhindre gjentakelse. 

 

Avvikssystem 

Kommunen har et avvikssystem (TQM), og har en egen rutine for registering av 

avvikshendelser. Statsforvalteren mottok en kopi av denne rutinen under tilsynet: «5 

Avviksbehandling, utarbeidet 1.2.2016, revidert 15.1.2020, versjon 1».  

 

Kommunen uttalte under tilsynet at VA-enheten ikke registrerer avvikshendelser i TQM, 

blant annet fordi de mener det er lettere å utbedre feilen umiddelbart enn å først skulle 

registrere avviket for så å utbedre dette. Brudd på vilkår i tillatelse og krav i forskrift, 

blant annet rensekrav og overløp blir heller ikke registrert som avvik. Videre informerte 

VA-enheten at de ikke melder ifra til kommuneledelsen ved drifts- og utslippsavvik.  

 

Statsforvalteren ga under vårt tilsyn i 2019 også avvik knyttet til mangelfull 

avvikshåndtering.  

 

Avvik 6 

Kommunen mangler flere skriftlige rutiner for å begrense og forebygge forurensning til 

ytre miljø 

 

Avvik fra:  

Internkontrollforskriften § 5, andre ledd punkt 7  

 

Kommentarer: 

Ifølge internkontrollforskriften skal virksomheter iverksette rutiner for å avdekke, rette 

opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av miljølovgivningen. 

Dette skal dokumenteres skriftlig. 

 

Kommunen mangler flere skriftlige rutiner for å begrense og forebygge forurensning 

ved renseanlegg og avløpsnett. Kommunen mangler for eksempel skriftlig rutiner som 

beskriver:  

- når og i hvilke tilfeller miljørisikovurderinger skal revideres, samt hvem som er 

ansvarlig for å gjennomføre dette  

- hvordan det skal sikres dialog og kunnskapsflyt om avløpssektoren på tvers av 

avdelinger i kommunen, samt opp og ned i hierarkiet 
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- ansvar for å melde fra til kommuneledelsen om behov for tiltak og finansiering av 

tiltak innenfor avløpssektoren 

- ansvar og melding om driftsavvik og utslipp til kommuneledelsen 

- hvordan årlig rapportering til myndighetene skal fylles ut, og hvordan resultatene 

fra rapporteringen skal meldes internt for eksempel til ledelsen  

- arbeid med tillatelser til påslipp til kommunalt nett, herunder samarbeide internt 

mellom Byggesaksavdeling og VA- enheten  

- arbeid med å redusere overløp  

 

 

 

8. Anmerkninger 

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen: 

 

Anmerkning 1 

Kommuneledelsen kan ha større eierskap knyttet til prosess med utarbeidelse av ny 

hovedplan for avløp. 

 

Kommentarer: 

Ledelsen i kommunen var under tilsynet usikker på statusen til hovedplan avløp.  

Det kom også frem under tilsynet at ledelsen ikke var godt nok involvert i arbeidet med 

hovedplanen. For å sikre god framdrift og forankring kan kommunenes ledelse ta et 

større eierskap til prosessen med å ferdigstille hovedplan avløp.

 

 

 

 

 

9. Dokumentunderlag 

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var: 

 

• Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med 

underliggende forskrifter 

• Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 

• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 

• Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren 

• Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Statsforvalteren 
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Kontoradresse: Postadresse: Telefon:  69 81 05 00 Bankgiro:  1050.07.20382 
,   Postboks 114, 1871 Ørje Dir. tlf:  Org.nr:  00964944334  
 E-post: post@marker.kommune.no Telefaks: 69 81 06 66   

Vår ref.: 22/104 - 3 / RAGHEY 
Arkiv: FE-033 

MARKER KOMMUNE 
Kommunikasjon og digitalisering 

Deres ref.:  

  Dato: 19.04.2022 
 

Melding om vedtak 
 
Østfold kontrollutvalgssekretariat 
Caroline Klæboe Roos 
 
 
Melding om vedtak - Kontrollutvalgets årsmelding 2021 
 
Kommunestyret- 22/015, har i møte 05.04.2022 18:00 fattet følgende vedtak: 
Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering. 

 
 
 
 
Vedtaket kan påklages til kommunen.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom frem til påført adressat.  
Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sende skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som 
ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i 
rett tid, bes du også oppgi når denne meldingen kom frem. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Ragnhild Heyerdahl-Simonsen 
Møtesekretær 
 
 
 

 
 

Mottakere    
Østfold kontrollutvalgssekretariat    
 
 
  

Kopi til 
Anne-Kari Grimsrud 
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Arkiv: FE-033 
Saksbehandler: Kjell Reidar Jogerud 

MARKER KOMMUNE 
 

Dato: 28.03.2022 

  Saksmappe: 22/104 
 

SAKSFRAMLEGG 
  
 

 
Saksnr.  Utvalg Møtedato 
22/015 Kommunestyret 05.04.2022 

 
 
Kontrollutvalgets årsmelding 2021 
 
Kommunestyret 05.04.2022: 
 
KS- 22/015 Vedtak: 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering. 
 
 
Behandling: 
Tilleggsforslag fra Marker H 
Kommunestyret ber om på neste møte å få redegjørelse for Plan for tiltak for spesialundervisning i 
skolen, jmf kommunestyrets vedtak i sak 21/068 
Tilleggsforslag forkastet med 18 mot 3 stemmer 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt 
 
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering. 
 
 
 
Saken gjelder: 
 
Denne saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret 
 
 
Bakgrunn og 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 kontrollutvalget at vedlagte årsmelding for 
2021 godkjennes. Årsmeldingen oversendes til kommunestyret med følgende forslag vedtak:  
Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering. 
 
 
Vedlegg: 
28.03.2022 Særutskrift PS 22/6 Kontrollutvalgets årsmelding 2021 1395934 
28.03.2022 Saksprotokoll Kontrollutvalgets årsmelding 2021 - Marker 

kommune 
1395935 
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28.03.2022 Årsmelding 2021 - Kontrollutvalget Marker kommune 1395936 
 
 
Kjell Reidar Jogerud  
Rådmann  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/91 
Dokumentnr.: 21 
Løpenr.: 71940/2022 
Klassering: 3013-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 05.05.2022 22/19 

 

Eventuelt
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