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Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 06.02.2023 23/1 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

 
Fredrikstad, 09.01.2023 
 
 

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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Saksnr.: 2023/153 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 6991/2023 
Klassering: 3002-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 06.02.2023 23/2 

 

Valg av representant til å signere protokoll 

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

 
Fredrikstad, 09.01.2023 
 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kontrollutvalgets rutine som ble behandlet i kontrollutvalgets møte 03.12 2019 
skal det settes opp en sak i hvert møte om «Valg av en representant til signering av 
protokoll». Den som leder møtet skal alltid signere. 
 

Vurdering 
Ingen 
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Dokumentnr.: 3 
Løpenr.: 7550/2023 
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Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 06.02.2023 23/3 

 

Budsjett 2023 - Orientering fra kommunedirektør 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kommunedirektørens redegjørelse for budsjett 2023, tas til orientering 

 
Fredrikstad, 09.01.2023 
 
 
 

Vedlegg 
Ingen  

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Økonomiplan 2023 - 2026 finner du her: Økonomiplan 2023-2026 (framsikt.net) 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget ønsket i siste møte før nyttår å invitere kommunedirektør til kontrollutvalgets 
første møte i 2023 for å gi en orientering om årets vedtatte budsjett. Utvalget skal ikke 
behandle selve budsjettet, men budsjettet kan likevel gi mye nyttig informasjon som 
kontrollutvalget kan ta med seg i sitt arbeide. 
 
Følgende invitasjon er sendt: 
«Kontrollutvalget ønsker å invitere kommunedirektør til sitt møte 06.02 2023 for å gi en 
informasjon om hvilke utfordringer og muligheter administrasjonen ser ved det vedtatte 
budsjettet for 2023. Dette kan være nyttig informasjon for kontrollutvalget bl.a. for å få en 
oversikt over områder de bør ha et ekstra øye på, sett opp mot risiko- og 
vesentlighetsanalyse i forkant av ny forvaltningsrevisjonsplan med mer. Vi anser at ca 20-30 
minutter vil være nok inkludert spørsmål fra utvalget.» 

Vurdering 
Budsjett for 2023 er behandlet og vedtatt av kommunestyret. Utvalget vil ikke få en 
gjennomgang av hele budsjettdokumentet., men det er ønskelig at administrasjonen gir en 
gjennomgang av de utfordringer og muligheter budsjettet gir. Aktuelle 
spørsmål/problemstillinger kan være: 

- hvilke utfordringer gir årets budsjett kommunen og dens innbyggere 
- kan det være områder kontrollutvalget bør ha ekstra fokus på det kommende 

året, eks om det er nedskjæringer som kan gå ut over tjenestetilbudet 
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- er det virksomheter som kommer ekstra godt ut av det i 2023 

Sekretariatet anbefaler at informasjonen fra kommunedirektøren tas til orientering. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/149 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 13879/2023 
Klassering: 3002-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 06.02.2023 23/4 

 
 

Forvaltningsrevisjonsrapport "Tjenestenivå for brukere i sykehjem og 
omsorgsboliger" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Tjenestenivå for brukere i sykehjem 

og omsorgsboliger», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, 
og slutter seg til revisjonens anbefalinger.  
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Tjenestenivå for brukere i 
sykehjem og omsorgsboliger» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de tre 
anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder: 
 
 a. Enhet Sykehjem og omsorgsboligers prosedyrer skal baseres på risiko- og 
sårbarhetsanalyse av driften i virksomhetene. Fremover bør dessuten implementering 
av eksisterende prosedyrer stå i fokus.  
 b. Enhet Sykehjem og omsorgsboliger skal styrke innsatsen for å oppfylle brukernes 
behov for aktivitet og fellesskap.  
 c. Enhet Sykehjem og omsorgsboliger skal, basert på bl.a. resultater av 
pårørendeundersøkelse som skal gjennomføres i 2023, analysere likheter og 
forskjeller i tjenestekvalitet mellom virksomhetene og sette inn tiltak på grunnlag av 
dette.  
 
 
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, 17.01.2023 
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Vedlegg 
Forvaltningsrevisjonsrapport «Tjenestenivå for brukere i sykehjem og omsorgsboliger», 
datert 16.01.2023.  

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU-sak 22/32, 13.06.2022 (Prosjektplan) 
Kommunestyresak 128/21, den 14.12.2021, (Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022- juli 
2024) 
 

Saksopplysninger 
 
Prosjektets problemstillinger: 
I prosjektplanen ble følgende problemstillinger vedtatt: 
 
1. Gir Moss kommune faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester i sykehjem og 
omsorgsboliger? 
2. Opplever brukerne at tjenestene i sykehjem og omsorgsboliger har høy kvalitet? 
 
Revisjonen skriver at de har snudd rekkefølgen på de to problemstillingen, fordi 
brukerperspektivet med pårørendes synspunkter har betydning for kommunens 
tjenesteyting. 
 
Problemstilling 1: Opplever brukerne at tjenestene i sykehjem og omsorgsboliger har høy 
kvalitet? 
For å kontrollere og besvare problemstilling 1 har revisjonen utledet følgende 
revisjonskriterier (kontrollkriterier): 
 
1. Brukere skal oppleve at helse- og omsorgstjenestene har høy kvalitet og 
tilfredsstiller grunnleggende behov, herunder:  
a. Trygghet og egenomsorg: Oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til 
tjenestetilbudet; selvstendighet og styring av eget liv; mulighet til selv å ivareta egenomsorg; 
følge en normal livs- og døgnrytme, og unngå uønsket og unødig sengeopphold; mulighet 
for ro og skjermet privatliv; tilbud om eget rom ved langtidsopphold.  
b. Aktivitet og fellesskap: Tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter; mulighet for samvær, 
sosial kontakt, fellesskap og aktivitet.  
c. Mat og måltider: Få dekket fysiologiske behov som tilstrekkelig næring (mat og drikke), 
variert og helsefremmende kosthold og rimelig valgfrihet i forhold til mat; tilpasset hjelp ved 
måltider og nok tid og ro til å spise.  
d. Personlig hygiene: Få ivaretatt personlig hygiene og naturlige funksjoner (toalett); 
tilpasset hjelp ved av- og påkledning.  
e. Helsehjelp: Få nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie og 
omsorg tilpasset den enkeltes tilstand; nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene.  
f. Tilrettelegging for demens: Tilbud tilrettelagt for personer med demens og andre som 
selv har vanskelig for å formulere sine behov.  
g. Livsavslutning: En verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser;  
h. Sammenheng i tjenestene: Et helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud som 
ivaretar kontinuitet i tjenesten.  
 
Revisjonens konklusjon på problemstilling 1: 

«Spørreundersøkelsens 28 spørsmål oppnår en total gjennomsnittskår på 3,6 (skala 1–5) av 
pårørende, noe som kan sies å være midt på treet. Over halvparten (54,2 %) av de pårørende 
er enig (helt eller litt) i at sykehjem/omsorgsboliger alt i alt har høy kvalitet og tilfredsstiller 
grunnleggende behov (spørsmål 8c), men nesten ¼ (23,8 %) av pårørende er uenig (helt eller 
litt) i dette.» 
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Revisjonen har ikke gitt anbefalinger etter sin konklusjon for problemstilling 1. 
 
Problemstilling 2: Gir Moss kommune faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester i 
sykehjem og omsorgsboliger? 
For å kontrollere og besvare problemstilling 2 har revisjonen utledet følgende 
revisjonskriterier (kontrollkriterier): 
 
1. Kommunen skal ha et system av prosedyrer som sikrer at brukere får helse- og 
omsorgstjenester, herunder:  
a. Ressurser: En forutsetning for iverksetting av prosedyrer er ressurser, det vil si 
bygningsmessig kapasitet, personell og teknologi.  
b. Medvirkning: Brukere av helse- og omsorgstjenester, samt deres pårørende, medvirker 
ved utforming eller endring av tjenestetilbudet. Den enkelte bruker gis medbestemmelse ved 
daglig utførelse av tjenestene.  
c. Internkontrollsystem: Et system av prosedyrer skal tilrettelegge for et helhetlig, 
samordnet og fleksibelt tjenestetilbud som ivaretar kontinuitet i tjenesten.  
 
2. Kommunen skal ha prosedyrer som sikrer at brukere av helse- og omsorgstjenester 
får tilfredsstilt grunnleggende behov, herunder:  
a. Trygghet og egenomsorg: Oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til 
tjenestetilbudet; selvstendighet og styring av eget liv; mulighet til selv å ivareta egenomsorg; 
følge en normal livs- og døgnrytme, og unngå uønsket og unødig sengeopphold; mulighet 
for ro og skjermet privatliv; tilbud om eget rom ved langtidsopphold.  
b. Aktivitet og fellesskap: Tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter; mulighet for samvær, 
sosial kontakt, fellesskap og aktivitet.  
c. Mat og måltider: Få dekket fysiologiske behov som tilstrekkelig næring (mat og drikke), 
variert og helsefremmende kosthold og rimelig valgfrihet i forhold til mat; tilpasset hjelp ved 
måltider og nok tid og ro til å spise.  
d. Personlig hygiene: Få ivaretatt personlig hygiene og naturlige funksjoner (toalett); 
tilpasset hjelp ved av- og påkledning.  
e. Helsehjelp: Få nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie og 
omsorg tilpasset den enkeltes tilstand; nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene.  
f. Tilrettelegging for demens: Tilbud tilrettelagt for personer med demens og andre som 
selv har vanskelig for å formulere sine behov.  
g. Livsavslutning: En verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser.  
h. Sammenheng i tjenestene: Et helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud som 
ivaretar kontinuitet i tjenesten.  
 
Revisjonens konklusjon og anbefalinger på problemstilling 2: 

«Basert på vurderingene konkluderer revisjonen med at Moss kommune i det store og hele 
gir faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester i sykehjem og omsorgsboliger. Dette sikres 
av et internkontrollsystem med en rekke gode prosedyrer. Revisjonens spørreundersøkelse 
viser at pårørende gir en total gjennomsnittskår på 3,6 (skala 1–5), noe som kan sies å være 
midt på treet. Lavest skår får aktivitet/fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene, 
men heller ikke disse får veldig lav skår.  
Økonomiplan 2022–2025 utpeker aktivitet/fellesskap, helsehjelp og mat/måltider som 
utviklingsområder i enhet Sykehjem og omsorgsboliger. Sammenheng i tjenester ivaretas av 
kvalitetsutvalg og kvalitetsrådgivere, prosedyrer og ansattes faglige fokus.  
Mye er bra i enhet Sykehjem og omsorgsboliger, men revisjonen ser forbedringspunkter 
knyttet til prosedyrer og aktivitet/fellesskap, samt at tjenestekvalitet ved virksomhetene bør 
analyseres.» 

 
Revisjonen har følgende anbefalinger til Moss kommune:  
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 a. Enhet Sykehjem og omsorgsboligers prosedyrer bør baseres på risiko- og 
sårbarhetsanalyse av driften i virksomhetene. Fremover bør dessuten implementering av 
eksisterende prosedyrer stå i fokus.  
 b. Enhet Sykehjem og omsorgsboliger bør styrke innsatsen for å oppfylle brukernes behov 
for aktivitet og fellesskap.  
 c. Enhet Sykehjem og omsorgsboliger bør, basert på bl.a. resultater av 
pårørendeundersøkelse som skal gjennomføres i 2023, analysere likheter og forskjeller i 
tjenestekvalitet mellom virksomhetene og sette inn tiltak på grunnlag av dette.  
 
 
Kommunedirektørens høringsuttalelse: 
 
Kommunedirektøren har gitt uttalelse til rapporten og de anbefalinger som fremkommer. 
Uttalelsen ligger i sin helhet på side 53 i rapporten. 
Kommunedirektøren skriver blant annet: «Kommunedirektøren tar forvaltningsrevisjonens 
konklusjoner og anbefalinger til etterretning. 
Kommunedirektøren er fornøyd med at revisjonen konkluderer med at sykehjem og 
omsorgsboliger i Moss gir faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester.» 
Kommunedirektør viser videre til en handlingsplan som er utarbeidet for å følge opp 
anbefalingene. Handlingsplanen ligger på side 53 i rapporten.  

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, intervju med ansatte i kommunen og 
spørreundersøkelse til pårørende. Gjennom bruk av ulike metoder sikrer revisjonen 
rapportens validitet (gyldighet) og reliabilitet (pålitelighet). Samlet sett anser også 
sekretariatet at dataene som er benyttet er tilstrekkelig som grunnlag for rapportens 
vurderinger, konklusjoner og anbefalinger. Revisors vurderinger er basert på innsamlet 
materiale, revisjonskriterier og de metodiske avgrensingene.  
 
Sekretariatet vurderer at kommunedirektøren slutter seg til revisjonens anbefalinger og viser 
til tiltak som skal gjennomføres for å følge opp anbefalingene. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og kommunedirektørens uttalelse til 
rapporten til etterretning. 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget legger revisjonens vurderinger og 
anbefalinger til grunn i sitt forslag til vedtak i kommunestyretstyret, og videre at 
kontrollutvalget innstiller til kommunestyret at rapportens anbefalinger skal tas til følge og 
gjennomføres. 
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1 SAMMENDRAG 

1.1 Revisjonens fremgangsmåte 

Revisjonen fremla prosjektplan for Moss kommunes kontrollutvalg 13.06.2022 (sak 22/32). Revisjonen 

foreslo her at forvaltningsrevisjonen omfatter både sykehjem og omsorgsboliger – med to problemstil-

linger: 

• Opplever brukerne at tjenestene i sykehjem og omsorgsboliger har høy kvalitet? 

• Gir Moss kommune faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester i sykehjem og omsorgsboliger? 

 

Kontrollutvalget godkjente prosjektplanen med de to problemstillingene. For å besvare problemstilling-

ene, har vi lagt til grunn revisjonskriterier om at brukerne (beboere og pårørende) opplever at grunnleg-

gende behov ivaretas, og at Moss kommune skal ha et skriftlig system og rutiner i praksis som ivaretar 

Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene (Kvalitetsforskriften, 2003). Revisjonen har innhentet 

fakta (data) fra spørreundersøkelse til pårørende, Moss kommunes dokumenter, intervju med ansatte 

og offentlig statistikk.  

 

1.2 Revisjonens funn 

Brukernes opplevelse av tjenestene i sykehjem og omsorgsboliger (problemstilling 1) 

Spørreundersøkelsens 28 spørsmål oppnår en total gjennomsnittskår på 3,6 (skala 1–5) av pårørende. 

Dette kan sies å være midt på treet. Over halvparten av de pårørende er enig (helt eller litt) i at syke-

hjem/omsorgsboliger alt i alt har høy kvalitet og tilfredsstiller grunnleggende behov, men nesten ¼ av 

pårørende er uenig (helt eller litt) i dette.   

 

Snittskår for de åtte grunnleggende behovene fordeler seg slik: 

1. Høy skår (ca. 4): Trygghet/egenomsorg, personlig hygiene og livsavslutning. 

2. Middels skår (ca. 3,6): Mat/måltider og tilrettelegging for demens. 

3. Lav skår (ca. 3,2): Aktivitet/fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene er behovene som 

får lavest skår i spørreundersøkelsen. 3,2 av 5 er likevel ikke en veldig lav skår. 

 

Kommunens helse- og omsorgstjenester i sykehjem og omsorgsboliger (problemstilling 2) 

Ressurser 

Revisjonen vurderer at kommunalområde Helse og mestrings ressurser i form av bygningsmessig ka-

pasitet, personell og teknologi i det store og hele er tilstrekkelig for å iverksette prosedyrer for sykehjem 

og omsorgsboliger. Sluttrapport for arbeidsgruppe i prosjekt 'I balanse med et handlingsrom' (2020) fant 

at Moss kommunes sykehjem og omsorgsboliger som hovedregel bør ha en gjennomsnittlig pleiefaktor 

på ca. 0,8 årsverk per bruker, men med to unntak: Sykehjem for demens forsterket bør ha ca. 1 pleie-

årsverk per bruker, og omsorgsbolig somatisk bør ha 0,5 årsverk per bruker. Kommunens sykehjem lå 

i 2020 om lag på anbefalingen, mens omsorgsboligene lå 19 % lavere. Etter 1. tertial 2022 bevilget 

Moss kommunestyre budsjettmidler på kr 4 millioner som tilsvarer ca. 6 nye pleiestillinger i omsorgsbo-

liger. Moss kommune strever i likhet med mange andre kommuner med å rekruttere og beholde især 

sykepleiere. Kommunen har imidlertid en rekke tiltak for å tiltrekke seg folk med riktig kompetanse. 

Kommunen er i prosess med å øke bemanningen i omsorgsboliger noe, for å sikre forsvarlig kapasitet 

og kompetanse. 

 

Enhet Sykehjem og omsorgsboliger har teknologi som takheis og rotasjonssenger i alle rom. Sykesig-

nalanlegg oppgraderes ved alle sykehjem og omsorgsboliger i 2022–2023. Dette tilrettelegger for bruk 

av velferdsteknologi, som bevegelsessensor, videoovervåking, fuktmåler i senger og nødalarm. Videre 

13



 4 

 

benyttes IKOS, som på digital pasienttavle gir oversikt over pasientbehov i lys av kravene i kvalitetsfor-

skriften. Kommunen benytter Gerica som elektronisk pasientjournal, der ansatte dokumenterer utførte 

oppgaver på mobiltelefon. Dette sikrer forsvarlige helse- og omsorgstjenester til den enkelte bruker.  

 

Medvirkning 

Revisjonen vurderer at kommunen har et system for å sikre medvirkning fra brukere/pårørende i syke-

hjem og omsorgsboliger. Helse og mestring har satsningsområdet "Hva er viktig for deg?", og tilbake-

meldingskultur vektlegges. Alle virksomheter i kommunalområdet skal ha brukerråd. Ved innkomstsam-

tale fyller bruker og pårørende ut skjemaet "Min livshistorie" med personens bakgrunn og preferanser 

for mat etc. Alle brukere tildeles en tjenesteansvarlig for å sikre koordinering av tjenestene og bruker-

medvirkning. Det er minst én oppfølgingssamtale årlig. Medbestemmelse er større i bosituasjonen enn 

når det gjelder medisinsk behandling.  

 

Internkontrollsystem 

Revisjonen vurderer at kommunalområde Helse og mestring har et omfattende internkontrollsystem, 

som inkluderer planer, kvalitetssystem med prosedyrer og avvikssystem, samhandlingsarenaer, kvali-

tetsutvalg og dokumentasjon, som på mange områder oppfyller revisjonskriteriet. Avvikssystemet skiller 

mellom tjenestekvalitetsavvik og HMS-avvik, og avvik klassifiseres etter alvorlighetsgrad. For alvorlige 

avvik utføres årsaksanalyser.  

 

Sluttrapport for arbeidsgruppe i prosjekt 'I balanse med et handlingsrom' går inn for at avdelingene ut-

fører risiko- og sårbarhetsanalyse av driften sin. Revisjonen har gjennom intervjuer fått signaler om at 

enkelte deler av internkontrollarbeidet, herunder ledelsens gjennomgang som skal måle, analysere, 

evaluere, korrigere og beslutte tiltak for forbedring, har kommet noe i skyggen av kommunesammen-

slåing og pandemi. Kommunen har i 2022 utarbeidet en prosedyre for dette arbeidet. Flere av de ansatte 

som revisjonen intervjuet, gir for øvrig uttrykk for at det ikke er mangel på prosedyrer; utfordringen er å 

implementere prosedyrene i virksomhetene. Revisjonen anser det som sentralt at kommunen fremover 

fokuserer på å implementere prosedyrene, samt at utvikling av eksisterende og nye prosedyrer baseres 

på risiko- og sårbarhetsanalyser, slik at prosedyrene treffer behovet. 

 

Trygghet og egenomsorg  

Revisjonen vurderer at trygghet og egenomsorg er godt ivaretatt i enhet Sykehjem og omsorgsboliger, 

sikret av et omfattende internkontrollsystem og prosedyreverk. Trygghet og egenomsorg skårer høyest 

i pårørendeundersøkelsen. Kommunalområde Helse og mestring sitt navn signaliserer vektlegging av 

mestring/egenomsorg. Verdiene respekt, engasjement og samarbeid er nedfelt i Serviceerklæring sy-

kehjem og omsorgsboliger. Kommunikasjon med brukerne vektlegges.  

 

En del pleiere har utenlandsk bakgrunn. De gjør en viktig innsats i eldreomsorgen. Flere pårørende 

kommenterer imidlertid at pleiere med dårlige norsk-ferdigheter medfører kommunikasjonsproblemer, 

især overfor brukere med demens. Arbeidsgiver tilbyr jevnlig norsk-kurs til pleiere med utenlandsk bak-

grunn. Revisjonen vurderer det som viktig at kommunen jobber videre med tiltak for å forebygge kom-

munikasjonsproblemer som følge av språkutfordringer. 

 

Aktivitet og fellesskap   

Revisjonen vurderer at aktivitet og fellesskap til en viss grad er utilstrekkelig ivaretatt i enhet Sykehjem 

og omsorgsboliger. Enheten har rutiner for å aktivisere brukere. Imidlertid skårer aktivitet og fellesskap 

lavest av åtte grunnleggende behov i spørreundersøkelsen til pårørende. Ansatte kan av og til ha mang-

elfullt engasjement i brukerne. Flere pårørende kommenterer i spørreundersøkelsen at ansattes private 

mobilbruk på jobb stjeler tid fra aktivisering av brukere.  
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Revisjonen vil legge til at det kan være forskjeller mellom pårørendes forventninger til omfang og innhold 

i aktiviteter for brukere ved sykehjem og omsorgsboliger, og det som fra et sykepleiefaglig ståsted kan 

oppfattes som tilstrekkelig i denne sammenheng. Dette kan også være en forklaring på at det er ulike 

meninger mellom de ansatte som revisjonen har intervjuet og spørreundersøkelsens respondenter. Re-

visjonen vurderer ut fra helheten at kommunen bør styrke innsatsen for å oppfylle brukernes behov for 

aktivitet og fellesskap. 

 

Mat og måltider   

Revisjonen vurderer at mat og måltider er godt ivaretatt i enhet Sykehjem og omsorgsboliger. Enheten 

har prosedyrer for variert ernæring, ernæringskartlegging og behandling av underernæring. Brukerne 

får tilpasset hjelp ved måltider, selv om morgenstell/frokost er en utfordring ved at mange brukere 

trenger hjelp samtidig. Mat/drikke er tilgjengelig også utenom de fire måltidene. Mat og måltider skårer 

likevel middels i pårørendeundersøkelsen. Nesten 2/3 av pårørende er enig i at beboer får tilstrekkelig 

næring, men vel 1/5 er uenig i at maten er delikat og god. 

 

Personlig hygiene  

Revisjonen vurderer at personlig hygiene i hovedsak er godt ivaretatt i enhet Sykehjem og omsorgsbo-

liger. Prosedyrer og sjekklister ved innflytting sikrer at brukers behov for personlig hygiene kartlegges 

og skrives i tiltaksplan. Hovedrutinen er daglig stell og ukentlig dusj. Personlig hygiene skårer høyt i 

pårørendeundersøkelsen, men pårørendes kommentarer viser et broket bilde især for brukere med de-

mens, der både kropps- og klesvask kan være mangelfull. Avveining mellom personlig hygiene og å 

unngå tvangspregede situasjoner, er krevende.  

 

Helsehjelp   

Revisjonen vurderer at helsehjelp er godt ivaretatt i enhet Sykehjem og omsorgsboliger. Kommunalom-

råde Helse og mestring har en rekke prosedyrer for helsehjelp, som ivaretar medisinsk undersøkelse/be-

handling, rehabilitering og munnhygiene/tannbehandling. Helsehjelp skårer likevel lavt i pårørendeun-

dersøkelsen. Rutinesvikt skjer av og til, men lav skår fra pårørende henger etter revisjonens vurdering 

også sammen med at med aldring følger sviktende helse. Blant 28 enkeltbehov i spørreundersøkelsen 

skårer rehabilitering (fysio-/ergoterapi) lavest. Enhetsleder Helsehus bekrefter at det utføres lite fysiote-

rapi i sykehjem/omsorgsboliger, fordi yngre pasienter prioriteres i henhold til prosedyren Prioriterings-

nøkkel for fysioterapi.  

 

Tilrettelegging for demens  

Revisjonen vurderer at tilrettelegging for demens er middels godt ivaretatt i enhet Sykehjem og om-

sorgsboliger. Enheten har til sammen 213 demensplasser, hvorav 72 % er i sykehjem og 28 % i om-

sorgsboliger. Demensbehandling inngår i diverse prosedyrer. Enhetens ansatte har høy kompetanse 

på demens, bl.a. ved Orkerød sykehjem som er spesialisert på brukere med demens. Kommunalområde 

Helse og mestrings demensplan utarbeides og kommer i 2023.  

 

Tilrettelegging for demens skårer middels i pårørendeundersøkelsen, og mange var dessuten usikre på 

hva de skulle svare. Pårørendes kommentarer spriker; noen er godt fornøyd, andre lite fornøyd. Per-

sonlig hygiene, aktivisering og kommunikasjon med demente brukere kan i noen tilfeller være mangel-

full. Mulige forklaringer er begrenset bemanning med travle arbeidsdager, noen pleiere med språkvans-

ker og noen pleiere med for lavt engasjement i brukerne.    

 

Livsavslutning   

Revisjonen vurderer at livsavslutning er meget godt ivaretatt i enhet Sykehjem og omsorgsboliger. Det 

sikres av prosedyrer for dødsfall og oppfølging av pårørede etter dødsfall. Livsavslutning skårer høyt i 

pårørendeundersøkelsen.  
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Sammenheng i tjenestene 

Revisjonen vurderer at sammenheng i tjenestene er godt ivaretatt i enhet Sykehjem og omsorgsboliger. 

Tverrfaglig samarbeid og kontinuitet i helse- og omsorgstjenester er en utfordring i Moss kommune som 

i mange andre kommuner. Kommunalområde Helse og mestring har derfor et stort antall prosedyrer 

som tilrettelegger for sammenheng i tjenestene. Høy bevissthet om å unngå silotenkning (båstenkning) 

i kommunens tjenesteyting, fremgår av revisjonens intervjuer med fire ledere og hovedtillitsvalgt Norsk 

Sykepleierforbund (NSF). Kommunalområdet har dessuten et overordnet kvalitetsutvalg, og enhetene 

har kvalitetsutvalg og kvalitetsrådgivere. 

 

Sammenheng i tjenestene skårer lavt i spørreundersøkelsen, men pårørendes kommentarer spriker. 

Trolig er det reelle forskjeller i tjenestenivå ved kommunens sykehjem/omsorgsboliger. Enhet Sykehjem 

og omsorgsboliger vil i pårørendeundersøkelse 2023 kartlegge tjenestekvalitet i virksomhetene. Revi-

sjonen vurderer det som viktig at likheter og forskjeller i tjenestekvalitet ved virksomhetene analyseres 

og drøftes.  

 

1.3 Konklusjon 

Basert på vurderingene konkluderer revisjonen med at Moss kommune i det store og hele gir faglig 

forsvarlige helse- og omsorgstjenester i sykehjem og omsorgsboliger. Dette sikres av et internkontroll-

system med en rekke gode prosedyrer. Revisjonens spørreundersøkelse viser at pårørende gir en total 

gjennomsnittskår på 3,6 (skala 1–5), noe som kan sies å være midt på treet. Lavest skår får aktivitet/fel-

lesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene, men heller ikke disse får veldig lav skår.  

 

Økonomiplan 2022–2025 utpeker aktivitet/fellesskap, helsehjelp og mat/måltider som utviklingsområder 

i enhet Sykehjem og omsorgsboliger. Sammenheng i tjenester ivaretas av kvalitetsutvalg og kvalitets-

rådgivere, prosedyrer og ansattes faglige fokus.   

 

Mye er bra i enhet Sykehjem og omsorgsboliger, men revisjonen ser forbedringspunkter knyttet til pro-

sedyrer og aktivitet/fellesskap, samt at tjenestekvalitet ved virksomhetene bør analyseres. 

 

1.4 Revisjonens anbefalinger 

Revisjonen har følgende anbefalinger til Moss kommune:  

a. Enhet Sykehjem og omsorgsboligers prosedyrer bør baseres på risiko- og sårbarhetsanalyse av 

driften i virksomhetene. Fremover bør dessuten implementering av eksisterende prosedyrer stå i 

fokus.   

b. Enhet Sykehjem og omsorgsboliger bør styrke innsatsen for å oppfylle brukernes behov for aktivitet 

og fellesskap.  

c. Enhet Sykehjem og omsorgsboliger bør, basert på bl.a. resultater av pårørendeundersøkelse som 

skal gjennomføres i 2023, analysere likheter og forskjeller i tjenestekvalitet mellom virksomhetene 

og sette inn tiltak på grunnlag av dette.  
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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 utfører forvaltningsrevisjon i tråd med god kommunal revisjonsskikk, som vil si å følge 

Standard for forvaltningsrevisjon (NKRF1, 2020). Dette innebærer bl.a. at rapporten skal skille mellom 

innsamlede data (fakta) og revisjonens vurderinger. Det skal være en tydelig sammenheng mellom 

problemstillinger, data, vurderinger, konklusjoner og anbefalinger. Etter kommuneloven skal revisor rap-

portere resultatene av sin revisjon til kontrollutvalget. 

 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført på bakgrunn av Plan for forvaltningsrevisjon Moss kommune ja-

nuar 2022–juli 2024 (Moss kommune, 2021) som ble vedtatt av Moss kommunestyre 14.12.2021 (sak 

128/21). Plan for forvaltningsrevisjon bygger på Risiko- og vesentlighetsvurderinger Moss kommune 

2021 (Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF, 2021).  

 

Revisjonen avholdt oppstartsmøte 12.05.2022 med administrasjonen, som ga opplysninger og innspill 

til forvaltningsrevisjonen. Her kom det frem at Moss kommune drifter sykehjem og omsorgsboliger i nært 

samarbeid. Enhetsleder Sykehjem og omsorgsboliger så det som hensiktsmessig at forvaltningsrevisjo-

nen dekker begge boformer. 

 

Revisjonen fremla prosjektplan for Moss kommunes kontrollutvalg 13.06.2022 (sak 22/32). Revisjonen 

foreslo at forvaltningsrevisjonen omfatter både sykehjem og omsorgsboliger – med to problemstillinger: 

1. Gir Moss kommune faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester i sykehjem og omsorgsboliger? 

2. Opplever brukerne at tjenestene i sykehjem og omsorgsboliger har høy kvalitet? 

 

Kontrollutvalget godkjente prosjektplanen med de to problemstillingene. Revisjonen har på denne bak-

grunn justert forvaltningsrevisjonens tittel til: Tjenestenivå for brukere i sykehjem og omsorgsboliger. 

Rekkefølgen på de to problemstillingene er dessuten snudd i forhold til ovenstående, fordi brukerper-

spektivet med pårørendes synspunkter har betydning for kommunens tjenesteyting.  

 

Revisjonen har kvalitetssikret datagrunnlaget underveis gjennom verifisering av intervjuer og andre 

gjennomganger. I tillegg er rapportens datagrunnlag i sin helhet verifisert av Moss kommune, slik at feil 

og misforståelser er rettet opp. Revisjonen avholdt avsluttende møte med administrasjonen 15.12.2022 

der også revisjonens vurderinger ble gjennomgått. Etter møtet er rapporten sendt på høring til kommu-

nedirektøren. Kommunedirektørens uttalelse er gjengitt i vedlegg 2. 

 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført av forvaltningsrevisorene Casper Støten og Didrik A. Hjort. Re-

visorenes habilitet og uavhengighet er vurdert opp mot kommunen og den undersøkte virksomheten, 

og revisjonen finner dem habile til å utføre forvaltningsrevisjonen.  

 

Revisjonen vil takke kontaktperson og andre som har deltatt i forvaltningsrevisjonen, for godt samarbeid. 

 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy, 16. januar 2023 

 

                                                      
1 NKRF er en faglig interesseorganisasjon og et kompetanseorgan for kontroll og revisjon av kommunal virksomhet. 

Casper Støten (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor 

Didrik A. Hjort (sign.) 

utførende forvaltningsrevisor 
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3 FREMGANGSMÅTE 

3.1 Problemstilling og avgrensninger 

Rapporten besvarer følgende problemstillinger: 

1. Opplever brukerne at tjenestene i sykehjem og omsorgsboliger har høy kvalitet? 

2. Gir Moss kommune faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester i sykehjem og omsorgsboliger? 

 

For å besvare problemstillingene, har vi lagt til grunn revisjonskriterier om at brukerne opplever at grunn-

leggende behov ivaretas og at Moss kommune skal ha et skriftlig system og rutiner i praksis som ivaretar 

Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene (Kvalitetsforskriften, 2003) og kvalitetsreformen Leve 

hele livet (2019). Revisjonen har innhentet fakta (data) fra Moss kommunes dokumenter, intervju med 

ansatte, spørreundersøkelse til pårørende og offentlig statistikk.  

 

Problemstilling 1 med brukerperspektiv besvares hovedsakelig gjennom en spørreundersøkelse til på-

rørende til beboere i sykehjem og omsorgsboliger. Problemstilling 2 med kommunens perspektiv be-

svares med en systemgjennomgang av kommunens prosedyrer/rutiner. Revidert periode er 2020–2022. 

 

Kontrollutvalget bekreftet ved behandling av prosjektplanen at man i denne omgang er opptatt av å 

kontrollere tjenestekvalitet – ikke andre forhold som tildeling av tjenester, effektivitet i driften og inves-

teringer i sykehjem/omsorgsboliger.  

3.2 Om revisjonskriterier 

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

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

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

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

og holdbare vurderinger.  

 

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

revisjonskriteriene gjøre det tydelig for den reviderte enhet hva de måles opp mot. Revisjonskriteriene 

klargjør også overfor folkevalgte, media og andre lesere av forvaltningsrevisjonsrapportene hva revisors 

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

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

 

Revisjonskriterier fastsettes vanligvis med basis i lovverk, nasjonale politiske vedtak og føringer, kom-

munens retningslinjer og vedtak, anerkjent teori på området eller sammenlignbare virksomheters løs-

ninger 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/relevans og pålitelighet.  

 

Forvaltningsrevisjonens data ble innsamlet fra august til desember 2022. Datagrunnlaget baseres på: 

• Analyse av kommunens dokumenter.  

• Intervju med ansatte i kommunen. 

• Spørreundersøkelse til pårørende. 
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"Metodetriangulering" gir til sammen et godt bilde av sykehjem og omsorgsboliger i Moss kommune, 

etter revisjonens oppfatning.  

 

Dokumentanalyse 

Revisjonen har gjennomgått sentrale dokumenter på området:   

• Moss kommune: Fra Moss kommunes nettsider (www.Moss.kommune.no) lastet revisjonen ned 

kommunens Årsrapport og årsregnskap 2021 og Økonomiplan 2022–2025. Ved oppstart av forvalt-

ningsrevisjonen oversendte enhet Sykehjem og omsorgsboliger 71 dokumenter, herunder saks-

framlegg for hovedutvalg Helse og mestring, retningslinjer/prosedyrer for kommunalområde Helse 

og mestring på overordnet nivå, prosedyrer/sjekklister/maler for enhet Sykehjem og omsorgsboliger 

og prosedyrer etc. for enhet Helsehus.   

• Statistisk sentralbyrås befolkningsstatistikk, samt KOSTRA-statistikk om sykehjem og hjemmetje-

nester gjengitt i Moss kommunes Årsrapport og årsregnskap 2021.  

 

Intervjuer 

Totalt fem ansatte er intervjuet:  

• Virksomhetsleder Ekholt og Melløs sykehjem ble konstituert enhetsleder Sykehjem og omsorgsbo-

liger i juni 2022. Konst. enhetsleder uttaler seg om enhet Sykehjem og omsorgsboliger generelt og 

virksomhet Ekholt og Melløs sykehjem spesielt. Hun er kontaktperson i forvaltningsrevisjonen.  

• Virksomhetsleder Orkerød sykehjem. 

• Virksomhetsleder Omsorgsboliger nord. 

• Enhetsleder Helsehus.   

• Hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Moss kommune. 

 

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

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

tuelle misforståelser. Revisor har dessuten hatt utdypende epost-dialog med intervjupersonene, samt 

med avdelingsleder kommunetorget. 

 

Spørreundersøkelse til pårørende 

Kommunen har ingen ferske bruker- eller pårørendeundersøkelser som kan legges til grunn.2 Bruker-/ 

pårørendeundersøkelser skal gjennomføres hvert tredje år, neste gang trolig i 2023. 

 

Revisjonens spørreundersøkelse (pårørendeundersøkelse) begrenses til langtidsbeboere i sykehjem 

og omsorgsboliger. Enhet Sykehjem og omsorgsbolig skaffet mail-adresser til alle "hovedpårørende". 

Spørreundersøkelse ble 06.09.2022 mottatt av 319 hovedpårørende, hvorav 179 (56 %) svarte. Res-

pondentene besvarte 28 spørsmål, fremsatt som påstander med fem svaralternativer. (Enkelte har ikke 

svart på alle spørsmål.)  

 

Spørreundersøkelsens svarprosent (56 %) er etter revisjonens vurdering tilstrekkelig for å gi et godt 

bilde av brukernes tilfredshet. 

 

79 respondenter ga en avsluttende kommentar i spørreundersøkelsen. Revisjonen har utvalgt noen 

pårørende-kommentarer for hvert grunnleggende behov (teksten kan være noe forkortet). Utvalget er 

skjønnsmessig med sikte på å belyse tjenestene bredt. Dette er enkeltpersoners kommentarer. Det kan 

være en tendens til at kritiske pårørende skriver kommentarer i større grad enn fornøyde pårørende. En 

                                                      
2 Pårørendeundersøkelse ved Orkerød sykehjem desember 2020 hadde lav svarprosent (13 %) og er ikke relevant, 

ifølge konst. enhetsleder Sykehjem og omsorgsboliger. Spørreundersøkelse til demente beboere er for øvrig ikke 
gjennomførbart; man benytter alltid pårørendeundersøkelse. 
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pårørende som mottok spørreundersøkelsen, skrev et brev (29.09.2022) til kontrollutvalgets leder, som 

videresendte det til revisjonen. Revisor gjengir (kap. 4.2.8) et utdrag fra brev/telefonsamtale, som er 

godkjent av henne. 

 

Begreper 

Kommuneloven § 25 Internkontroll taler om "rutiner og prosedyrer". Rutine vil si arbeidsordning/ferdig-

het, mens prosedyre er fremgangsmåte (www.Bokmålsordboka.no). Rutine er en systematisk praksis, 

og prosedyre er rutinebeskrivelse (nedskrevet rutine), men begrepene benyttes langt på vei synonymt i 

dagligtale. I gamle Moss kommune het det "rutiner", mens Rygge kalte det "prosedyrer". Nye Moss 

kommunes kommunalområde Helse og mestring bruker termen prosedyrer.  

 

Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene (2003) omhandler også helsetjenester. "Pleie- og om-

sorgstjenester" er i kommune-Norge i dag i stor grad erstattet av helse- og omsorgstjenester, bekrefter 

konst. enhetsleder Sykehjem og omsorgsboliger.  

 

Også "pleier" benyttes sjelden i dag. Sykepleiere og vernepleiere, helsefagarbeidere og pleiemedarbei-

dere omtales i denne rapport ofte med samlebegrepet ansatte/medarbeidere.  

 

Moss kommune har seks omsorgsboliger med til sammen 214 leiligheter. Den enkelte leilighet omtales 

ikke som en omsorgsbolig.  

 

I enhet Sykehjem og omsorgsboliger sier man "beboer" (og pasient) på sykehjem/institusjon og "bruker" 

i omsorgsboliger. Begge kalles "brukere" som samlebegrep. Også pårørende er i vid forstand brukere 

av sykehjem/omsorgsboliger, samt at de taler på vegne av sine nærstående. Pårørende sitter således i 

brukerråd. Bruker benyttes i denne rapport som samlebegrep for beboere på sykehjem, brukere i om-

sorgsboliger og deres pårørende. Spørreundersøkelsen benytter imidlertid "beboer" også om de som 

bor i omsorgsbolig.3 

 

Rapportens oppbygning 

Rapporten er strukturert i henhold til problemstillinger og revisjonskriterier. Fullstendig utledning av re-

visjonskriterier fremkommer av vedlegg 1. Kap. 3.4 Informasjon om revidert enhet, informerer om kom-

munens befolkningsutvikling og kommunalområde Helse og mestrings organisering.  

 

Gjennomgangen av brukernes opplevelse (kap. 4.2) og kommunens prosedyrer (kap. 5.2.2) er inndelt i 

åtte grunnleggende behov. I praksis er det en del overlapp mellom dem. Personlig hygiene henger f.eks. 

sammen med tilrettelegging for demens, og pleiernes kommunikasjon har betydning for flere grunnleg-

gende behov.    

 

Intervju-avsnitt i denne rapport innledes med "NN sier/forklarer i intervju med revisor" eller "NN opplyser" 

el.l. Hele avsnittet gjengir intervjupersonens uttalelser. Kilders utsagn gjengis hovedsakelig med indi-

rekte tale. Kommunale dokumenter refereres som regel med utdrag og forkortelse. Skriftlig sitat (markert 

med anførselstegn) og muntlig direkte tale (innledet med replikkstrek) benyttes unntaksvis. 

 

 

 

 

                                                      
3 Forslag til begrepsavklaring: 1. De som bor i omsorgsbolig benevnes beboere, som i sykehjem. 2. Beboere og 

pårørende er brukere. 
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3.4 Informasjon om revidert enhet  

3.4.1 Befolkning 

Moss kommunes folketall steg fra 49 668 innbyggere per 01.01.2021 til 50 290 innbyggere per 

01.01.2022, det vil si en økning på 622 innbyggere (+1,3 %), ifølge befolkningsstatistikk (Statistisk 

sentralbyrå, 2022).  

 

Moss kommune har en høyere andel eldre innbyggere enn landsgjennomsnittet. Årsrapport og årsregn-

skap 2021 (Moss kommune, 2022) gjengir (s. 37) figuren "Vekstrate fordelt på aldersgrupper 2012–

2022", som viser at eldrebølgen (innbyggere over 70 år) har nådd Moss.  

3.4.2 Organisering 

Moss kommunes politiske organisering består av kommunestyre, formannskap, kontrollutvalg og fem 

hovedutvalg. Hovedutvalg Helse og mestring har ansvar for sykehjem og omsorgsboliger.  

 

Kommunalområde Helse og mestring har ca. 1240 årsverk med følgende organisering:  

 

Figur 1: Kommunalområde Helse og mestrings organisering. Kilde: www.Moss.kommune.no, 23.06.2022. 
Denne rapport benytter stor forbokstav på kommunalområder, enheter og virksomheter, for tydelighetens skyld.  
 

Økonomiplan 2022–2025 (Moss kommune, 2021) opplyser (s. 74) følgende om kommunalområde Helse 

og mestrings enheter:  

• Enhet Samhandling har ca. 40 årsverk og har i oppgave å være bindeledd for fagutvikling, kom-

munikasjon og tjenesteutvikling i kommunalområdet. Alle vedtak som angår tjenester gjøres i denne 

enheten. I tillegg ligger sentrale funksjoner som miljørettet helsevern, kommuneoverlegene, data-

ansvarlig og velferdsteknologi til enheten.  

• Enhet Helsehus har i underkant av 200 årsverk og består av Peer Gynt helsehus, sykehjemsle-

gene, fysio- og ergoterapi, spesialiserte team (kreft, hukommelse etc.), avlastning/korttidsopphold 

og legevakt (interkommunal). 

• Enhet Sykehjem og omsorgsboliger har over 400 årsverk som yter tjenester i sykehjem og om-

sorgsboliger som fortrinnsvis er tiltenkt eldre. Også to storkjøkken og fire aktivitetssentre er organi-

sert her.  
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• Enhet Hjemmetjenester er den største enheten med mer enn 600 årsverk. Enheten yter hjemme-

sykepleie og praktisk bistand i og utenfor samlokaliserte boliger. Tjenester til personer med utvik-

lingshemming og andre funksjonshemminger, samt innen området rus- og psykisk helse, er også 

organisert fra denne enheten.  

 
Enhet Sykehjem og omsorgsboliger er organisert med fire virksomheter og underliggende avdelinger:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Enhet Sykehjem og omsorgsboligers organisering. Kilde: Konst. enhetsleder, 02.12.2022. 
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4 BRUKERNES OPPLEVELSE AV TJENESTENE I 
SYKEHJEM OG OMSORGSBOLIGER 

Problemstilling 1: Opplever brukerne at tjenestene i sykehjem og omsorgsboliger har høy kvalitet? 

 

4.1 Revisjonskriterier 

Med bakgrunn i Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene (kvalitetsforskriften; 2003) § 3 og kva-

litetsreformen Leve hele livet (2019) legges følgende revisjonskriterier til grunn for problemstilling 1:   

 

1. Brukere skal oppleve at helse- og omsorgstjenestene har høy kvalitet og tilfredsstiller grunn-

leggende behov, herunder:  

a. Trygghet og egenomsorg: Oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetil-

budet; selvstendighet og styring av eget liv; mulighet til selv å ivareta egenomsorg; følge en 

normal livs- og døgnrytme, og unngå uønsket og unødig sengeopphold; mulighet for ro og skjer-

met privatliv; tilbud om eget rom ved langtidsopphold.  

b. Aktivitet og fellesskap: Tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter; mulighet for samvær, so-

sial kontakt, fellesskap og aktivitet. 

c. Mat og måltider: Få dekket fysiologiske behov som tilstrekkelig næring (mat og drikke), variert 

og helsefremmende kosthold og rimelig valgfrihet i forhold til mat; tilpasset hjelp ved måltider 

og nok tid og ro til å spise. 

d. Personlig hygiene: Få ivaretatt personlig hygiene og naturlige funksjoner (toalett); tilpasset 

hjelp ved av- og påkledning.  

e. Helsehjelp: Få nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie og om-

sorg tilpasset den enkeltes tilstand; nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene.  

f. Tilrettelegging for demens: Tilbud tilrettelagt for personer med demens og andre som selv har 

vanskelig for å formulere sine behov.  

g. Livsavslutning: En verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser;   

h. Sammenheng i tjenestene: Et helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud som ivaretar 

kontinuitet i tjenesten.   
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4.2 Datagrunnlag 

4.2.1 Trygghet og egenomsorg 

Revisjonens spørreundersøkelse stilte åtte spørsmål (formulert som påstander) om trygghet og egen-

omsorg i Moss kommunes sykehjem og omsorgsboliger. 178 pårørende ga følgende vurderinger på en 

skala 1–5: 

    

Figur 3: Trygghet og egenomsorg.  
Pårørendeundersøkelse Moss sykehjem/omsorgsboliger, september 2022. N=178.  
Skala 1–5: 1 Helt uenig, 2 Litt uenig, 3 Verken uenig eller enig, 4 Litt enig og 5 Helt enig. 
Vet ikke-svar over 10 %: spørsmål 1e (14,6 %) og 1g (13,1 %).  

 

De åtte spørsmålene om trygghet og egenomsorg oppnådde gjennomsnittlig skår 4,14.  

 

Snittskår er basert på en svarfordeling.4 Spørsmål 1c har følgende svarfordeling:  

Figur 4: 1c Beboer opplever respekt og vennlighet fra pleierne – svarfordeling.  
Gjennomsnittlig skår 4,18. Median 4.5  

                                                      
4 Svarfordeling vil si respondentenes fordeling på svaralternativene 1–5, samt Vet ikke. I lys av datamengden 

gjengis i det følgende som regel bare gjennomsnitt, fordi svarfordeling gir begrenset tilleggsinformasjon.  
5 Median er det svaralternativet som deler respondentene i to halvdeler (sett bort fra Vet ikke-svarene). Det er like 

mange svar over som under median. 
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Figuren viser at over ¾ (78,7 %) av pårørende er helt eller litt enig i at brukerne opplever respekt og 

vennlighet fra pleierne. 7,3 % er helt eller litt uenig i dette. 

 

79 respondenter ga en avsluttende kommentar i spørreundersøkelsen. Noen kommentarer fra pårø-

rende om trygghet og egenomsorg gjengis her (noe forkortet):  

• Det virker som hun er veldig fornøyd med alt – maten, stedet, personalet og de rundt henne der.  

• Min opplevelse er at pasienten blir behandlet på en trygg, omsorgsfull og respektfull måte. Som 

pårørende føler jeg meg trygg på at pasienten blir godt i varetatt også når jeg ikke er tilstede. 

• Savner jevnlig informasjon om hva som skjer i omsorgsboligen. Min nære har redusert korttidshu-

kommelse og glemmer informasjon hun har fått om hva som skal skje. Ved å få informasjon som 

pårørende kunne jeg ha bidratt til at hun ev. kunne deltatt eller at hennes behov kunne blitt formidlet. 

• Jeg opplever at personalet har det travelt. Det er mange nyansatte, og jeg savner at de nye har 

respekt for og viten om hvordan man agerer sammen med gamle. Personalet har et ansvar for 

psykiske velvære så vel som det praktiske. Ville ønske at de tok seg tid til å komme inn til min mor 

med et smil og spørre hvordan hun har det.   

• Det er lang responstid på alarm. Mor hadde stygge fall; en annen beboer som hørte hennes skrik, 

hentet hjelp.   

• Pårørende har lite kontakt med personalet. Føler at jeg er en belastning når jeg ringer for å spørre 

om ting. Noen ansatte er veldig hjelpsomme, men det er tilfeldig hvem man treffer på. 

• Oppstartssamtale med utveksling av hva som er viktig for pasienten, var bra. 

• Det er et stort problem med fremmedspråklig personell, helt fra pleiemedhjelpere og opp til lege. 

Det fører til misforståelser og føles ikke trygt for beboere og pårørende. 

4.2.2 Aktivitet og fellesskap   

Revisjonens spørreundersøkelse stilte to spørsmål (påstander) om aktivitet og fellesskap i Moss kom-

munes sykehjem og omsorgsboliger. 176 pårørende ga følgende vurderinger på en skala 1–5:  

Figur 5: Aktivitet og fellesskap.  
Pårørendeundersøkelse Moss sykehjem/omsorgsboliger, september 2022. N=176.  
Skala 1–5: 1 Helt uenig, 2 Litt uenig, 3 Verken uenig eller enig, 4 Litt enig og 5 Helt enig. 
Vet ikke-svar: 6,8 % og 3,4 %. 

 
De to spørsmålene om aktivitet og fellesskap oppnådde gjennomsnittlig skår 3,14. 
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Spørsmål 2b har følgende svarfordeling:  

 

Figur 6: 2b Beboer får dekket sosiale behov gjennom samvær og fellesskap – svarfordeling.  

Skala 1–5: 1 Helt uenig, 2 Litt uenig, 3 Verken uenig eller enig, 4 Litt enig og 5 Helt enig. 
Gjennomsnittlig skår 3,26. Median 4. 

 

Figuren viser en svarfordeling med litt flere misfornøyde enn normalt (noe som trekker gjennomsnittet 

ned under medianen): Nesten 1/3 (31,3 %) av pårørende er helt eller litt uenig i at beboer (bruker) får 

dekket sosiale behov gjennom samvær og fellesskap. 

 

Noen kommentarer fra pårørende om aktivitet og fellesskap gjengis her:  

• Det er lite aktiviteter for de eldre, som blir sittende mye alene foran TV. Flesteparten av ansatte 

sitter med sine private mobiler, noe som burde være forbudt på jobb. 

• Savner sosiale aktiviteter og hjelp til trening og rehabilitering. 

• Sykehjemsbeboere bør få bedre tilbud om fysisk aktivitet, inkludert turer ute tre ganger i uka. 

• Ser aldri en ansatt i gangen. Ansatte prater dårlig norsk, så beboere forstår dem ikke. Min mor sitter 

på rommet foran TV fra hun står opp til hun legger seg helt alene; hun vil bare dø. 

• Kunne gjerne ønske mer stimulerende aktiviteter, underholdning, turer i frisk luft, og mer tilbakemel-

ding til pårørende.  

• Pleierne som jobber på gulvet gjør en så god jobb som mulig under gitte forutsetninger, men vi 

opplever lite samarbeidsvilje og forståelse fra ledelsen. Det settes ikke inn ressursene som kreves 

for å gi beboerne ved demensavdelingen en tilfredsstillende hverdag. Aktiviteten til hverdags er å 

sitte og se på TV, noe som er lite tilfredsstillende. Det er en menneskerett å komme ut i frisk luft 

hver dag. Mamma får noen turer ut i uken, men dette medfører én ansatt færre på avdelingen. Vi 

har etterspurt en aktivitetsplan for avdelingen.  

• Som pårørende er jeg ganske godt fornøyd, spesielt vennlighet og godt stell setter jeg stor pris på. 

Det er fint når personalet kjenner litt til det beboer har opplevd og fokuserer på det i samtale. Det 

kunne ha vært flere aktiviteter tilrettelagt den enkelte beboer. Tannstell/puss kan nok gjøres bedre.  

• Ja til aktiviteter; vi ønsker at beboere kan komme mer ut i frisk luft. 

• Beboere blir fort veldig apatiske; de bør aktiviseres mer. De kan mye; la dem få være med og lage 

vafler og kake, dekke på og rydde bort. Da blir de mer aktive og sosiale. 

• Det er mye sitting og passivitet/soving.  
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4.2.3 Mat og måltider   

Revisjonens spørreundersøkelse stilte fire spørsmål (påstander) om mat og måltider i Moss kommunes 

sykehjem og omsorgsboliger. 178 pårørende ga følgende vurderinger på en skala 1–5: 

 

Figur 7: Mat og måltider.  
Pårørendeundersøkelse Moss sykehjem/omsorgsboliger, september 2022. N=178.  
Skala 1–5: 1 Helt uenig, 2 Litt uenig, 3 Verken uenig eller enig, 4 Litt enig og 5 Helt enig. 
Vet ikke-svar over 10 %: spørsmål 3b (18,5 %), 3c (14,0 %) og 3d (12,4 %). 

 

De fire spørsmålene om mat og måltider oppnådde gjennomsnittlig skår 3,58. Mange var usikre på hva 

de skulle svare på de tre siste spørsmålene (12–18 % Vet ikke).  

 

Spørsmål 3a har følgende svarfordeling: 

Figur 8: 3a Beboer får tilstrekkelig næring med variert og helsefremmende kosthold – svarfordeling. 

Gjennomsnittlig skår 3,89. Median 4. 

 

Figuren viser at nesten 2/3 (65,7 %) av pårørende er helt eller litt enig i at beboerne får tilstrekkelig 

næring med variert og helsefremmende kosthold. 17,4 % er helt eller litt uenig i dette. Her følte respon-

dentene seg sikre på sine svar; bare 6,2 % svarte Vet ikke.  
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Spørsmål 3c har følgende svarfordeling: 

Figur 9: 3c Maten er delikat og god – svarfordeling.  

Gjennomsnittlig skår 3,41. Median 4. 

 

Figuren viser at nesten halvparten (46,6 %) av pårørende er helt eller litt enig i at maten er delikat og 

god, mens 22,5 % er helt eller litt uenig i at maten er delikat og god. 

 

Noen kommentarer fra pårørende om mat og måltider gjengis her: 

• Maten kunne ha sett mer delikat og appetittvekkende ut. 

• Vi er veldig fornøyd med pleiere og omsorg, men maten er dessverre alt for dårlig. Resultat: un-

derernæring. 

• Burde få valg mellom to middagsretter! Blir mye brød til middag og varm lunsj når en ikke tåler 

maten som blir servert. 

• Kunne gjerne ønske mer næringsdrikker for å gå opp i vekt. 

• Friske grønnsaker og bær savnes. 

• Vi er veldig fornøy med maten! Her må jeg si at jeg ikke forstår all kritikk som florerer i media.  
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4.2.4 Personlig hygiene  

Revisjonens spørreundersøkelse stilte tre spørsmål (påstander) om personlig hygiene i Moss kommu-

nes sykehjem og omsorgsboliger. 176 pårørende ga følgende vurderinger på en skala 1–5: 

 

Figur 10: Personlig hygiene.  
Pårørendeundersøkelse Moss sykehjem/omsorgsboliger, september 2022. N=176.  
Skala 1–5: 1 Helt uenig, 2 Litt uenig, 3 Verken uenig eller enig, 4 Litt enig og 5 Helt enig. 
Vet ikke-svar over 10 %: spørsmål 4b (12,0 %).  

 

De tre spørsmålene om personlig hygiene oppnådde gjennomsnittlig skår 3,94. 

 

Spørsmål 4a har følgende svarfordeling: 

Figur 11: 4a Beboer får ivaretatt personlig hygiene – svarfordeling.  
Gjennomsnittlig skår 3,73. Median 4. 

 

Figuren viser at 62,5 % av pårørende er helt eller litt enig i at beboer får ivaretatt personlig hygiene. 17 

% er helt eller litt uenig, og 2,8 % er usikre (Vet ikke). 

 

Noen kommentarer fra pårørende om personlig hygiene gjengis her: 
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• Det lukter tidvis urin av klær og rom, noe vår demente forelder ikke merker. Det er for lite oppfølging 

av personlig hygiene og vask av sengetøy. 

• Vi opplever å miste nye, fine klær. Mor har ofte møkkete klær og lukter vondt når vi besøker henne.  

• Han får ikke hjelp til å ha på seg riktige sko, men tusler rundt i tøfler. Klær på avveie er et tema; alle 

klær er merket, men blir likevel ofte borte i vask, især sokker.  

• Det er elendig renhold både av rom og pasienter. 

• Jeg skulle ønske at han fikk dusje oftere enn én gang fast i uken. Daglig barbering er ønskelig, det 

tar bare tre minutter, så ser han mye bedre ut.  

4.2.5 Helsehjelp  

Revisjonens spørreundersøkelse stilte fem spørsmål (påstander) om helsehjelp i Moss kommunes sy-

kehjem og omsorgsboliger. 178 pårørende ga følgende vurderinger på en skala 1–5: 

  

Figur 12: Helsehjelp.  
Pårørendeundersøkelse Moss sykehjem/omsorgsboliger, september 2022. N=178.  
Skala 1–5: 1 Helt uenig, 2 Litt uenig, 3 Verken uenig eller enig, 4 Litt enig og 5 Helt enig. 
Vet ikke-svar over 10 %: spørsmål 5b (26,0 %), 5d (23,2 %) og 5e (19,1 %).  
 

De fem spørsmålene om helsehjelp oppnådde gjennomsnittlig skår 3,27. Mange var usikre på hva de 

skulle svare på tre av spørsmålene (19–26 % Vet ikke).  

 

Noen kommentarer fra pårørende om helsehjelp gjengis her:  

• Ansatte må bli flinkere til å observere skader og henvise beboere til helsehjelp. Ansatte som ikke 

behersker norsk, skaper frustrasjon for demente og pårørende. 

• Elendig oppfølging ved sykdom gjør at beboere må på sykehus. Fysioterapi, fotpleie og lege må 

man ordne selv. 

• Stor utskifting av leger og ledere fører til lite kontinuitet, og beboere står i fare for å miste viktig 

medisinsk oppfølging. For få sykepleiere på jobb med medisinsk ansvar. Vernepleiere dekker syke-

pleiervakter, men har mindre klinisk erfaring fra sykehus. Beboere har ofte et komplisert og sam-

mensatt sykdomsforløp som krever bred klinisk erfaring. 

• Han blir godt ivaretatt når det skjer ulykker, som lårhalsbrudd, og blir fulgt opp en periode. 

• Fysioterapi: Vår nærstående har mistet dette tilbudet, da behandler mener at han ikke blir noe bedre. 

Vår påstand er at han trenger bevegelse og stimuli for å opprettholde kroppens funksjoner så lenge 

det går. Tannhygiene: Vi merket dårlig lukt, og det viste seg å være betent tannkjøtt og ett stort hull. 

Det ble da tatt rask aksjon med tannlegetime, men jeg er usikker på om noe hadde blitt gjort hvis 

ikke vi som pårørende hadde bedt om undersøkelse.  
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4.2.6 Tilrettelegging for demens  

Revisjonens spørreundersøkelse stilte to spørsmål (påstander) om tilrettelegging for demens i Moss 

kommunes sykehjem og omsorgsboliger. 174 pårørende ga følgende vurderinger på en skala 1–5:    

Figur 13: Tilrettelegging for demens.  
Pårørendeundersøkelse Moss sykehjem/omsorgsboliger, september 2022. N=174.  
Skala 1–5: 1 Helt uenig, 2 Litt uenig, 3 Verken uenig eller enig, 4 Litt enig og 5 Helt enig. 
Vet ikke-svar over 10 %: spørsmål 6a (37,9 %) og 6b (24,9 %). 

 

Spørsmålene om tilrettelegging for demens oppnådde gjennomsnittlig skår 3,66. Mange var usikre på 

hva de skulle svare (25–38 % Vet ikke). 

 

Noen kommentarer fra pårørende om tilrettelegging for demens gjengis her:  

• Opplever at kommunen plasserer beboere med psykisk utviklingshemming uten språk som sitter og 

skriker, sammen med øvrige beboere på demensavdeling. Relativt oppegående beboere blir plas-

sert sammen med sterkt demente.  

• Vi opplever lite tilrettelegging for vår demente mor. Hun har ligget til sengs i lange tider, er isolert og 

har nedsatt hygiene.  

• En spesialtilpasset bolig for demensrammede oppleves som et trygt nytt hjem for min mor. De fleste 

ansatte har erfaring med diagnosen over mange år og er empatiske, høflige personer, noe som er 

inderlig godt både for beboer og pårørende. Vi har nå visshet for at hun har gode mennesker rundt 

seg som kan hjelpe når engstelse og forvirring tar overhånd. Vi pårørende kan gjøre hyggelige ting 

sammen med henne igjen og glede oss over hennes økte trygghet i hverdagen. Vi mottar digital 

informasjon om avdelingens ukeplan og kan hjelpe til med hennes deltakelse. Det eneste mor sav-

ner er butikk i gåavstand og å kunne se på at mer skjer utenfor; boligen oppleves som litt for skjer-

met.  

• Opplever mye rart på sykehjemmene i Moss kommune. Bekymringer er tatt opp over år med frus-

trasjon som pårørende. Med tredje sykehjem som erfaringsbakgrunn må det snakkes høyt om vari-

erende kompetanse og egnethet innenfor fagfeltet demens, og ikke minst alle språkutfordringene 

som mange ansatte har og som demente og syke må forholde seg til under sin siste og mest utford-

rende fase av livet. Også pårørende opplever misforståelser og feilinformasjon.  

• Det kan ikke være lett å jobbe i en omsorgsbolig. Det er heller ikke lett for beboere når de nærmer 

seg pleiepasient-stadiet. Pårørende ser hvordan både personalet og den man er glad i sliter. 

• Min mor føler seg ensom. Med stadig økende behov for hjelp, føler hun seg ikke ivaretatt. 
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• Ansattes private mobilbruk er tatt opp ved flere anledninger. Det ble bedre en stund, men problemet 

vedvarer. Ellers oppleves Orkerød sykehjem som et godt sted å være.  

• Eskelundstunet med sitt personale er et verdig sted å være for begynnende demente; konseptet 

bør kopieres. Mor har vært andre steder i Moss som ikke er i nærheten av dette.  

4.2.7 Livsavslutning  

Revisjonens spørreundersøkelse stilte ett spørsmål (påstand) om livsavslutning i Moss kommunes sy-

kehjem og omsorgsboliger. 173 pårørende ga følgende vurdering på en skala 1–5:    

 

Figur 14: Livsavslutning.  
Pårørendeundersøkelse Moss sykehjem/omsorgsboliger, september 2022. N=173.  
Skala 1–5: 1 Helt uenig, 2 Litt uenig, 3 Verken uenig eller enig, 4 Litt enig og 5 Helt enig. 
Vet ikke-svar over 10 %: spørsmål 7a (57,2 %). 

 
Over halvparten var usikre på hva de skulle svare, noe som henger sammen med at de ennå ikke har 
erfart livsavslutning (deres forelder lever). Ingen respondenter skrev kommentar om livsavslutning. 
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4.2.8 Sammenheng i tjenestene 

Revisjonens spørreundersøkelse stilte tre spørsmål (påstander) om sammenheng i tjenestene i Moss 

kommunes sykehjem og omsorgsboliger. 177 pårørende ga følgende vurderinger på en skala 1–5: 

Figur 15: Sammenheng i tjenestene.  
Pårørendeundersøkelse Moss sykehjem/omsorgsboliger, september 2022. N=177.  
Skala 1–5: 1 Helt uenig, 2 Litt uenig, 3 Verken uenig eller enig, 4 Litt enig og 5 Helt enig. 
Vet ikke-svar over 10 %: spørsmål 8a (32,2 %) og 8b (24,3 %).  

 

De tre spørsmålene om sammenheng i tjenestene oppnådde gjennomsnittlig skår 3,33. Mange var 

usikre på hva de skulle svare på de to første spørsmålene (24–32 % Vet ikke), men ikke på det opp-

summerende spørsmålet 8c (2,8 % Vet ikke). 

 

Spørsmål 8a har følgende svarfordeling:  

Figur 16: 8a Helse- og omsorgstjenestene er godt koordinert (samarbeider godt tverrfaglig) – svarfordeling. 
Gjennomsnittlig skår 3,34. Median 4. 

 

Figuren viser at 17 % av pårørende er helt eller litt uenig i at tjenestene koordineres godt. I tillegg er 

nesten 1/3 (32,2 %) usikre på det. 
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Spørsmål 8c har følgende svarfordeling: 

 

Figur 17: 8c Du/dere opplever at sykehjem/omsorgsboliger alt i alt har høy kvalitet og tilfredsstiller grunn-
leggende behov – svarfordeling. 
Gjennomsnittlig skår 3,46. Median 4. 

 

Figuren viser at over halvparten (54,2 %) av de pårørende er helt eller litt enig i at sykehjem/omsorgs-

boliger alt i alt har høy kvalitet og tilfredsstiller grunnleggende behov. Nesten ¼ (23,8 %) er helt eller litt 

uenig, mens én av fem (19,2 %) er mellomfornøyd (3). Respondentene er sikre i sine svar (2,8 % Vet 

ikke).   

 

Noen kommentarer fra pårørende om sammenheng i tjenestene, det vil si et helhetlig, samordnet og 

fleksibelt tjenestetilbud som ivaretar kontinuitet i tjenesten, gjengis her: 

• Det er gjennomgående for liten kontinuitet, trygghet, respekt og forutsigbarhet for beboerne. Ansatte 

flyttes rundt i senteret og har liten kunnskap om den enkeltes begrensninger og plager. Ansatte får 

nok for lite opplæring, og mange har dårlige norsk-ferdigheter.  

• Det er for mange forskjellige pleiere til samme klient og for få sykepleiere. Men de fleste gjør så 

godt de kan. 

• Stort sett fornøyd. Det er litt svikt under ferieavvikling. 

• Stabilt personale, god kontakt, de gjør alt for at beboer skal ha det bra. Men det er behov for mer 

personale på vakt. 

• Det er stadig nye pleiere som kun har et par vakter hos de enkelte beboerne og dermed mindre 

interesse av å bli kjent med dem. Dette fører til at det tas mindre ansvar for oppfølging av ting som 

bør gjøres. Det er ønskelig med noen faste pleiere som kjenner beboeren og dennes daglige rutiner. 

Savner også mer kommunikasjon mellom ledelsen og pårørende. 

• Vi er stort sett fornøyd. Mamma opplever litt venting om morgenen, men det går stort sett greit. De 

er snille mot henne, og hun vil ikke mase, for de har mye å gjøre. Vi pårørende kan kontakte leder, 

så får vi hjelp til det vi trenger.  

• Min mor er på en fin avdeling og får den beste pleie. 

• Vi er omsorgspersoner for beboere på to sykehjem. Vi opplever at det er svært stor forskjell på disse 

sykehjemmene.  

• Det er stor forskjellsbehandling ved sykehjem i kommunen. 

• Vi er svært fornøyde med Skoggata omsorgsbolig. De ansatte har stor omsorg og omtanke, lytter, 

er høflige og empatiske. De har mye å gjøre, men er likevel løsningsorienterte.  
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• Vi har veldig god erfaring med Eskelundstunet omsorgsbolig. De aller fleste pleiere er utrolig hjelp-

somme og omsorgsfulle. Vi er så takknemlige for å ha vår mor på et så godt og tilrettelagt sted.  

• I hovedsak er jeg meget fornøyd med Rosnes, men lite fornøyd med språkproblemene som var 

under ferieavviklingen i år. Renhold/gulvvask på rommet er generelt dårlig. 

  

En pårørende som mottok spørreundersøkelsen, skrev i samråd med flere et brev (29.09.2022) til kon-

trollutvalgets leder, som videresendte det til revisjonen. Hennes mor er innlagt med demens på Ekholt 

sykehjem, der den pårørende har sittet i brukerrådet siden januar 2022. Et utdrag fra brev/telefonsam-

tale gjengis her:   

• Hun og tre andre familiemedlemmer gikk på pårørendeskole i Moss kommune i 2021. Pårørende-

skolen var meget god. 

• Brukerrådet for Ekholt sykehjem består av fem pårørenderepresentanter, fire avdelingsledere og 

virksomhetsleder. De samarbeider meget godt. Brukerrådet arrangerte 20.08.2022 en vellykket 

sommerfest for beboere og pårørende med bevertning og trekkspill.  

• Det kan gå 2–4 uker mellom hver gang mor på Ekholt dusjes. Pleierne har en tendens til å gi de-

mente for stor valgfrihet ved å spørre: Har du lyst på en dusj i dag? Svaret blir ofte nei. Pleierne bør 

i stedet kommunisere vennlig, men bestemt, som foreldre til små barn, at i dag skal vi dusje. Det 

samme gjelder for morgen- og kveldsstell. 

• Når pårørende besøker sykehjemmet, sitter beboerne ofte alene i stua, mens ansatte sitter f.eks. 

på kjøkkenet og prater seg imellom, surfer på mobiltelefon eller i dyp avslapning. Om sommeren 

sitter beboerne ute, mens ansatte sitter inne i stua. Enkelte pleiere sitter likevel med beboerne og 

gjør ting sammen med dem.  

• Frivillige fra Moss Røde Kors kommer én gang i uken for turgåing, men få beboere får være med. 

Pårørende ønsker at flere tas med på daglig spasertur rundt sykehjemmet. Både fysisk og kognitiv 

aktivitet er viktig. 

• Fire renholdere på hele Ekholt sykehjem rekker ikke over hvert rom ukentlig. De pårørende må av 

og til tørke støv og støvsuge rommene med privateid utstyr. Hun vedlegger foto som viser skitt på 

stuebord, dør og garderobegulv – og påpeker at beboerne betaler 85 % av sin pensjon for å bo på 

sykehjem. 

• Den pårørende har også en svigermor på Eskelundstunet (virksomhet Omsorgsboliger syd). Hun 

registrerer at ansatte på Eskelundstunet er mer oppmerksomme og imøtekommende overfor bru-

kere og pårørende.  
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4.3 Vurderinger 

Spørreundersøkelsen til pårørende oppsummeres i følgende graf: 

 

Figur 18: Oppsummert.  

Pårørendeundersøkelse Moss sykehjem/omsorgsboliger, september 2022.  
Skala 1–5: 1 Helt uenig, 2 Litt uenig, 3 Verken uenig eller enig, 4 Litt enig og 5 Helt enig. 

 

De 28 spørsmålene oppnår en total gjennomsnittskår på 3,63 (skala 1–5) av pårørende. Dette kan sies 

å være midt på treet. 

 

Det var relativt liten spredning i svarene. Snittskår for de åtte grunnleggende behovene fordeler seg slik: 

1. Høy skår (ca. 4): Trygghet/egenomsorg (4,14), personlig hygiene (3,94), livsavslutning (3,96). 

2. Middels skår (ca. 3,6): Mat/måltider (3,58), tilrettelegging for demens (3,66). 

4. Lav skår (ca. 3,2): Aktivitet/fellesskap (3,14), helsehjelp (3,27) og sammenheng i tjenestene (3,33) 

er behovene som får lavest skår i spørreundersøkelsen. 3,2 av 5 er likevel ikke en veldig lav skår. 

 

Av de 28 spørsmålene fikk syv spørsmål høy Vet ikke-andel (over 20 %):  

• Helsehjelp: 5b Beboer får rehabilitering, som fysioterapi og ergoterapi. 5d Beboer får ivaretatt 

munnhygiene.  

• Tilrettelegging for demens: 6a Personer med demens og andre som har vanskelig for å formulere 

sine behov, får et tilrettelagt tilbud. 6b Pleierne behandler personer med kognitiv svikt på en god 

måte.  

• Sammenheng i tjenestene: 8a Helse- og omsorgstjenestene er godt koordinert (samarbeider godt 

tverrfaglig). 8b Helse- og omsorgstjenestene kjennetegnes av kontinuitet. 

• Livsavslutning: 7a Beboere får en verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser.  

 

Respondentenes usikkerhet om livsavslutning henger sammen med at man ennå ikke erfart denne fa-

sen. De seks øvrige spørsmålene der respondentene er svært usikre, oppnår middels og lav skår. 

 

Kommentarer fra pårørende viser at personlig hygiene kan være krevende å utføre for brukere med 

demens, men personlig hygiene oppnår likevel høy skår i spørreundersøkelsen. Språkvansker hos plei-

ere med utenlandsk bakgrunn, som medfører kommunikasjonsproblemer især for brukere med demens, 

kommenteres av flere pårørende.  
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4.4 Konklusjon 

Spørreundersøkelsens 28 spørsmål oppnår en total gjennomsnittskår på 3,6 (skala 1–5) av pårørende, 

noe som kan sies å være midt på treet. Over halvparten (54,2 %) av de pårørende er enig (helt eller litt) 

i at sykehjem/omsorgsboliger alt i alt har høy kvalitet og tilfredsstiller grunnleggende behov (spørsmål 

8c), men nesten ¼ (23,8 %) av pårørende er uenig (helt eller litt) i dette.  
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5 KOMMUNENS HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I 
SYKEHJEM OG OMSORGSBOLIGER 

Problemstilling 2: Gir Moss kommune faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester i sykehjem og om-

sorgsboliger? 

 

5.1 Revisjonskriterier 

Med bakgrunn i Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene (kvalitetsforskriften; 2003) § 3 og kva-

litetsreformen Leve hele livet (2019) legges følgende revisjonskriterier til grunn for problemstilling 2:   

 

1. Kommunen skal ha et system av prosedyrer som sikrer at brukere får helse- og omsorgstje-

nester, herunder:  

a. Ressurser: En forutsetning for iverksetting av prosedyrer er ressurser, det vil si bygningsmessig 

kapasitet, personell og teknologi.  

b. Medvirkning: Brukere av helse- og omsorgstjenester, samt deres pårørende, medvirker ved 

utforming eller endring av tjenestetilbudet. Den enkelte bruker gis medbestemmelse ved daglig 

utførelse av tjenestene.  

c. Internkontrollsystem: Et system av prosedyrer skal tilrettelegge for et helhetlig, samordnet og 

fleksibelt tjenestetilbud som ivaretar kontinuitet i tjenesten.  

2. Kommunen skal ha prosedyrer som sikrer at brukere av helse- og omsorgstjenester får til-

fredsstilt grunnleggende behov, herunder:  

a. Trygghet og egenomsorg: Oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetil-

budet; selvstendighet og styring av eget liv; mulighet til selv å ivareta egenomsorg; følge en 

normal livs- og døgnrytme, og unngå uønsket og unødig sengeopphold; mulighet for ro og skjer-

met privatliv; tilbud om eget rom ved langtidsopphold.  

b. Aktivitet og fellesskap: Tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter; mulighet for samvær, sosial 

kontakt, fellesskap og aktivitet. 

c. Mat og måltider: Få dekket fysiologiske behov som tilstrekkelig næring (mat og drikke), variert 

og helsefremmende kosthold og rimelig valgfrihet i forhold til mat; tilpasset hjelp ved måltider og 

nok tid og ro til å spise. 

d. Personlig hygiene: Få ivaretatt personlig hygiene og naturlige funksjoner (toalett); tilpasset 

hjelp ved av- og påkledning.  

e. Helsehjelp: Få nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie og om-

sorg tilpasset den enkeltes tilstand; nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene.  

f. Tilrettelegging for demens: Tilbud tilrettelagt for personer med demens og andre som selv har 

vanskelig for å formulere sine behov.  

g. Livsavslutning: En verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser.   

h. Sammenheng i tjenestene: Et helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud som ivaretar 

kontinuitet i tjenesten. 

 

5.2 Datagrunnlag 

5.2.1 Et system av prosedyrer som sikrer helse- og omsorgstjenester  

5.2.1.1 Ressurser 

Kapasitet og tjenesteproduksjon 

Årsrapport og årsregnskap 2021 (s. 117) og  Økonomiplan 2022–2025 (s. 84) opplyser at enhet Syke-

hjem og omsorgsboliger drifter følgende:  
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• Sykehjem: 221 sykehjemsplasser (inkl. korttidsplasser) fordelt på tre sykehjem: Ekholt og Melløs 

(133 plasser) og Orkerød (88 plasser).   

• Omsorgsboliger: 214 leiligheter samlokaliserte i seks omsorgsboliger, fordelt på virksomhet Om-

sorgsboliger syd (Melløs, Eskelundstunet og Ekholt, til sammen 109 leiligheter) og virksomhet Om-

sorgsboliger nord (Skoggata, Eddaveien og Rosnes, til sammen 105 leiligheter).  

• Aktivitetssenter: 75 dagaktivitetsplasser fordelt på Skogbrynet og Eskelundstunet (personer med 

demens) og Melløs og Skoggata (andre eldre).  

• Avdeling mat og service: To storkjøkken – Orkerød og Ekholt.  

 

Enhet Sykehjem og omsorgsboliger disponerer i 2022 totalt 435 boenheter for heldøgns pleie og om-

sorg, hvorav 221 sykehjemsplasser (51 %) og 214 leiligheter i omsorgsboliger (49 %). Noen av disse er 

korttidsplasser (åtte ved Ekholt sykehjem, 10 ved Orkerød sykehjem, samt noen i omsorgsboliger).  

 

I tillegg har enhet Helsehus 53 korttidsplasser på Peer Gynt helsehus, inkludert 10 plasser i Kommunal 

akutt døgnenhet (KAD) for pasienter utskrevet fra sykehus. Moss kommune har til sammen 488 plasser 

med heldøgns pleie og omsorg. Bygningsmassen eies og driftes av Moss Kommunale Eiendomsselskap 

KF (MKEiendom). 

 

Kommunalområdet brukte i 2021 investeringsmidler på 7,3 mill. kr til oppgradering av inventar og utstyr, 

inkludert signalanlegg for sykehjemmene (jf. årsrapport, s. 105). Bygging av Grindvold omsorgsbolig ble 

påbegynt 20.06.2022; 48 leiligheter beregnet på personer med demenslidelser ferdigstilles i 2024.  

  

Enhetsleder Sykehjem og omsorgsboliger beskrev profilen slik i forvaltningsrevisjonens oppstartsmøte: 

Moss kommune har mange boenheter i omsorgsbolig og er en "hjemmetjenestekommune". Omsorgs-

boligene har livsløpsstandard, og mange beboere bor der til de dør. Mange i omsorgsbolig ville ha vært 

i sykehjem i en del andre kommuner. Omsorgsboligbrukere skal ha samme tjenestetilbud som syke-

hjemsbeboere. Men kommunens sykehjem har høyere personellbruk, især langt flere sykepleiere, enn 

omsorgsboligene, som har sårbar drift.  

 

Årsrapport og årsregnskap 2021 gjengir (s. 107) KOSTRA-nøkkeltall (Statistisk sentralbyrå, 2022) for 

2021 som bekrefter at Moss er en "hjemmetjenestekommune":  

• Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning (dvs. omsorgsbolig) var i 2021 5,6 

% i Moss kommune mot bare 3,1 % i KOSTRA-gruppe 11 (som Moss kommune inngår i). Andel 

innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon (dvs. sykehjem) var 7,8 % i Moss mot 10,1 

% i KOSTRA-gruppe 11.  

• Moss kommune brukte i 2021 62,7 % av pleie- og omsorgs netto driftsutgifter på hjemmeboende – 

mot 53,1 % i KOSTRA-gruppe 11. Til gjengjeld brukte Moss kommune bare 32,3 % av pleie- og 

omsorgsutgiftene på sykehjem/institusjon – mot 40,9 % i KOSTRA-gruppe 11.6  

• Moss kommunes enhetskostnader var i 2021 271 994 kr per hjemmetjenestemottaker (85,1 % av 

KOSTRA-gruppens gjennomsnitt på 319 527 kr) og 1 482 131 kr per institusjonsplass (97,3 % av 

KOSTRA-gruppens 1 523 166 kr). Det er altså ikke lav produktivitet i hjemmetjenester som gjør at 

Moss kommune har en høy budsjettandel her.   

 

Årsrapport og årsregnskap 2021 påpeker (s. 103) at år 2021 viste økning i behovet for helse- og om-

sorgstjenester til både eldre og barn med funksjonsnedsettelser. Økt etterspørsel medførte økte vente-

lister og ventetid, spesielt for sykehjem og omsorgsboliger. Antall pasienter utskrevet fra sykehus med 

behov for korttidsopphold og hjelp fra hjemmesykepleien økte fra 2020 til 2021. Kommunen hadde 100 

                                                      
6 "Hjemmeboende" bor i private hjem og i kommunens omsorgsboliger. Enhet Hjemmetjenester gir hjemmetjenester 

i privatboliger, mens enhet Sykehjem og omsorgsboliger gir hjemmetjenester i kommunens omsorgsboliger.  
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flere overliggerdøgn ved sykehus i 2021 enn 2020.7 For å bøte på dette, etablerte man dobbeltrom på 

Peer Gynt helsehus og korttidsavdeling på Ekholt sykehjem.  

 

Økonomiplan 2022–2025 oppgir (s. 84) følgende utfordringer for enhet Sykehjem og omsorgsboliger:  

• Brukere er yngre og har komplekse behov: Det blir flere yngre demente i samfunnet. Orkerød 

sykehjem har derfor etablert en liten avdeling for demente under 67 år, for å gi et tilpasset og godt 

tilbud til denne målgruppen. Det er også en utvikling av komplekse behov der brukerne har mer 

sammensatte sykdomsbilder. Dette forsterker behovet for opplæring av ansatte og bruk av innova-

tive løsninger som øker brukernes opplevelse av livskvalitet og mestring.  

• Storkjøkken må fornyes: Kommunens to storkjøkken – ved Orkerød og Ekholt sykehjem – har 

store utfordringer når det gjelder produksjon og kapasitet. Som følge av økt etterspørsel, utredes 

oppgradering/ombygging i 2022.  

• Mat/måltider, aktivitet/fellesskap og helsehjelp: Dette er spesielt aktuelle utviklingsområder for 

enhet Sykehjem og omsorgsboliger, ifølge økonomiplanen. 

• Bemanning i omsorgsboliger: Flere brukere i omsorgsboligene har omfattende hjelpebehov på 

samme nivå som sykehjem. Mange brukere har behov for avansert behandling og tett oppfølging. 

Bemanning i omsorgsboliger bør styrkes gradvis for å ivareta brukergruppen. 

• Rekruttere sykepleiere: Sykepleierkompetanse er svært etterspurt. Sykehusene vinner ofte kon-

kurransen om arbeidskraften. 

 

Personell 

Hovedutvalg for Helse og mestring behandlet 16.11.2021 sak 040/21 Ambulante ressursteam. Ambu-

lante ressursteam er fast ansatte utover grunnbemanning som skal dekke opp ved fravær.  

 

Kommunalområde Helse og mestring med underliggende enheter har utarbeidet syv funksjonsbeskri-

velser (2020–2021) – for sykehjemsleger, sykepleiere, helsefagarbeidere, pleiemedarbeidere, fysiote-

rapeuter, ergoterapeuter og aktivitører.  

 

Kommunedirektørens prosjekt I balanse med et handlingsrom påla kommunalområde Helse og mestring 

å innspare bl.a. 24 mill. kr i 2022. Et tiltak er å utarbeide mer effektive og riktige bemanningsplaner 

(turnus) basert på brukernes behov. En arbeidsgruppe innhentet pleiefaktorer (pleieårsverk per bruker) 

for sykehjem og omsorgsboliger i syv sammenlignbare kommuner. Sluttrapport for arbeidsgruppe i pro-

sjekt 'I balanse med et handlingsrom' (2020) sammenfatter pleiefaktorer i Moss kommune: 

• Sykehjem, langtid somatisk: 0,79 årsverk per beboer i 2020; anbefalt 0,8. 

• Sykehjem, langtid demens: 0,85 i 2020; anbefalt 0,83. 

• Sykehjem, demens forsterket: 0,95 i 2020; anbefalt 1,05. 

• Omsorgsbolig, somatisk: 0,42 i 2020; anbefalt 0,52. 

• Omsorgsbolig, demens: 0,76 i 2020; anbefalt 0,8. 

 

Enhetsleder Helsehus, som ledet arbeidsgruppen, kommenterer: Gjennomgangen konkluderte med at 

kommunens sykehjem hadde tilnærmet lik og riktig pleiefaktor, mens noen omsorgsboliger pekte seg ut 

med lav pleiefaktor. Etter 1. tertial 2022 vedtok kommunestyret å bevilge midler til å opprette nye stil-

linger i omsorgsboliger. Bemanning i omsorgsboliger, især på natt, er fortsatt et tema (budsjett 2023). 

For øvrig sliter alle enheter i kommunalområde Helse og mestring med å rekruttere sykepleiere. Også 

leger er krevende å rekruttere, men Moss har de legeårsverk kommunen skal ha. Ofte ansettes unge 

leger som får spesialisering i allmennmedisin.  

 

                                                      
7 Overliggerdøgn vil si at kommunen ikke tar imot pasienter når sykehus sier at de er utskrivningsklare. 
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Virksomhetsleder Orkerød sykehjem påpeker at sykepleiere og andre med treårig høgskoleutdanning, 

som vernepleiere, er krevende å rekruttere og beholde i Moss, som i mange andre kommuner. Kommu-

nehelsetjeneste er dessverre ofte ansett som lavstatus arbeidsplasser. Moss kommune jobber med å 

gjøre seg attraktiv for folk med høyere utdanning ved å ha gode turnuser og arbeidsmiljø med fokus på 

fag, herunder fagdager, undervisningsmøter i turnus og tilrettelegging for videreutdanning. Erfaringen 

med korona har for øvrig gjort ansatte mer endringsvillige. 

 

Virksomhetsleder opplyser videre at Orkerød sykehjem ble drevet av private Nordlandia i fire år og re-

kommunalisert i september 2018. Nordlandias drift medførte flere småstillinger, og mange ufaglærte fikk 

faste stillinger. Orkerød har fortsatt ca. 1/4 ufaglærte medarbeidere. Hvert år går ansatte opp til fagprøve 

for helsefagarbeider. Kommunalområde Helse og mestring krever norskkunnskap på nivå B2, men 

Orkerød har en del ansatte fra Nordlandia-tiden som ligger under dette. Moss kommune har sendt an-

satte på språkopplæring. Det er mange fremmedspråklige i eldreomsorgen, men det trenger ikke være 

et problem.  

 

Enhet Sykehjem og omsorgsboliger har i 2022 igangsatt prosjekt Organisering av sykepleietjenesten, 

som virksomhetsleder Orkerød sykehjem er prosjektleder for. Hun forteller at prosjektet ser på hvordan 

man kan beholde høy tjenestekvalitet med færre sykepleiere ved å organisere seg annerledes. Norsk 

helsevesen preges av lite hierarki. Løsningen ligger i klarere arbeidsdeling: Sykepleiere får utføre syke-

pleieoppgaver, mens helsefagarbeidere yter det de kan ut fra sin kompetanse. Helsefagarbeidere er 

ikke mangelpersonell, men å heve deres kompetanse er en del av omstillingen. 

 

Konst. enhetsleder Sykehjem og omsorgsboliger sier at omsorgsboliger ikke er sykehjem og derfor er 

ment å ha noe lavere bemanning, men driften er sårbar. Enhet Sykehjem og omsorgsboliger ser behov 

for økt bemanning i omsorgsboliger, især sykepleiere. Det er ikke statlige normer for personelltetthet i 

kommunehelsetjeneste; kommunene skal sørge for forsvarlige helsetjenester. Samhandlingsreformen 

(2012) ga kommunehelsetjenesten flere pasienter i akutt fase. Kommunene må derfor ha flere sykeplei-

ere, ikke minst spesialsykepleiere i akutt geriatri, diabetes, kreft, psykiatri og palliasjon.8  

 

Moss kommune har en rekke tiltak for å rekruttere og beholde sykepleiere, ifølge konst. enhetsleder:   

a. Lønn: Med lokale tillegg ligger Moss kommune over tarifflønn for sykepleiere.   

b. Rekrutteringsstillinger: Studenter i sykepleie og vernepleie tilbys 40 % stilling for arbeid i helg og 

ferie med sikte på ansettelse etter studiet.  

c. Praksisplasser: Moss kommune har samarbeidsavtale med Høgskolen i Østfold om at sykepleier-

studenter kan avtjene praksis i Moss kommune. Praksisforum anbefaler at kommunen inngår sam-

arbeidsavtale med OsloMets sykepleierutdanning, fordi Moss i økende grad er en del av stor-Oslo.  

d. Mentorordning: Moss kommune har mentorer/faddere som følger opp nyansatte i ett års tid.  

e. Ny organisering av sykepleie-/vernepleietjeneste: Enhet Sykehjem og omsorgsboliger tenker 

nytt om personellbruk. En prosjektgruppe leverer sin rapport i oktober 2022.  

f. Godkjenning av sykepleierutdanning fra utlandet: Ansatte med sykepleierutdanning fra utlandet 

må gjennom et løp for å bli godkjent sykepleier i Norge.9 Virksomhet Ekholt og Melløs sykehjem sin 

kompetanseplan har som ambisjon å få minst én utenlandsk ansatt godkjent som sykepleier årlig.  

 

Konst. enhetsleder Sykehjem og omsorgsboliger sier at kommunalområde Helse og mestring har mange 

pleiere med utenlandsk bakgrunn. De fleste snakker godt norsk, men noen har et svakt språknivå, noe 

som kan gå utover pleiers kommunikasjon med brukere. De fleste med svakt språknivå er tilkallings-

vikarer. Kommunen har holdt flere språkkurs for ansatte.  

                                                      
8 Sykepleierutdanning er bachelorgrad (treårig). Spesialisering krever mastergrad (toårig tillegg). 
9 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) godkjenner utdanning fra utlandet (www.Nokut.no). 
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Konst. enhetsleder sier videre at når en avdeling mangler en type kompetanse, kan ansatte flyttes dit 

for en periode. Mange ansatte er villige til å flytte på seg for tre måneder. Under pandemien ble Orkerød 

sykehjem hardt rammet, og flere pleiere sa seg villige til å jobbe der.   

 

Virksomhetsleder Omsorgsboliger nord sier at etter 1. tertial 2022 styrket kommunestyret omsorgsboli-

ger nord og sør med tilsammen 4 mill. kr til flere sykepleiere og helsefagarbeidere. Omsorgsboligene 

må være mer aktive enn sykehjem med å hente inn faggrupper ved behov. I perioder med terminale 

brukere eller mange arbeidsoppgaver for øvrig styrkes bemanningen i omsorgsboligen for noen dager. 

I travle perioder må sykepleierne konsentrere seg om oppgavene som bare de kan utføre og overlate 

andre oppgaver til helsefagarbeidere. Noen ansatte er fleksible og synes det gir interessant erfaring å 

arbeide i en annen avdeling for en periode.  

 

Virksomhetsleder Omsorgsboliger nord sier videre at betingelser for sykepleiere i Moss kommune alt i 

alt er ganske gode. Lønnsmessig ligger Moss midt på treet blant kommunene. For avdelingene lokalisert 

på Jeløya er transport en utfordring; virksomheten har mottatt to oppsigelser fra ansatte begrunnet med 

reiseproblemer til og fra jobb. Broen til Jeløya er gammel og svak, og fire filer ble redusert til to filer i 1. 

halvår 2022. Fjordveien mellom Moss sentrum og Rygge blir stengt fra 2023, når BaneNor bygger jern-

banekulvert, noe som vil gi ytterligere trafikkproblemer. 

 

Hovedtillitsvalgt NSF (Norsk Sykepleierforbund) sier at Moss kommune konkurrerer med nærliggende 

kommuner om sykepleiere og vernepleiere, som blir stadig vanskeligere å rekruttere. Helse og mestring 

har en rekke gode tiltak for sykepleiere, bl.a. garantilønn (15 000/22 000 kr per år) og ekstra nattillegg 

(35 000 kr/år), samt mentorordning for nyutdannede i noen avdelinger. Hovedtillitsvalgt NSF opplyser 

for øvrig at en medarbeiderundersøkelse (KS 10-Faktor) ble gjennomført i september 2022. Rapporten 

viser medarbeidertilfredshet ned på avdelingsnivå.  

 

Teknologi 

Økonomiplan 2022–2025 (s. 77 og 80) og Årsrapport og årsregnskap 2021 (s. 104 og 118) redegjør for 

innovativ teknologi som nå innføres i sykehjem og omsorgsboliger:  

• Sykesignalanlegg: Kommunestyret bevilget 1,8 mill. kr til enhet Sykehjem og omsorgsboliger for 

2022 for å implementere sykesignalanlegg (levert av Sensio AS og Atea AS). Sykesignalanlegg, 

også kalt pasientsignalanlegg, muliggjør bruk av sensorteknologi/velferdsteknologi. 

• Internkontrollsystem: IKOS (Individbasert Kompetansestyring, levert av Sensio AS) er et verktøy 

for å styre riktig kompetanse til tildelt tjeneste. IKOS har en digital pasienttavle som gir oversikt over 

pasientbehov i lys av kravene i kvalitetsforskriften mv. og sikrer forutsigbare, trygge og forsvarlige 

pleie- og omsorgstjenester. IKOS ble brukt i noen avdelinger i gamle Moss kommune og skal nå 

benyttes fullt ut i kommunalområde Helse og mestring.  

• Lagersystem: Enhetene Sykehjem og omsorgsboliger og Helsehus tok i 2021 i bruk Aktiv forsyning 

(levert av aScan as). Dette er et lagersystem som forenkler og optimaliserer materiellbestilling, re-

duserer lagerbeholdning og frigjør tid. Sortimentet på medisinske forbruksvarer er redusert fra 1050 

ulike produkter til under 200 produkter.  

 

Sluttrapport for arbeidsgruppe i prosjekt 'I balanse med et handlingsrom' nevner velferdsteknologi som 

et virkemiddel for å redusere pleiefaktor. Velferdsteknologi, som ikke bare er informasjonsteknologi (IT), 

vil si særlig:  

• takheis i alle rom,  

• rotasjonssenger i alle rom (man slipper å snu pasienter i seng),  

• bevegelsessensorer,  

• videoovervåking (demens),  

• fuktmåler i senger,  
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• alarmer koblet opp mot ansattes mobiler.  

 

Arbeidsgruppens rapport går inn for at avdelingene utfører risiko- og sårbarhetsanalyse av driften sin. 

 

Virksomhetsleder Omsorgsboliger nord opplyser at Moss kommune inngikk ny avtale med Atea AS i 

2022. Oppgradert sykesignalanlegg installeres i alle sykehjem i 2022, mens alle omsorgsboliger får det 

i 2023. Det nye anlegget er mer fleksibelt med støtte for flere sensortyper, som bevegelse og fuktighet. 

Ansatte kan observere brukers rytme og tilpasse tiltaksplan. Pleierne må sjeldnere inn på rommene på 

natt, noe som er en fordel for begge parter. Enkelte alarmtyper fordrer samtykke.    

 

Moss kommune benytter Gerica (levert av Tietoevry Norway AS) som elektronisk pasientjournal.10 

Konst. enhetsleder Sykehjem og omsorgsboliger opplyser at etter kommunesammenslåingen har kom-

munalområdet samlet seg om standarder i dokumentasjonen, men har fortsatt en vei å gå med å velge 

løsninger som fungerer godt. Signalanlegget på Melløs sykehjem er koblet til Gerica. Etter utført opp-

gave kan ansatte dokumentere på mobiltelefon, noe som forbedrer dokumenteringen og sparer tid. 

IKOS har sjekklister som bygger på enhetens prosedyrer og tiltaksplaner, der man haker av når oppga-

ver er utført. Når en ny beboer flytter inn, viser IKOS alle momenter som skal gjennomgås første uke og 

daglig. Pleierne skal huske på "tusen ting" knyttet til beboerne. Før hadde hver avdeling en bok og 

muntlig overlevering i morgenmøte. IKOS-tavlen på en stor tv-skjerm på vaktrommene gir mer struktu-

rert gjennomgang, noe som sikrer kontinuitet mellom skiftene.  

 

Virksomhetsleder Orkerød sykehjem sier at velferdsteknologi gir bedre og sikrere tjenester til fordel for 

både beboere og ansatte. Sykesignalanlegget gir mulighet for digitale tilsyn, posisjoneringsalarm, be-

vegelsessensor, døralarm, fallalarm og assistanse for ansatte mv. Hvis en beboer faller på badet, er det 

langt til snora, som derfor erstattes av fallalarm som armbånd eller halssmykke. Posisjoneringsalarm gir 

beboere frihet til å bevege seg rundt i hele sykehjemmet; ansatte får beskjed hvis noen beveger seg ut 

av trygg sone. Alle ansatte får et armbånd der de kan be om hjelp og slå nødalarm. 

 

Virksomhetsleder Orkerød sykehjem sier videre at enhet Sykehjem og omsorgsboliger har fokus på å 

bruke hjelpemidler, som personheis, mest mulig. Med avdelingenes hjelpemidler er det ingen grunn til 

å få belastningsskader, som er et langt mindre problem i dagens sykehjem enn for 20 år siden. Men 

fortsatt er det noen ansatte som får belastningsskader, så enheten gir opplæring i forflytning. Å jobbe 

med demente kan for øvrig være psykisk krevende for ansatte, fordi mennesker med demens kan ha 

språkproblemer og utagerende adferd. 

 

5.2.1.2 Medvirkning 

Moss kommunestyre vedtok Pårørendestrategi – veien videre 21.09.2021 (sak 089/21). Hovedutvalg 

for Helse og mestring har vedtatt: 

• Mandat for brukerråd i helse og mestring (sak 017/21, 01.06.2021), som resulterte i kommunalom-

rådets retningslinje Mandat brukerråd (2021).   

• Tilbakemeldingskultur (sak 018/21, 01.06.2021), som bl.a. pålegger jevnlige brukerundersøkelser.  

 

Kommunalområde Helse og mestring har fastsatt følgende prosedyrer for medvirkning ved helsehjelp:  

• Samhandling med pårørende når pasient eller bruker ikke har samtykkekompetanse (2020).  

• Samtykkeerklæring utgivelse av opplysninger om helsetilstand (2021).  

 

                                                      
10 Journal er en samling av opplysninger om den enkelte pasient (bruker), inkludert legenotater, prøvesvar, tiltaks-

plan og daglig journal. Gerica EPJ (elektronisk pasientjournal) for mobiltelefon (Lifecare mobil pleie, LMP) benyttes 
av Moss kommune.  
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Konst. enhetsleder Sykehjem og omsorgsboliger opplyser at politikerne bestemte at i nye Moss kom-

mune skal alle virksomheter i Helse og mestring ha et brukerråd. En pårørende fra hver avdeling deltar 

i brukerrådet. En pårørende leder brukerrådet, mens administrasjonen skriver referater. Brukerrådet er 

et rådgivende organ som f.eks. kan foreslå aktiviteter. Melløs sykehjem installerte f.eks. 02.05.2021 et 

nytt sykesignalanlegg som i forkant ble informert om og diskutert i brukerrådet.  

 

Konst. enhetsleder Sykehjem og omsorgsboliger sier videre at brukerens medbestemmelse starter med 

innkomstsamtale, der bruker og pårørende fyller ut skjemaet "Min livshistorie" med opplysninger om 

personens bakgrunn (hva hun/han har jobbet med, familie osv.) og preferanser. Medbestemmelsen går 

helt ned til små ting, f.eks. om beboer er i stand til og ønsker å smøre maten sin selv og ønsket pålegg. 

Det er minst én oppfølgingssamtale årlig; mange brukere har flere. 

 

Enhet Sykehjem og omsorgsboliger har utarbeidet Informasjonsskriv om tjenesteansvarlig og primær-

kontakt (2021), der brukere og pårørende informeres om følgende: For å yte sikre og faglig gode helse- 

og omsorgstjenester, har Moss kommune en ordning med tjenesteansvarlig og ved behov også en pri-

mærkontakt. Alle brukere tildeles en tjenesteansvarlig, som er sykepleier eller vernepleier. Tjenestean-

svarlig skal sikre brukermedvirkning, god praksis på arbeidsstedet og at tjenesten er koordinert med 

bistand fra andre tjenesteytere. Brukere med omfattende tjenester skal i tillegg få en primærkontakt med 

utdanning i helse- og sosialfag, som samarbeider tett med tjenesteansvarlig om gode tjenester til bruker.  

 

Virksomhetsleder Omsorgsboliger nord fremhever kommunalområde Helse og mestrings satsningsom-

råde "Hva er viktig for deg?", som indikerer vektlegging av brukermedvirkning. Leve hele livet-gruppene 

har hatt brukerrepresentanter som foreslo tiltak for kommunikasjon og samhandling med brukere og 

pårørende, som det jobbes videre med. Medbestemmelse ivaretas gjennom daglig fokus på hva som er 

viktig for brukeren. Virksomhetene har forslagskasse der brukere kan legge en lapp med forslag.  

  

Virksomhetsleder Orkerød sykehjem opplyser at alle 88 beboere på Orkerød er demente eller har en 

form for kognitiv svikt. Mye av pleien gis derfor i samråd og samarbeid med pårørende, især der det er 

utfordrende for den enkelte å utrykke sine ønsker. Sykehjemmet yter helsetjenester ut fra hver enkelt 

beboers behov. Orkerød har et nytt brukerråd som har kvartalsvise møter og fungerer godt. Pårørende 

kan ta kontakt med brukerrådsrepresentanter. Orkerød har dessuten halvårlige pårørendemøter der 

aktuelle temaer, som endringer i drift, informeres og snakkes om.  

 

Enhetsleder Helsehus opplyser at kommunale planer utarbeides i dialogmøter med eldrerådet mv. Bru-

kere av helse- og omsorgstjenester medvirker i brukerrådene ved utforming av tjenestetilbudet. Den 

enkelte bruker har medbestemmelse ved innflytting, ved å tilbakemelde til sin tjenesteansvarlig og ved 

eventuelt å klage. I sykehjem/omsorgsbolig er det temaer knyttet til bosituasjonen der stor grad av med-

bestemmelse er naturlig. På helsehuset er det derimot mye medisinsk/klinisk arbeid der pasienten har 

begrenset kompetanse til å mene mye om behandlingsløp. Det er for øvrig valgfritt å legge seg inn og 

skrive seg ut av institusjon. 

 

5.2.1.3 Internkontrollsystem 

Kommunalområde Helse og mestring  

Kommunalområde Helse og mestring har utarbeidet følgende planer:  

• Temaplan for habilitering og rehabilitering – Moss kommune 2020–2024.  

• Smittevernplan Moss kommune 2022–2023.  

• Strategisk plan for kommunalområde helse og mestring 2021–2024. 

• Enhetsplan for Sykehjem og omsorgsboliger (2021).  

• Virksomhetsplan for Ekholt og Melløs sykehjem 2022. 
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• Enhets- og virksomhetsplan for Orkerød sykehjem 2022.  

• Enhetsplan for enhet Helsehus 2021–2022.  

 

Konst. enhetsleder Sykehjem og omsorgsboliger opplyser at det nå arbeides med følgende planer: 

• Helseberedskapsplan (2015) – revideres.  

• Demensplan – planlegges ferdig sommer 2023. 

• Kompetanseplan – ikke påstartet. 

• Plan for allmennlegetjenesten – under planlegging. 

 

Kommunalområde Helse og mestring har (på overordnet nivå) utarbeidet følgende prosedyrer:  

• Kvalitetsutvikling og internkontroll i Helse og mestring (2022).  

• Ledelsens gjennomgang (2022) – om ledelsessystem for kvalitetsutvikling, kontinuerlig forbedring 

og internkontroll.  

• Tiltak og tiltaksplan (2021). 

• Journal og dokumentasjon (2021). 

 

Strategisk plan for kommunalområde helse og mestring 2021–2024 peker ut fire satsningsområder, 

hvorav de to første (s. 7 og 9) er mest relevante for denne forvaltningsrevisjon:11  

Hva er viktig for deg? "Slik vil vi ha det: 

• Det ytes gode helse- og omsorgstjenester til innbyggerne med fokus på forebygging, selvbestem-

melse og hjelp til egenmestring. 

• Det er et godt samarbeid med brukere og deres pårørende. 

• Metodikken og spørsmålet 'Hva er viktig for deg?' er i bruk i hele kommunalområdet. 

• Det er en reell brukermedvirkning og det er etablert en strukturert tilbakemeldingskultur." 

Samskaping og innovasjon. "Slik vil vi ha det:  

• Det samarbeides tett mellom ulike avdelinger i kommunen.  

• Tilbudet til brukerne er godt koordinert. 

• Det er implementert innovative løsninger som bidrar til trygghet og mestring for brukerne. 

• Det jobbes kunnskapsbasert, og kommunen er aktiv innen forskning og innovasjon." 

 

Årsrapport og årsregnskap 2021 opplyser (s. 15 og 104) følgende om internkontroll og kvalitetsarbeid:  

a. Moss kommune har styrket arbeidet med internkontroll. Kommunedirektørens ledergruppe ble i 

2021 etablert som overordnet kvalitetsutvalg. Kommunens kvalitetssystem – RiskManager (levert 

av Sikri AS) – benyttes for å dokumentere internkontrollen og forbedringsarbeidet. 

b. Man skiller mellom tjenestekvalitetsavvik og HMS-avvik (helse, miljø og sikkerhet). Kommunalom-

råde Helse og mestring hadde 2480 tjenestekvalitetsavvik i 2021.12 Av dette sto legemiddelhåndte-

ring for 1221 avvik (49 % av Helse og mestrings tjenestekvalitetsavvik).  

c. Kommunens retningslinje for avvikshåndtering sier at årsaksanalyse skal gjennomføres når avvik 

klassifiseres som alvorlig/svært alvorlig. Blant årsaksanalyserte tjenestekvalitetsavvik var hovedår-

saker 2021 "menneskelig feilhandling", deretter "ressursmangel" og "systemsvikt".  

d. Kommunalområde Helse og mestring etablerte en etisk komité i 2020 som skulle bistå der avdeling-

ene opplevde etiske dilemmaer som de ønsket råd om, samt til etisk refleksjon. Som følge av pan-

demien ble komitéens arbeid lagt på is i 2021. 

                                                      
11 De andre to satsningsområdene er økonomistyring og heltidskultur. Årsrapporten opplyser (s. 106) at kommu-

nalområde Helse og mestring hadde et sykefravær på totalt 12,6 % i 2021. Enhet Sykehjem og omsorgsboliger 
hadde et sykefravær på 14,3 % (s. 119).   
12 Moss kommune hadde totalt 2879 tjenestekvalitetsavvik i 2021. Helse og mestring hadde 86 % av tjenestekvali-

tetsavvikene. Dette henger trolig sammen med en kultur for avviksmelding i helse/omsorg, men i mindre grad i 
barnehage/skole og teknisk sektor i kommune-Norge, ifølge konst. enhetsleder Sykehjem og omsorgsboliger.  
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e. Enhet Samhandlings forskings- og utviklingsavdeling (FOU) leder et fagnettverk for å høyne ansat-

tes kompetanse om bruk av tvang og makt i helse- og omsorgstjenesten.    

 

Enhet Sykehjem og omsorgsboliger 

Enhet Sykehjem og omsorgsboliger har utarbeidet følgende prosedyrer mv.: 

• Serviceerklæring sykehjem og omsorgsboliger (2022). 

• Innflytting av ny beboer (2020). 

• Sjekkliste innflytting – Omsorgsboliger Nord (2022). 

• Innkomstsamtale – Omsorgsboliger Nord (2022).  

• Mottak av ny langtidsbeboer – sjekkliste (2020).  

• Innhold i velkomstmappe langtidsplass Orkerød (2021).  

• Min Livshistorie – skjema for informasjon om nye brukere. 

• Primærkontakt oppgaver – sjekkliste i internkontroll (2021).  

 

Konst. enhetsleder Sykehjem og omsorgsboliger sier at etter kommunesammenslåingen av Moss og 

Rygge kommuner (01.01.2020) tok man det beste fra de gamle kommunene inn i kommunalområde 

Helse og mestring. Enheten har mange skriftlige prosedyrer, sjekklister, skjemaer og maler. Disse er 

tilgjengelige i kommunens kvalitetssystem RiskManager. Serviceerklæring sykehjem og omsorgsboliger 

bygger på Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene og gjør ansatte bevisst på lovverket. Ser-

viceerklæringen deles ut til alle nye beboere når de flytter inn.  

 

Konst. enhetsleder påpeker at når man driver store organisasjoner, er det viktig å ha prosedyrer for stort 

og smått, men noe bør overlates til ansattes faglige kompetanse. Legemiddelhåndtering er f.eks. et 

område med høy risiko, der alle detaljer er nedfelt i prosedyrer. Når det gjelder praktiske sykepleiepro-

sedyrer, benyttes nasjonale faglige standarder; kommunen utarbeider ikke egne. 

 

Konst. enhetsleder opplyser at individuell plan er mest aktuelt for yngre pasienter med komplekst syk-

domsbilde og flere tjenesteleverandører (NAV, hjelpemidler, skole/arbeidsplass og helsetjenester). For 

brukere i sykehjem/omsorgsbolig, også tungt syke, ivaretar enheten det hele med tiltaksplan. Alle 133 

beboere ved Ekholt og Melløs sykehjem har tiltaksplan; ingen har individuell plan. 

 

Samhandlingsarenaer – kvalitetsutvalg  

Konst. enhetsleder Sykehjem og omsorgsboliger påpeker at i store, komplekse organisasjoner med 

spesialiserte enheter er det fare for silotenkning. Helse og mestring har imidlertid fått på plass samhand-

lingsarenaer, opprettet nettverk og deler kompetanse. Enhet Sykehjem og omsorgsboligers avdelings-

ledere har kvartalsvise samarbeidsmøter med enhet Samhandling. Kommunalområdet jobber mer sam-

ordnet i dag enn for et par år siden, men fortsatt er det en vei å gå for å løse ting på tvers. En ledersam-

ling i juni 2022 gjennomgikk eksempler på at silotenkning skaper problemer i pasientreisen. Konst. en-

hetsleder nøler likevel ikke med å si at Moss kommune gir faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester 

i sykehjem og omsorgsboliger – klart over minimumskravene.   

 

Tjenestekvaliteten sikres i kvalitetsutvalg på tre nivåer: kommunalområdets kvalitetsutvalg, enhetenes 

kvalitetsutvalg og virksomhetenes kvalitetsutvalg. Virksomhetsledere har et nettverk der man drøfter 

saker, får råd, løfter problemstillinger og kommer til bedre løsninger for tjenestene. Ledersamlinger på 

tvers av enheter og virksomheter gjør at ansatte blir kjent med øvrige tjenester og lettere ser muligheter 

når man står i utfordringer og trenger bistand.  

 

Orkerød sykehjems notat (2022) om Leve hele livet viser implementering av kvalitetsreformens fem 

nøkkelpunkter: et aldersvennlig Norge, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammen-
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heng i tjenestene. Virksomhetsleder Orkerød sykehjem sier at enhetene i kommunalområdet samarbei-

der for helhetlige tjenester og gode pasientforløp utfra Helse og mestrings verdier:  

• "Helse og mestring kjennetegnes av et sterkt engasjement og medarbeidere som jobber for kvalitet!"  

• "Ledergruppa skal i sitt arbeid fokusere på samarbeid, åpenhet og refleksjon for å støtte opp om 

engasjement og kvalitet i hele Helse og mestring."  

 

Virksomhetsleder Omsorgsboliger nord mener at kommunalområdet har mange dyktige medarbeidere 

med vilje til samhandling på samhandlingsarenaer som virksomhetsledernettverk, supergrupper for 

Gerica/IKOS, fagnettverk for sår, palliasjon og demens, samt samarbeidsavtaler der enhetene bistår 

hverandre. Enhet Samhandling har f.eks. bistått ved implementering av IKOS i mange avdelinger. Gode 

styringsverktøy, som virksomhetsplan og ledelsens gjennomgang, har imidlertid kommet noe i skyggen 

av kommunesammenslåing og pandemi. Moss kommune er med i erfaringsnettverk i Østfold, noe som 

er nyttig for kommunalområde Helse og mestring. 

 

Virksomhet Orkerød sykehjem 

Virksomhetsleder Orkerød sykehjem sier at kommunalområde Helse og mestring har skriftlige prosedy-

rer der det trengs og stort fokus på tjenestekvalitet, men god implementering av alle prosedyrer er en 

utfordring. Orkerød sykehjem sikrer implementering ved at virksomhetsplanen har et fokusområde for 

hver måned, f.eks. ernæring i mars. Dette tematiseres i kvalitetsrådgivers månedlig fokusbrev til alle 

ansatte, som følges opp med informasjon om temaet gjennom måneden. Informasjon til ansatte går 

både i mail og på Teams, men ikke alle leser disse.  

 

Virksomhetsleder sier at Orkerød sykehjem opplever at Gerica fungerer godt. Daglig rapport avgis mel-

lom skiftene. Alle ansatte får opplæring i Gerica med fokus på å dokumentere riktig. Når dokumentasjon 

med lavere kvalitet oppdages, legger ansatte vekt på å lære av det. Alle virksomhetene har ansatt kva-

litetsrådgivere, som bearbeider prosedyrer ved endring i lovverk mv. Kvalitetsrådgiverne tar jevnlig stikk-

prøver i Gerica – av antall sider per avdeling (avvik fra det normale) og av kvalitet (f.eks. et fall). 

 

Virksomhet Omsorgsboliger nord 

Virksomhetsleder Omsorgsboliger nord opplyser at nye Moss kommunes kommunalområde Helse og 

mestring nedsatte tverrfaglige arbeidsgrupper for å implementere kvalitetsreformen Leve hele livet. Virk-

somhetsleder har deltatt i en gruppe for sammenhengende tjenester. Etter kommunesammenslåingen 

ba enhetsleder Sykehjem og omsorgsboliger om en internrevisjon for å se om det var forbedringspunkter 

i ny kommune. Omsorgsboliger nord fikk god tilbakemelding.  

 

Virksomhetsleder Omsorgsboliger nord sier videre at enhet Sykehjem og omsorgsboliger hadde med 

seg gode rutiner fra gamle Moss kommune, men samordning i nye Moss kommune pågår fortsatt. Pro-

sedyrene er samlet i en "prosedyrebank" i kvalitetssystemet RiskManager, der også avvikssystemet 

ligger. Enhet Sykehjem og omsorgsboliger har prosedyrer for det meste, men ikke alle faglige detaljer 

er nedfelt skriftlig. For mange og detaljerte prosedyrer gjør det vanskelig for ansatte å navigere. Noe må 

hvile på ansattes profesjoner og ferdigheter.  

 

Kommunalområdet har nye, gode rutiner for journalføring. I virksomhet Omsorgsboliger nord jobber an-

satte daglig med dokumentasjon i Gerica. På rapportmøter mellom skiftene gjennomgås Gerica per 

bruker med fokus på avvik fra tiltaksplan. Virksomhetens kvalitetskonsulent (50 % av en helsefagarbei-

ders stilling) fremlegger statistikk hver 14. dag i kvalitetsutvalg og ledermøte, der dokumentasjons-

mengde per avdeling gjennomgås. Innimellom tar hun stikkprøver på et område, som ernæring. Det er 

kontinuerlig internkontroll fra kvalitetskonsulent, fagkoordinator og ledere.  
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Enhet Helsehus 

Enhetsleder Helsehus sier at Helse og mestring har et skriftlig system av prosedyrer som ivaretar Kva-

litetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene. Omfattende skriftliggjøring av rutiner er en arv fra gamle 

Moss kommune, og det er ingen vesentlige hull i kommunalområdets prosedyrer. Problemet er heller at 

det snart blir for mange og detaljerte prosedyrer. Noen prosedyrer brukes lite, og noen kan medføre at 

ansatte mister faglig handlingsrom. De fleste ansatte er tross alt fagpersoner med profesjonell bakgrunn 

og integritet. Kommunen bør ta en diskusjon om detaljnivå for prosedyrer. 

 

Enhetsleder Helsehus sier videre at kommunalområdet har gode prosedyrer for dokumentasjon, men 

dokumentering er personavhengig og gjenspeiler ansattes fagbakgrunn; opplæring trengs. Mange an-

satte er for øvrig frustrert over kvalitetssystemet RiskManager, fordi et stort antall valgmuligheter nød-

vendiggjør mange klikk før man "kommer til saken". Tungvint system har ført til at enkelte ansatte har 

meldt at "noen ganger er det lettere å ikke bruke systemet og bare gjøre det vi er vant til". Moss kom-

mune har vedtatt å anskaffe et nytt kvalitetssystem i 2024–2025. 

 

Enhetsleder Helsehus sier at hovedutvalg for Helse og mestring styrer kommunalområdet på en god 

måte. Politikerne har respekt for administrasjonen, og samarbeidsklimaet er godt. Hovedutvalget kan 

av og til bli for detaljorientert og prioritere annerledes enn administrasjonen innenfor kommunalområdets 

tøffe økonomiske begrensninger. 

 

Hovedtillitsvalgt NSF 

Hovedtillitsvalgt NSF sier at etter kommunesammenslåing (2020) og korona (2021–2022) har mye 

skjedd. Moss kommunes kvalitetssystem RiskManager inneholder en mengde gode prosedyrer for 

Helse og mestring. Kommunalområdet har et overordnet kvalitetsutvalg, og enhetene har kvalitetsutvalg 

og kvalitetsrådgivere. IKOS pasienttavle sikrer at tjenestene utføres, og pleierne dokumenterer tjenes-

teytingen i Gerica med mobiltelefon. Virksomhetene er gode på å kartlegge problemområder, f.eks. fall 

og urinveisinfeksjon, for å sette inn forebyggende tiltak.  

 

Hovedtillitsvalgt NSF påpeker at ledelsen oppfordrer ansatte til å melde avvik i avvikssystemet. I 2020 

var det noen tilfeller der prosedyre for legemiddelhåndtering ikke ble fulgt. Ved Orkerød sykehjem ble 

doble korona-doser satt på noen få pasienter, noe som fikk medieoppslag. Dette ble tatt tak i, men det 

er fortsatt for mange avvik på legemiddelhåndtering, dog ikke med alvorlig utfall.   

 

Hovedtillitsvalgt NSF sier at i en hektisk hverdag med mange gjøremål og medarbeidere som ikke kom-

mer på jobb på grunn av sykefravær, er det fort gjort å bli irritert på brukeres ønsker. Det jobbes løpende 

med holdninger og kommunikasjon, og det er nulltoleranse for uverdig og uetisk omsorg for brukere. 

Ser man en kollega som ikke behandler pasienter allright, så blir det sagt fra.  

 

Hovedtillitsvalgt NSF samtaler med tillitsvalgt-kollegaer i andre Viken-kommuner. – Da kan jeg bli stolt 

over hva vi får til i Moss kommune. Vår håndtering av korona var bedre enn i mange andre kommuner. 

Vi vil hverandre vel i Moss kommune, og ansatte blir raskt hørt av mellomlederne. Sterke sider ved 

kommunalområde Helse og mestring er god samhandling med møtestruktur, transparens og ansatte 

som ivaretar fagområder som turnus og kvalitet. Hovedutvalg for Helse og mestring fungerer svært godt 

– med en utvalgsleder som innhenter bred informasjon og er lett å samarbeide med.  

 

Hovedtillitsvalgt NSF sier at en svakhet i Helse og mestring er implementering på avdelingsnivå. Kom-

munalområdet har fine skriftlige prosedyrer, men det hjelper lite hvis ikke de blir fulgt. Blir ting rigid, 

tråkker ansatte opp egne stier. Etter å ha bygget ny kommune, korona og budsjettsparing har Helse og 

mestring en sliten organisasjon. Kommunalområdet har dessuten mange vikarer der kommunikasjonen 
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svikter fordi ansatte ikke leser sin mail og ikke kjenner til verneombud og tillitsvalgt. Et godt grunnlag for 

systemer i nye Moss kommune er lagt, men nå bør implementering vektlegges. 

5.2.2 Prosedyrer som sikrer brukernes grunnleggende behov 

5.2.2.1 Trygghet og egenomsorg  

Moss kommunes folkevalgte ga kommunalområdet navnet Helse og mestring. Enhetsleder Sykehjem 

og omsorgsboliger sa det slik i forvaltningsrevisjonens oppstartsmøte: Hjelpebehovet i befolkningen 

øker. Hvilke muligheter har eldre/pleietrengende innbyggere til å ivareta egenomsorg? 

 

Konst. enhetsleder Sykehjem og omsorgsboliger opplyser at alle langtidsbeboere har enerom i syke-

hjem og omsorgsbolig. Sykehjemmene er inndelt i avdelinger (ca. 25 beboere), som igjen er inndelt i 

grupper (8–10 beboere). Organiseringen gir nærhet. Virksomhetsplan for Ekholt og Melløs sykehjem 

2022 legger vekt på verdiene respekt, engasjement og samarbeid, noe som også er nedfelt i serviceer-

klæringen. Kommunikasjon med brukerne vektlegges. Også eldre mennesker har behov for å mestre 

ting selv. Helsetjenesten har en tendens til å overta, noe Moss kommune forsøker å unngå.  

 

Konst. enhetsleder opplyser videre at Ekholt og Melløs sykehjem mottok åtte negative tilbakemeldinger/ 

klager i 2021 og åtte i 1. halvår 2022. 1–2 klager går årlig til statsforvalteren. Med 133 beboere på Ekholt 

og Melløs sykehjem synes hun at det er relativt få klager. Flere av klagene i 2022 omhandler mat og 

renhold. Renhold utføres av kommunalområde Plan, miljø og teknikk, og de to sykehjemmene har vari-

erende renhold. Konst. enhetsleder anser at beboerne opplever respekt, trygghet, mulighet til å ivareta 

egenomsorg og følge en normal livs- og døgnrytme. 

 

Virksomhetsleder Orkerød sykehjem opplyser at Orkerød startet opp i 2000 som et rent "demenssyke-

hjem". Ansatte som arbeider utelukkende med demente, er ofte dedikerte til denne pasientgruppen og 

dens utfordringer. Når det gjelder trygghet og egenomsorg, følger sykehjemmets beboere sin naturlige 

døgnrytme: De kan sove så lenge de ønsker og får stell og pleie når det er naturlig. De tilbys mat til 

faste tidspunkter, men det er alltid tilbud også utenom måltidene. Alle beboere har eget rom, og de 

velger selv hvor mye de vil oppholde seg der. Orkerød sykehjem har fellesareal med naturlige samlings-

punkter innendørs og utendørs som beboere kan benytte alene og med familie.  

  

Virksomhetsleder Omsorgsboliger nord sier at brukerne bestemmer selv når de vil oppholde seg i egen 

leilighet og når de vil oppsøke andre i fellesarealer. Videre bestemmer de i stor grad selv når de vil stå 

opp og legge seg, få hjelp til stell, hva de vil spise og hvor. Virksomheten har mange prosedyrer for å 

ivareta dette. Serviceerklæringen omhandler disse punktene, og oppfølging sjekkes daglig i IKOS. Bru-

kernes trygghet og styring av eget liv er godt ivaretatt. For å bevare mestringsevnen, bør de ikke få mer 

hjelp enn de trenger; det man ikke gjør, mister man evnen til å gjøre. 

 

Virksomhetsleder påpeker at omsorgsboliger ligger ett trinn under sykehjem i omsorgstrappen. Forskjel-

len mellom brukere i sykehjem og omsorgsboliger er blitt mindre de siste ti årene, men noe forskjell er 

det fortsatt. Botid i omsorgsboliger er gjennomsnittlig rundt to år.  

 

Hovedtillitsvalgt NSF sier at siden hun begynte i Moss i 1989, har kommunen hatt fokus på brukernes 

rettigheter. Hun anser at kommunen ivaretar brukernes selvstendighet og styring av eget liv.  

 

5.2.2.2 Aktivitet og fellesskap 

Kommunalområde Helse og mestring har utarbeidet følgende prosedyre: 

• Feiring av hundreårsdag (2020). 
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Enhet Sykehjem og omsorgsboliger har utarbeidet følgende prosedyrer: 

• Aktiviteter (2021).  

• Følge beboer/bruker til aktiviteter (2021). 

• Fellesaktiviteter i avdeling (2021) – ukeplan-skjema. 

• Aktiviteter – individuell oversikt (2021) – ukeplan-skjema.   

 

Konst. enhetsleder sier at sykehjem og omsorgsboliger har mange ulike aktiviteter. Aktivitetsavdelingen 

arrangerer felles aktiviteter for hele sykehjemmet eller omsorgsboligen, f.eks. konserter, besøkstjeneste 

og turgruppe. Hver avdeling har dessuten aktiviteter som bingo, bowling og å spise is i hagen. Den 

enkelte brukers tiltaksplan kan spesifisere individuelle aktiviteter, f.eks. håndarbeid. Virksomhetsleder 

anser at beboerne får dekket behov for aktivitet og sosialt samvær. 

 

Virksomhetsleder Orkerød sykehjem opplyser at aktivitetsavdelingen ligger under Omsorgsboliger nord, 

men har kontor på Orkerød sykehjem med to ansatte. Aktivitetsavdelingen gir et ukentlig tilbud tilpasset 

beboernes behov og årstid – for hele sykehjemmet, avdelingsvis eller som enetiltak. Sykehjemmets 

ansatte sørger for vaffelsteking, høytlesning, kino, sittedans, fellessamling og spasertur, samt å brette 

kluter, vanne blomster og luke i hage. I tillegg kommer frivillige på faste aktiviteter, som prest (gudstje-

neste), diakon (enesamtale ofte med et eksistensielt innhold) og Moss Røde Kors (turgruppe, besøks-

hunder). Orkerød legger dessuten alltid til rette for at beboere kan motta eller dra på familiebesøk, ha 

besøk av venner eller øvrig sosialkontakt utenfra. 

 

Virksomhetsleder Omsorgsboliger nord sier at brukerne har kontakt med ansatte mange ganger daglig 

i forbindelse med rutiner og ellers. De fleste benytter også muligheten til å ha litt kontakt med øvrige 

brukere ved måltider og ellers i felleslokalene. Virksomheten har en aktivitetskoordinator, og hver avde-

ling har en aktivitetskontakt. Disse arrangerer aktiviteter som trim, quiz og musikklytting, samt koordine-

rer besøk fra barnehage, diakon, besøksvenner og andre. Forestillinger og konserter arrangeres. Voka-

listen i bandet Ole Ivars spilte i alle omsorgsboliger og sykehjem i juni 2022. Generasjon M er ungdom-

mer som jobber (med lønn) i helg med aktiviteter for brukerne, f.eks. vaffelfest, musikk og ute i hagen. 

Virksomhetsleder mener at brukerne i stor grad får dekket behov for aktivitet og sosial kontakt. 

 

Hovedtillitsvalgt NSF sier det er fokus på beboernes sosiale behov. Noen beboere vil ikke opp av stolen 

og trenger hjelp til å aktivisere seg. Pårørende opplyser hvilke interesser den enkelte har. Virksomhet-

ene har aktivitører og sansehage.  

 

5.2.2.3 Mat og måltider   

Kommunalområde Helse og mestring har på overordnet nivå utarbeidet følgende prosedyrer: 

• Ivaretakelse av brukernes behov for tilstrekkelig og variert ernæring – generell prosedyre (2022). 

• Ernæringskartlegging (2022). 

• Forebygging og behandling av underernæring (2022). 

 

Ernæringskartlegging fastlegger følgende prosedyre:  

1. Ernæringsstatus kartlegges alltid ved innkomst og minimum én gang per år ved årskontroller. 

2. Brukere og pasienter som er i faresonen for underernæring veies hver måned. 

3. Ved avdekking av vekttap og tegn på underernæring veies bruker/pasient hver 14. dag, samtidig 

med at tiltak iverksettes. Alt skal dokumenteres i tiltaksplanen i Gerica. 

4. Det skal være tett dialog med Moss kommunale storkjøkken, slik at behov for spesialkost og ener-

girik kost tilbys når det er behov for det. 

5. Fleksibilitet og valgfrihet tilstrebes i forhold til hva, når og hvor bruker skal innta sine måltider.  

6. Rutiner rundt bruker bør tilpasses måltidsrytme.  
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Konst. enhetsleder Sykehjem og omsorgsboliger opplyser at sykehjem og omsorgsboliger serverer fire 

måltider per dag:  

• Frokost ca. kl. 9. 

• Lunsj ca. kl. 13. 

• Middag ca. kl. 16:30.13 

• Kveldsmat ca. kl. 20.  

 

Konst. enhetsleder opplyser at virksomhetene selv produserer frokost og kvelds (f.eks. brødskiver og 

grøt). Mange beboere vil legge seg tidlig; de kan få kveldsmat på sengekanten om de ønsker det. De 

spiser for øvrig når de vil, også på natt ved behov. Når det gjelder valgfrihet, kunne det ha vært to 

middagsretter å velge mellom hver dag, mener konst. enhetsleder. 

 

Storkjøkken produserer lunsj (suppe, omelett o.l.) og middag. Middag er en fast rett per ukedag, men 

virksomhetene melder inn beboeres spesielle behov til sitt storkjøkken. Moss kommune har to storkjøk-

ken, som ligger på to sykehjem: Orkerød (kok, kjøl) og Ekholt (kok, server fra gryter). Kjøkkenene drives 

av avdeling mat og service under enhet Sykehjem og omsorgsboliger. De to kjøkkenene har for liten 

kapasitet. Politikerne har bevilget penger til prosjektering av nye kjøkken, eventuelt ett storkjøkken.   

 

Konst. enhetsleder Sykehjem og omsorgsboliger sier at nye brukeres behov for mat/drikke kartlegges i 

innkomstsamtale. Løpende kartlegging skal avdekke hvem som er i risikosone for underernæring. 

"Hvorfor går bruker ned i vekt?" forsøkes besvart. Næringsdrikker gis om nødvendig, men først og fremst 

satser man på mat som vekker appetitt. Kjøkkenene er flinke, og mange beboere tilbakemelder at maten 

er god.  

 

En del av utviklingen for personer som har demens, kan være at sultfølelsen blir mindre/forsvinner, samt 

at vedkommende ikke lenger forstår hvordan man skal spise. Beboere som er samtykkekompetente 

(forstår konsekvensene av sine valg), skal respekteres for sine valg. Dersom en beboer på 95 år har et 

sterkt ønske om å innta lite mat, bør dette respekteres. 

 

Konst. enhetsleder Sykehjem og omsorgsboliger anser at brukerne får dekket behov for næring og va-

riert kosthold. De får tilpasset hjelp i det store hele, men pleietyngden svinger opp og ned. Morgen-

stell/frokost er rushtid, men også ved andre måltider trenger mange brukere hjelp samtidig. Virksomhe-

tene forsøker å tilpasse turnuser til toppene. 

 

Virksomhetsleder Orkerød sykehjem sier at sykehjemmet mottar lunsj og middag fra storkjøkkenet i 

kjelleren, som pleierne varmer opp og tilbereder. Kostholdet er variert og tilpasset brukergruppen. Ved 

behov skreddersys menyen etter beboers ønske (ønskekost). Kjøkkenet er meget behjelpelig og lydhør 

for tilbakemeldinger. Orkerød sykehjem sluttet i 2022 å smøre brødskiver på fat; de fleste klarer å smøre 

selv og har glede av det (også demente). Utenom de fire faste måltidene serveres smoothie, kaker, 

kjeks og yoghurt, og frisk frukt/grønt står alltid fremme.  

 

Virksomhetsleder Orkerød opplyser at sykehjemmet ikke har budsjett for vin, men beboere som ønsker 

det kan ta seg et glass rødvin. Avdelingene har trivselstraller som tilbyr vin av og til. Orkerøds venner, 

som nå er nedlagt, arrangerte bl.a. pubkvelder én gang i måneden. 

 

Virksomhetsleder Omsorgsboliger nord opplyser at omsorgsboligene tilbyr fire faste måltider per dag, 

som sykehjemmene. Det er varm middag og ofte varm lunsj. Maten fra storkjøkken er meget næringsrik 

                                                      
13 Statsministeren påpekte i 2018 at norske sykehjem gjerne kunne servere middag senere på dagen. Moss kom-

mune flyttet da middag fra kl. 13:30 til kl. 16:30 og innførte samtidig varm lunsj. 
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og god; virksomhetsleder ville selv ha satt pris på å få slik mat servert daglig. Hver leilighet har kjøleskap 

og tekjøkken. De som vil, kan spise alle måltider i leiligheten, men de fleste inntar måltider i fellesareal. 

Virksomhet Omsorgsboliger nord har fast rutine på å sjekke brukernes ernæringsstatus.  

 

Virksomhetsleder Omsorgsboliger nord sier at det kan være utfordrende å hjelpe enkelte brukere med 

ernæring. Demente som har vansker med å forstå hva som skjer og å tygge, kan trenge mye hjelp. Det 

hender at brukere ikke ønsker å spise, noe ansatte må respektere. Ansatte hjelper og motiverer bru-

kerne til å spise, men tvinger ikke.  

 

Hovedtillitsvalgt NSF påpeker at kommunalområde Helse og mestring har fysiologiske behov som et 

satsningsområde. Enhetsleder Sykehjem og omsorgsboliger er opptatt av ernæring og lydhør for kritikk. 

Kjøkkensjefene anstrenger seg for å gjøre maten delikat. Avdelingene skriver opp hva slags mat bebo-

erne liker og hvor mye de spiser/drikker og veier dem. Dersom en beboer slutter å spise, må pleierne 

sjekke hvorfor; årsaker kan være tannhelse, underliggende sykdom, ikke tilpasset mat, kulturforskjeller 

eller endrete behov. Dersom brukeren fastholder å ikke spise, bør det respekteres.  

 

Hovedtillitsvalgt jobbet på sykehjem i en annen kommune på 1980-tallet. Da opplevde hun at mat ble 

fylt i sprøyter og dyttet i munnen på pasienter. Dette er uverdig og skjer nok ikke lenger i norske syke-

hjem. Sonde-ernæring gis dersom diagnose tilsier det. På travle vakter kan det skorte på personlig 

betjening av beboerne, men neppe mer i Moss enn andre steder.   

 

5.2.2.4 Personlig hygiene  

Konst. enhetsleder Sykehjem og omsorgsboliger opplyser at ved innkomst av ny beboer avklares hy-

gienebehov. Rutiner for personlig hygiene og toalett tilpasses den enkeltes behov og skrives i tiltaksplan. 

Noen dusjer én gang per uke, andre hver dag. Mange beboere trenger mye hjelp, og hjelpemidler be-

nyttes ofte ved forflytning til bad o.l. Beboere med demens nekter av og til å bli stelt, som bleieskift og 

dusj. Ansatte prøver da med tillitsskapende arbeid, f.eks. en sang.  

 

Konst. enhetsleder opplyser at tvang må benyttes av og til. Vedtak om bruk av tvang for brukere fattes 

av enhet Sykehjem og omsorgsboliger og meddeles Statsforvalteren i Oslo og Viken. Ved ekstraordinær 

bruk av tvang (uten vedtak), sendes også melding til statsforvalter. Utviklingen med situasjoner som 

gjentar seg noteres i Gerica, slik at nødvendig vedtak kan fattes.   

 

Virksomhetsleder Orkerød sykehjem sier at beboers behov for personlig hygiene og eliminering (urin og 

avføring) kartlegges og skrives i tiltaksplan. Sykehjemsbeboere er forskjellige, og alle behov ivaretas 

individuelt; hver enkelt får tilpasset hjelp og omsorg. Beboerne dusjes typisk én gang i uken, men oftere 

hvis de vil. Den eldre garde er ikke vant med å dusje hver dag. I tillegg kommer morgen- og kveldstell.   

 

Virksomhetsleder Omsorgsboliger nord påpeker at noe av det mest grunnleggende enhet Sykehjem og 

omsorgsboliger jobber med, er personlig hygiene og påkledning. Type stell, tidspunkt og påkledning 

tilpasses brukers behov. De fleste får hjelp til stell og påkledning morgen og kveld hver dag, og mange 

til toalett. De fleste brukere får dusj én gang i uken; flere ganger i uken for noen. Enkelte er ikke så 

motivert for å ivareta personlig hygiene og har kanskje vært sånn hele livet; ikke alle ønsker hjelp. Plei-

erne hjelper og motiverer, men det bør gå veldig langt før tvangsvedtak er berettiget.  

 

Hovedtillitsvalgt NSF har inntrykk av at beboerne får ivaretatt personlig hygiene og toalett. Beboere med 

demens kan av og til nekte å bli skiftet på, og da må medarbeider se an beboers følelser og bruke litt 

tid; en brå tilnærming virker ikke. Demente er like forskjellige som andre også når det gjelder krav til 

hygiene.    
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5.2.2.5 Helsehjelp  

Kommunalområde Helse og mestring har på overordnet nivå utarbeidet følgende prosedyrer for helse-

hjelp:  

• Observasjon ved akutt sykdom, forverring eller endring av helsetilstand (2021). 

• Istandgjøring av legemidler (2020). 

• Tilberedning av legemidler til parenteral bruk (2022).14   

• Utdeling av legemidler til pasient og bruker (2022).15 

• Elektronisk opplæring i legemiddelhåndtering (2021).  

• Rehabiliteringsløp ved hjerneslag (2022). 

• Henvisning – søknad til ergoterapitjenesten og oppfølging av disse (2020). 

• Behandlingsløp ergoterapitjenesten for brukere over 18 år i Moss kommune (2021).  

• Henvisning til fysioterapi fra langtidsavdeling (2020).  

• Behandlingsløp fysioterapitjenesten for brukere over 18 år i Moss kommune (2020). 

 

Enhet Sykehjem og omsorgsboliger har utarbeidet følgende prosedyrer for helsehjelp: 

• Konsultasjon lege, ikke akutt eller hast (2021).  

• Sykepleiers oppgaver i forbindelse med legetilsyn (2020).  

• Etterarbeid legevisitt (2021).  

• Kartlegging av munn og tannstatus skjema (2020).  

• Når kontakte ambulanse, fastlege eller legevakt – akutt og hast (2021). 

• Når det ikke er sykepleiere på vakt ved egen avdeling (2022).  

 

Enhet Helsehus har utarbeidet følgende prosedyrer for helsehjelp: 

• Ergoterapi på sykehjem i Moss kommune (2022).  

• Ergoterapi på korttidsavdeling (udatert).  

• Prioriteringsnøkkel for ergoterapitjenesten (2022).  

• Prioriteringsnøkkel for fysioterapitjenesten (2022).  

• Prosedyrer for fysioterapi – for hofteopererte, pasienter med kneprotese, Multippel Sklerose mv.   

 

Enhetsleder Helsehus opplyser følgende om enheten: 

a. Legegruppa har 7,5 årsverk hovedsakelig i hele stillinger. Alle leger er organisert i én faggruppe 

med felles fagmiljø og opplæring, noe legene setter pris på. Ulempen er at legene ikke er en del av 

sykehjemmene (med unntak av korttidsavdeling ved Peer Gynt helsehus), men kommer på "besøk". 

Sykehjemslegene gjennomgår beboernes legemidler minst en gang i året.  

b. Legevakta betjener sykehjem og omsorgsboliger ved akutte hendelser utenfor tiden der sykehjems-

lege er tilgjengelig. Man prøver å unngå å flytte pasienter.  

c. Fysioterapitjenesten, som har 12 årsverk, gir tilbud til brukere i sykehjem/omsorgsboliger og hjem-

meboende. Noe individuell behandling gis, f.eks. etter slag, men for det meste er det gruppetrening 

og veiledning av pleiere i øvelser som de kan utføre på brukere. Det utføres forholdsvis lite fysiote-

rapi i sykehjem (langtidsavdelinger) og omsorgsboliger, da mange av brukerne der ikke er en del av 

tjenestens prioriterte oppgaver, jf. prosedyren Prioriteringsnøkkel for fysioterapi. Privat fysioterapi 

er et alternativ.  

d. Ergoterapitjenesten har 11,3 årsverk, inkludert to nye stillinger som kommunestyret opprettet etter 

1. tertial 2022. Faste ergoterapeuter betjener sykehjemmene og omsorgsboligene. De skaffer hjel-

                                                      
14 Parenteral betyr ved siden av eller utenom tarmen. Ordet brukes om tilførsel av næring, væske eller medikamen-

ter ved injeksjon eller infusjon, ifølge Store norske leksikons medisinske leksikon (www. sml.snl.no).  
15 Legemiddelprosedyrer i kvalitetsystemet Risk, Moss kommune gir oversikt over 25 dokumenter fordelt på bestil-

ling/retur, godkjenning/tillatelse, istandgjøring/utdeling, kontroll/godkjenning/ansvar, oppbevaring og opplæring. 
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pemidler for forflytning og gir opplæring i bruk av utstyret. Det er prosedyre for henvisning til ergo-

terapi. Når innbyggere har korttidsopphold på helsehuset, tilrettelegger ergoterapeuter for at de kan 

flytte hjem. Ergoterapitjenesten dekker stort sett kommunalområdets behov. Også hjemmeboende 

innbyggere kan melde behov, og enkeltvedtak kreves ikke. Ergoterapitjenesten mottar mange hen-

vendelser og har lang venteliste, men hastesaker prioriteres. Ergoterapeuter ønsker å jobbe mer 

forebyggende med å tilrettelegge hjem slik at innbyggere kan bo lengre hjemme. Rehabilitering i 

hjemmet utføres av et tverrfaglig team som inkluderer ergoterapeut.  

 

Enhetsleder Sykehjem og omsorgsboliger opplyste i forvaltningsrevisjonens oppstartsmøte at legene 

har noe ulik praksis med forskriving av legemidler. Legemiddelhåndtering er gjenstand for årlig tilsyn av 

farmasøyt. Kompetanseheving av pleiere er viktig for å møte kravet om faglig forsvarlig helsehjelp. 

  

Konst. enhetsleder Sykehjem og omsorgsboliger sier at legene, som er organisert under Peer Gynt 

helsehus, kommer til sykehjemmene på faste ukedager. Brukere i omsorgsboligene har sine fastleger. 

Legene utfører årskontroller, som inkluderer gjennomgang av brukernes medisinliste. Legetjenesten 

dekker behovet. Videre får beboerne hjelp til daglig tannstell. Kommunalområde Helse og mestring har 

avtale med Moss tannklinikk, som kommer på faste besøk på sykehjem/omsorgsbolig. 

 

Virksomhetsleder Orkerød sykehjem sier at Moss kommune har hatt stor utskifting av leger. Leger til-

knyttet sykehjemmet kommer på ukentlige visitter, og man har alltid tilgang på leger på legevakt og KAD 

(Kommunal akutt døgnenhet). Sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere er kompetente til å følge 

opp beboernes endringer i helsetilstand og ivareta medisinske behov. Legemiddeltildeling (dosering) 

skjer med dobbeltkontroll av to ansatte. Ledelsen oppfordrer ansatte til å skrive avvik på "alt", og det 

meldes en del avvik, f.eks. "beboer spytta ut en tablett", men det er svært få alvorlige legemiddelavvik. 

Fysioterapeut tilknyttet sykehjemmet bistår med å lage gode treningsprogrammer for beboere.  

 

Virksomhetsleder Orkerød sykehjem sier videre at ansatte utfører tannpuss/munnhygiene morgen og 

kveld og etter behov. Moss tannklinikk kommer på sykehjemmet ca. fire ganger i året og følger opp 

beboernes tannhelse. Alle får tilbud om å dra til tannlege ved behov. Beboere i sykehjem har gratis 

tannhelsetjeneste. 

 

Også brukere i omsorgsboliger har som regel gratis tannhelsetjeneste, opplyser virksomhetsleder Om-

sorgsboliger nord. Brukere som trenger hjelp til munnstell, får hjelp av ansatte etter behov. Mange bru-

kere sørger for tannstell selv, men plutselig kan det skje en endring som ansatte bør fange opp. Dette 

kan forsinkes av at munnstell er litt privat. Moss tannklinikk foretar kontroll årlig og ved behov. En ansatt 

i hver avdeling har hovedansvar for å følge opp dette. Enhet Sykehjem og omsorgsboliger ser for tiden 

på rutiner for samarbeid med Moss tannklinikk.  

 

Virksomhetsleder Omsorgsboliger nord sier videre at ansatte følger kontinuerlig med på brukernes 

helse. Endringer følges opp akutt (legevakt) eller med henvisning til fastlege. Tiltaksplan tilpasses fort-

løpende i forhold til hva slags helsehjelp brukerne trenger.  

 

5.2.2.6 Tilrettelegging for demens  

Konst. enhetsleder Sykehjem og omsorgsboliger opplyser at enheten har 221 sykehjemsplasser og 214 

omsorgsboliger – til sammen 435 plasser – hvorav 213 plasser (49 %) er i avdelinger for personer med 

demens. Disse fordeler seg slik:  

• 153 sykehjemsplasser for demente, hvorav Ekholt/Melløs har 65 demensplasser (av totalt 133 plas-

ser) og Orkerød har 88 demensplasser (hele sykehjemmet).  
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• 60 omsorgsboligplasser for demente, hvorav 24 plasser ved Eskelundstunet, 26 plasser ved Rosnes 

og 10 plasser ved Melløs.  

 

Konst. enhetsleder påpeker at med en aldrende befolkning øker antall mennesker med demens. Mens 

somatiske sykdommer ofte kan håndteres der folk bor i sin privatbolig, må personer med demens ofte 

innlegges i sykehjem/omsorgsbolig. Moss kommune startet derfor 20.06.2022 bygging av Grinvold om-

sorgsboliger med 48 leiligheter for personer med demens (seks bofelleskap á åtte leiligheter). Grinvold 

kommer i drift i 2024 under virksomhet Omsorgsboliger nord.  

 

Konst. enhetsleder Sykehjem og omsorgsboliger sier at kommunalområde Helse og mestrings ansatte 

har høy kompetanse på personer med demens. Mange ansatte tar kurset Demensomsorgens ABC, og 

kollegaer diskuterer daglig hva som fungerer for den enkelte bruker. Demente er ofte utagerende fysisk 

og psykisk, og tillitsskapende arbeid er viktig. Situasjoner som ikke er harmoniske og estetiske oppstår 

daglig i landets skjermede avdelinger. Med profesjonalitet og respekt for beboerne gjør pleierne i enhet 

Sykehjem og omsorgsbolig det beste ut av situasjonen.   

   

Virksomhetsleder Orkerød sykehjem sier at Orkerød i 20 år har vært kjent som et kompetansesenter for 

demens. Orkerød har fire avdelinger, inkludert en forsterket avdeling. Tjenestene gis på frivillig basis i 

samråd med den enkelte beboer og pårørende. Bruk av tvang er ikke ønskelig, men i enkelte tilfeller 

nødvendig. Av 88 beboere har fire beboere tvangsvedtak. Tvangsvedtak fattes i henhold til Lov om 

pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven, 1999) § 4a og i samråd med statsfor-

valteren.  

 

Virksomhetsleder Omsorgsboliger nord opplyser at avdeling Rosnes har omsorgsboliger for demente. 

Man må jobbe annerledes med brukere som har demens – ha mer fokus på miljøarbeid og tillitsska-

pende arbeid. Det er svært vanskelig å rekruttere spesialsykepleiere. Virksomhetens bemannings- og 

kompetanseplan vektlegger derfor videreutdanning i geriatri, alderspsykiatri og demens. Flere ansatte 

startet nylig på en ny kursrekke i Demensomsorgens ABC.  

 

5.2.2.7 Livsavslutning   

Kommunalområde Helse og mestring har på overordnet nivå utarbeidet følgende prosedyre: 

• Oppfølging av religiøse og kulturelle skikker og tradisjoner for brukere og pasienter i livets sluttfase 

(2020).  

 

Enhet Sykehjem og omsorgsboliger har utarbeidet følgende prosedyrer: 

• Dødsfall sykehjem (2022).  

• Dødsfall omsorgsboliger (2022). 

• Oppfølging av pårørende etter dødsfall (2021).  

 

Konst. enhetsleder Sykehjem og omsorgsboliger opplyser at når livets slutt nærmer seg, blir brukerne 

for det meste boende på sine rom i sykehjem og omsorgsbolig. Personellet er vant til å utføre pleie også 

ved livsavslutning. Pårørende tilbakemelder ofte at de er fornøyd med oppfølgingen i den avsluttende 

perioden.   

 

Hovedtillitsvalgt NSF bekrefter at sykehjem og omsorgsboliger håndterer død der folk bor. Ekstravakter 

leies inn ved behov. Hovedtillitsvalgt er overbevist om at alle brukere i Moss kommune får en verdig 
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livsavslutning. Peer Gynt helsehus har en lindrende avdeling med fem plasser for hjemmeboende inn-

byggere, f.eks. kreftpasienter. Dette er Moss kommunes kompetansesenter i palliasjon.16  

 

Virksomhetsleder Orkerød sykehjem sier at livets avslutning og palliativ behandling er et fokusområde i 

virksomhetsplanen. Sykehjemmet har gode rutiner og samarbeidspartnere som bistår i utfordrende si-

tuasjoner. Orkerød sykehjem får ofte gode tilbakemeldinger fra pårørende i etterkant av dødsfall. 

 

Virksomhetsleder Omsorgsboliger nord sier at noen brukere i omsorgsbolig ender sitt liv på sykehus, 

mens ca. 90 % avslutter livet i leiligheten. Ansatte i omsorgsboligene er dyktige til å følge med på når 

døden nærmer seg. Tiltaksplan tilpasses med hyppigere tilsyn og pleie. Ekstra ressurser settes inn i 

slike perioder, især helt på slutten, så ingen skal dø alene. Pårørende vil ofte være mye til stede. Pårø-

rende er som regel fornøyd når det er over. Veldig få uttrykker kritikk av oppfølgingen av sin nære. 

 

5.2.2.8 Sammenheng i tjenestene 

Konst. enhetsleder Sykehjem og omsorgsboliger påpeker at samhandlingsreformen i 2012 medførte 

kommunalisering av en del helsetjenester, noe som nå har gått seg til. Liggetiden på norske sykehus 

har blitt kort. Eksempelvis ved lårhalsbrudd kan sykehuset utskrive pasienten etter to døgn; så overtar 

kommunen ansvaret for videre oppfølging. Fysio-/ergoterapitjenesten i enhet Helsehus vil i samråd med 

personen selv sette mål for hva hun skal mestre (hverdagsrehabilitering). Hvis hun flytter hjem igjen til 

privatbolig, vil Peer Gynt helsehus informere enhet Hjemmetjenester. 

 

Enhet Samhandling melder til enhet Sykehjem og omsorgsboliger når en innbygger skal ha et korttids-

opphold eller har fått vedtak om langtidsplass. Dersom personen har hatt hjemmetjenester før, vil enhet 

Hjemmetjenester informere om vedkommendes tilstand og behov. Kommunikasjonen skjer i Gerica og 

muntlig dialog. Det er mange brukere med et komplekst sykdomsbilde og mye som skal følges opp.  

 

Virksomhetsleder Orkerød sier at sykehjemmets ansatte samarbeider tverrfaglig med lege, fysiotera-

peut, ergoterapeut, hukommelsesteam, diakon, frisør og fotpleier, samt med spesialisthelsetjenesten. 

Tverrfaglig samarbeid oppleves naturlig. Hvis sykehjemmet f.eks. får inn en person med rusproblem, 

ber man om veiledning fra rustjenesten. Orkerød sykehjem har noen klagesaker som håndteres lokalt. 

Ingen klager har gått videre til statsforvalter siden virksomhetsleder tiltrådte stillingen i mars 2020. 

 

Virksomhetsleder Orkerød sykehjem sammenfatter at kommunalområde Helse og mestring har kvali-

tetsutvalg og kvalitetsrådgivere, og man jobber med fag for å løfte tjenestene og gjøre kommunen at-

traktiv. Aktivitet, mat/ernæring, gode turnuser og velferdsteknologi vektlegges. Moss kommune gir i høy 

grad faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester i sykehjem og omsorgsboliger. 

 

Virksomhetsleder Omsorgsboliger nord mener at enhet Sykehjem og omsorgsboliger i høy grad gir et 

helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud som ivaretar kontinuitet i tjenesten – samlet sett godt 

over forsvarlighetskravet. 

 

Enhetsleder Helsehus sier at nye Moss kommune hadde som et hovedpunkt å samarbeide på tvers. 

Korona-pandemien i 2020–2021 medførte en positiv dugnadsånd som har gjort ansatte mer fleksible. 

Helse og mestring er med 1240 årsverk en stor organisasjon med mye kompetanse og engasjement. 

Kommunalområdets ansatte har høy bevissthet om å unngå silotenkning, men samhandling mellom 

tjenestene kan likevel forbedres, for enda bedre flyt i pasientforløpene.  

 

                                                      
16 Palliasjon vil si pleie i livets siste fase, inkludert legemiddelhåndtering for smertelindring. 
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Hovedtillitsvalgt NSF sier at avviksmeldinger og tilbakemeldinger tyder på at Moss kommune samlet 

sett yter faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester i sykehjem og omsorgsboliger. Moss skiller seg 

snarere positivt enn negativt ut fra sammenlignbare kommuner. Hovedtillitsvalgts største bekymring er 

bemanningskrisa, som viser seg ved at nyutdannede sykepleiere foretrekker sykehus. Kommunene må 

få sykepleiere til å trives. Moss kommune har stort gjennomtrekk av sykepleiere, bl.a. på grunn av dag-

lige hull i turnusplaner (ansattes fravær). Oppbemanning med sykepleiere særlig i omsorgsboligene er 

nødvendig for å få forsvarlig bemanning og å unngå at ansatte slutter.  

 

Konst. enhetsleder Sykehjem og omsorgsboliger opplyser at i henhold til plan for bruker-/pårørendeun-

dersøkelser skal enheten gjennomføre pårørendeundersøkelse i 2023, og denne vil skille mellom de 

fire virksomhetene (Ekholt og Melløs sykehjem, Orkerød sykehjem, Omsorgsboliger nord og Omsorgs-

boliger syd). Likheter og forskjeller i tjenestekvalitet blir dermed kartlagt. 

 

5.3 Vurderinger 

5.3.1 Et system av prosedyrer som sikrer helse- og omsorgstjenester 

Ressurser 

Revisjonen vurderer at kommunalområde Helse og mestrings ressurser i form av bygningsmessig ka-

pasitet, personell og teknologi i det store og hele er tilstrekkelig for å iverksette prosedyrer for sykehjem 

og omsorgsboliger. Kapasiteten utvides for tiden ved bygging av Grindvold omsorgsbolig med 48 leilig-

heter beregnet på personer med demenslidelser. "Demenskapasiteten" utvides dermed fra 213 til 261 

plasser (+22,5 %) i 2024.  

 

Sluttrapport for arbeidsgruppe i prosjekt 'I balanse med et handlingsrom' (2020) fant at Moss kommunes 

sykehjem og omsorgsboliger som hovedregel bør ha en gjennomsnittlig pleiefaktor på ca. 0,8 årsverk 

per bruker, men med to unntak: Sykehjem for demens forsterket bør ha ca. 1 pleieårsverk per bruker, 

og omsorgsbolig somatisk bør ha 0,5 årsverk per bruker. Kommunens sykehjem lå i 2020 om lag på 

anbefalingen, mens omsorgsboligene lå 19 % lavere (0,42 mot anbefalt 0,52).  

 

På bakgrunn av rapporten optimaliseres personellbruken. Etter 1. tertial 2022 bevilget Moss kommune-

styre budsjettmidler på kr 4 millioner, som tilsvarer ca. 6 nye pleiestillinger i omsorgsboliger. Bemanning 

i omsorgsboliger på natt vurderes styrket i 2023. Moss kommune strever i likhet med mange andre 

kommuner med å rekruttere og beholde især sykepleiere. Kommunen har imidlertid en rekke tiltak for å 

tiltrekke seg folk med riktig kompetanse. Kommunen er i prosess med å øke bemanningen i omsorgs-

boliger noe, for å sikre forsvarlig kapasitet og kompetanse. 

 

Enhet Sykehjem og omsorgsboliger har teknologi som takheis og rotasjonssenger i alle rom. Sykesig-

nalanlegg oppgraderes ved alle sykehjem og omsorgsboliger i 2022–2023. Dette tilrettelegger for bruk 

av velferdsteknologi, som bevegelsessensor, videoovervåking, fuktmåler i senger og nødalarm. Videre 

benyttes IKOS, som på digital pasienttavle gir oversikt over pasientbehov i lys av kravene i kvalitetsfor-

skriften. Kommunen benytter Gerica som elektronisk pasientjournal, der ansatte dokumenterer utførte 

oppgaver på mobiltelefon. Dette sikrer forsvarlige helse- og omsorgstjenester til den enkelte bruker.  

 

Medvirkning 

Revisjonen vurderer at kommunen har et system for å sikre medvirkning fra brukere/pårørende i syke-

hjem og omsorgsboliger. Helse og mestring har satsningsområdet "Hva er viktig for deg?", og tilbake-

meldingskultur vektlegges. Alle virksomheter i kommunalområdet skal ha brukerråd. Ved innkomstsam-

tale fyller bruker og pårørende ut skjemaet "Min livshistorie" med personens bakgrunn og preferanser 
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for mat etc. Alle brukere tildeles en tjenesteansvarlig (sykepleier eller vernepleier) for å sikre koordine-

ring av tjenestene og brukermedvirkning. Det er minst én oppfølgingssamtale årlig. Medvirkning inklu-

derer klagemulighet og forslagskasse. Medbestemmelse er større i bosituasjonen enn når det gjelder 

medisinsk behandling.  

 

Internkontrollsystem  

Revisjonen vurderer at kommunalområde Helse og mestring har et omfattende internkontrollsystem, 

som inkluderer planer, kvalitetssystem med prosedyrer og avvikssystem, samhandlingsarenaer, kvali-

tetsutvalg og dokumentasjon, som på mange områder oppfyller revisjonskriteriet. Avvikssystemet skiller 

mellom tjenestekvalitetsavvik og HMS-avvik, og avvik klassifiseres etter alvorlighetsgrad. For alvorlige 

avvik utføres årsaksanalyser. Avvikssystemet fremstår som meget grundig.  

 

Sluttrapport for arbeidsgruppe i prosjekt 'I balanse med et handlingsrom' går inn for at avdelingene ut-

fører risiko- og sårbarhetsanalyse av driften sin. Revisjonen har gjennom intervjuer fått signaler om at 

enkelte deler av internkontrollarbeidet, herunder ledelsens gjennomgang som skal måle, analysere, 

evaluere, korrigere og beslutte tiltak for forbedring, har kommet noe i skyggen av kommunesammen-

slåing og pandemi. Kommunen har i 2022 utarbeidet en prosedyre for dette arbeidet. Flere av de ansatte 

som revisjonen intervjuet, gir for øvrig uttrykk for at det ikke er mangel på prosedyrer; utfordringen er å 

implementere prosedyrene i virksomhetene. Revisjonen anser det som sentralt at kommunen fremover 

fokuserer på å implementere prosedyrene, samt at utvikling av eksisterende og nye prosedyrer baseres 

på risiko- og sårbarhetsanalyser, slik at prosedyrene treffer behovet. 

5.3.2 Prosedyrer som sikrer brukernes grunnleggende behov 

Trygghet og egenomsorg  

Revisjonen vurderer at trygghet og egenomsorg er godt ivaretatt i enhet Sykehjem og omsorgsboliger, 

sikret av et omfattende internkontrollsystem og prosedyreverk. Trygghet og egenomsorg skårer høyest 

i pårørendeundersøkelsen (4,14 av 5). Kommunalområde Helse og mestring sitt navn signaliserer vekt-

legging av mestring/egenomsorg. Verdiene respekt, engasjement og samarbeid er nedfelt i Serviceer-

klæring sykehjem og omsorgsboliger. Kommunikasjon med brukerne vektlegges.  

 

En del pleiere har utenlandsk bakgrunn. De gjør en viktig innsats i eldreomsorgen. Flere pårørende 

kommenterer imidlertid at pleiere med dårlige norsk-ferdigheter medfører kommunikasjonsproblemer, 

især overfor brukere med demens. Arbeidsgiver tilbyr jevnlig norsk-kurs til pleiere med utenlandsk bak-

grunn. Revisjonen vurderer det som viktig at kommunen jobber videre med tiltak for å forebygge kom-

munikasjonsproblemer som følge av språkutfordringer. 

 

Aktivitet og fellesskap   

Revisjonen vurderer at aktivitet og fellesskap til en viss grad er utilstrekkelig ivaretatt i enhet Sykehjem 

og omsorgsboliger. Enheten har rutiner for å aktivisere brukere. Imidlertid skårer aktivitet og fellesskap 

lavest (3,14 av 5) av åtte grunnleggende behov i spørreundersøkelsen til pårørende. Ansatte kan av og 

til ha mangelfullt engasjement i brukerne. Flere pårørende kommenterer at ansattes private mobilbruk 

på jobb stjeler tid fra aktivisering av brukere.  

 

Revisjonen vil legge til at det kan være forskjeller mellom pårørendes forventninger til omfang og innhold 

i aktiviteter for brukere ved sykehjem og omsorgsboliger, og det som fra et sykepleiefaglig ståsted kan 

oppfattes som tilstrekkelig i denne sammenheng. Dette kan også være en forklaring på at det er ulike 

meninger mellom de ansatte som revisjonen har intervjuet og spørreundersøkelsens respondenter. Re-

visjonen vurderer ut fra helheten at kommunen bør styrke innsatsen for å oppfylle brukernes behov for 

aktivitet og fellesskap. 
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Mat og måltider   

Revisjonen vurderer at mat og måltider er godt ivaretatt i enhet Sykehjem og omsorgsboliger. Enheten 

har prosedyrer for variert ernæring, ernæringskartlegging og behandling av underernæring. Brukerne 

får tilpasset hjelp ved måltider, selv om morgenstell/frokost er en utfordring ved at mange brukere 

trenger hjelp samtidig. Mat/drikke er tilgjengelig også utenom de fire måltidene.  

 

Mat og måltider skårer likevel middels i pårørendeundersøkelsen (3,58 av 5). Nesten 2/3 (65,7 %) av 

pårørende er enig (helt eller litt) i at beboer får tilstrekkelig næring, men vel 1/5 (22,5 %) er uenig (helt 

eller litt) i at maten er delikat og god. 

 

Personlig hygiene  

Revisjonen vurderer at personlig hygiene i hovedsak er godt ivaretatt i enhet Sykehjem og omsorgsbo-

liger. Prosedyrer og sjekklister ved innflytting sikrer at brukers behov for personlig hygiene kartlegges 

og skrives i tiltaksplan. Hovedrutinen er daglig stell og ukentlig dusj. Personlig hygiene skårer høyt i 

pårørendeundersøkelsen (3,94 av 5), men pårørendes kommentarer viser et broket bilde især for bru-

kere med demens, der både kropps- og klesvask kan være mangelfull. Avveining mellom personlig 

hygiene og å unngå tvangspregede situasjoner, er krevende.  

 

Helsehjelp   

Revisjonen vurderer at helsehjelp er godt ivaretatt i enhet Sykehjem og omsorgsboliger. Kommunalom-

råde Helse og mestring har en rekke prosedyrer for helsehjelp, som ivaretar medisinsk undersøkelse/be-

handling, rehabilitering og munnhygiene/tannbehandling. Helsehjelp skårer likevel lavt i pårørendeun-

dersøkelsen (3,27 av 5). Rutinesvikt skjer av og til, men lav skår fra pårørende henger etter revisjonens 

vurdering også sammen med at med aldring følger sviktende helse.  

 

Blant 28 enkeltbehov i spørreundersøkelsen skårer rehabilitering (fysio-/ergoterapi) lavest med 2,44. 

Enhetsleder Helsehus bekrefter at det utføres lite fysioterapi i sykehjem/omsorgsboliger, fordi yngre 

pasienter prioriteres i henhold til prosedyren Prioriteringsnøkkel for fysioterapi.  

 

Tilrettelegging for demens  

Revisjonen vurderer at tilrettelegging for demens er middels godt ivaretatt i enhet Sykehjem og om-

sorgsboliger. Enheten har til sammen 213 demensplasser, hvorav 72 % er i sykehjem og 28 % i om-

sorgsboliger. Demensbehandling inngår i diverse prosedyrer. Enhetens ansatte har høy kompetanse 

på demens, bl.a. ved Orkerød sykehjem som er spesialisert på brukere med demens. Kommunalområde 

Helse og mestrings demensplan utarbeides og kommer i 2023.  

 

Tilrettelegging for demens skårer middels i pårørendeundersøkelsen (3,66 av 5), og mange var dess-

uten usikre på hva de skulle svare. Pårørendes kommentarer spriker; noen er godt fornøyd, andre lite 

fornøyd. Enkelte kommentarer, som at "Hun har ligget til sengs i lange tider, er isolert og har nedsatt 

hygiene", kan gi grunn til bekymring.  

 

Personlig hygiene, aktivisering og kommunikasjon med demente brukere kan i noen tilfeller være man-

gelfull. Mulige forklaringer er begrenset bemanning med travle arbeidsdager, noen pleiere med språk-

vansker og noen pleiere med for lavt engasjement i brukerne.    

 

Livsavslutning   

Revisjonen vurderer at livsavslutning er meget godt ivaretatt i enhet Sykehjem og omsorgsboliger. Det 

sikres av prosedyrer for dødsfall og oppfølging av pårørede etter dødsfall. Livsavslutning skårer høyt i 

pårørendeundersøkelsen (3,96 av 5). Over halvparten av respondentene var usikre på hva de skulle 
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svare, men dette henger nok sammen med at de ennå ikke har erfart livsavslutning ved sykehjemmet/ 

omsorgsboligen.  

 

Sammenheng i tjenestene 

Revisjonen vurderer at sammenheng i tjenestene er godt ivaretatt i enhet Sykehjem og omsorgsboliger. 

Tverrfaglig samarbeid og kontinuitet i helse- og omsorgstjenester er en utfordring i Moss kommune som 

i mange andre kommuner. Kommunalområde Helse og mestring har derfor et stort antall prosedyrer 

som tilrettelegger for sammenheng i tjenestene. Høy bevissthet om å unngå silotenkning i kommunens 

tjenesteyting, fremgår av revisjonens intervjuer med fire ledere og hovedtillitsvalgt NSF. Kommunalom-

rådet har dessuten et overordnet kvalitetsutvalg, og enhetene har kvalitetsutvalg og kvalitetsrådgivere. 

 

Sammenheng i tjenestene skårer lavt i spørreundersøkelsen (3,33 av 5), men pårørendes kommentarer 

spriker fra "liten kontinuitet, trygghet, respekt og forutsigbart for beboerne" til "et så godt og tilrettelagt 

sted", samt "stor forskjellsbehandling ved sykehjem i kommunen". Trolig er det reelle forskjeller i tjenes-

tenivå ved kommunens sykehjem/omsorgsboliger.  

 

Pårørendeundersøkelse som enhet Sykehjem og omsorgsboliger skal gjennomføre i 2023, vil skille mel-

lom de fire virksomhetene (Ekholt og Melløs sykehjem, Orkerød sykehjem, Omsorgsboliger nord og 

Omsorgsboliger syd). Revisjonen vurderer det som viktig at likheter og forskjeller i tjenestekvalitet ved 

virksomhetene analyseres og drøftes.  

 

5.4 Konklusjon og anbefalinger 

Basert på vurderingene konkluderer revisjonen med at Moss kommune i det store og hele gir faglig 

forsvarlige helse- og omsorgstjenester i sykehjem og omsorgsboliger. Dette sikres av et internkontroll-

system med en rekke gode prosedyrer. Revisjonens spørreundersøkelse viser at pårørende gir en total 

gjennomsnittskår på 3,6 (skala 1–5), noe som kan sies å være midt på treet. Lavest skår får aktivitet/fel-

lesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene, men heller ikke disse får veldig lav skår.  

 

Økonomiplan 2022–2025 utpeker aktivitet/fellesskap, helsehjelp og mat/måltider som utviklingsområder 

i enhet Sykehjem og omsorgsboliger. Sammenheng i tjenester ivaretas av kvalitetsutvalg og kvalitets-

rådgivere, prosedyrer og ansattes faglige fokus.   

 

Mye er bra i enhet Sykehjem og omsorgsboliger, men revisjonen ser forbedringspunkter knyttet til pro-

sedyrer og aktivitet/fellesskap, samt at tjenestekvalitet ved virksomhetene bør analyseres. 

 

Revisjonen har følgende anbefalinger til Moss kommune:  

a. Enhet Sykehjem og omsorgsboligers prosedyrer bør baseres på risiko- og sårbarhetsanalyse av 

driften i virksomhetene. Fremover bør dessuten implementering av eksisterende prosedyrer stå i 

fokus.   

b. Enhet Sykehjem og omsorgsboliger bør styrke innsatsen for å oppfylle brukernes behov for aktivitet 

og fellesskap.  

c. Enhet Sykehjem og omsorgsboliger bør, basert på bl.a. resultater av pårørendeundersøkelse som 

skal gjennomføres i 2023, analysere likheter og forskjeller i tjenestekvalitet mellom virksomhetene 

og sette inn tiltak på grunnlag av dette. 
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VEDLEGG 1: Utledning av revisjonskriterier 

Kilder til revisjonskriterier 

Denne forvaltningsrevisjon legger til grunn Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- 

og omsorgstjenesteloven, 2011) med tilhørende forskrifter. Vår viktigste kilde til revisjonskriterier er Kva-

litetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene (kvalitetsforskriften; 2003), der det heter følgende i § 3 

Oppgaver og innhold i tjenestene:  

• "Kommunen skal etablere et system av prosedyrer som søker å sikre at: 

- tjenesteapparatet og tjenesteyterne kontinuerlig tilstreber at den enkelte bruker får de tjenester 

vedkommende har behov for til rett tid, og i henhold til individuell plan når slik finnes 

- det gis et helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud som ivaretar kontinuitet i tjenesten 

- brukere av pleie- og omsorgstjenester, og eventuelt pårørende/verge/hjelpeverge, medvirker ved 

utforming eller endring av tjenestetilbudet. Den enkelte bruker gis medbestemmelse i forbindelse 

med den daglige utførelse av tjenestene. 

• For å løse de oppgaver som er nevnt foran skal kommunen utarbeide skriftlig nedfelte prosedyrer 

som søker å sikre at brukere av pleie- og omsorgstjenester får tilfredsstilt grunnleggende behov. 

Med det menes bl.a.: 

- oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet 

- selvstendighet og styring av eget liv 

- fysiologiske behov som tilstrekkelig næring (mat og drikke), variert og helsefremmende kosthold 

og rimelig valgfrihet i forhold til mat 

- sosiale behov som mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet 

- følge en normal livs- og døgnrytme, og unngå uønsket og unødig sengeopphold 

- mulighet for ro og skjermet privatliv 

- få ivaretatt personlig hygiene og naturlige funksjoner (toalett) 

- mulighet til selv å ivareta egenomsorg 

- en verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser 

- nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie og omsorg tilpasset den 

enkeltes tilstand 

- nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene 

- tilbud tilrettelagt for personer med demens og andre som selv har vanskelig for å formulere sine 

behov 

- tilpasset hjelp ved måltider og nok tid og ro til å spise 

- tilpasset hjelp ved av- og påkledning 

- tilbud om eget rom ved langtidsopphold 

- tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter." 

 

Også den nasjonale kvalitetsreformen Leve hele livet (2019–2024) er kilde til revisjonskriterier. 

Www.Regjeringen.no opplyser at reformen skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for 

at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte 

kan bruke sin kompetanse i tjenestene. Meld. St. 15 (2017–2018) fokuserer på å skape et aldersvennlig 

Norge og finne innovative løsninger på utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, 

helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Nye Moss kommune sluttet seg til reformen og nedsatte en 

rekke tverrfaglige arbeidsgrupper i kommunalområde Helse og mestring. 

 

Revisjonskriterier 

Med bakgrunn i kvalitetsforskriften § 3 og kvalitetsreformen Leve hele livet utledes revisjonskriterier som 

gjengitt i kap. 4.1 og 5.1. Kvalitetsforskriftens mange punkter er her gruppert i færre punkter. Punktover-

skrifter er påvirket av Leve hele livets formuleringer. 
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VEDLEGG 2: Kommunedirektørens uttalelse 

Revisjonen mottok følgende uttalelse fra kommunedirektøren per e-post datert 13.01.2023: 

 

Kommunedirektøren tar forvaltningsrevisjonens konklusjoner og anbefalinger til etterretning. 

Kommunedirektøren er fornøyd med at revisjonen konkluderer med at sykehjem og omsorgsboliger i 

Moss gir faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester.  

Rapporten beskriver forhold som kommunen selv har registrert, og allerede jobber med eller har en plan 

for, men utfordringer med pandemien og etablering av ny kommune har påvirket fremdriften.  

Følgende handlingsplan er utarbeidet for anbefalingene: 

Anbefaling Tiltak Frist Kommentar 

Enhet Sykehjem og om-

sorgsboligers prosedyrer 

bør baseres på risiko- og 

sårbarhetsanalyse av 

driften i virksomhetene.  

Fremover bør dessuten 

implementering av eksis-

terende prosedyrer stå i 

fokus. 

Fortsette med risiko- og 

sårbarhetsanalyser 

som tidligere, og i til-

legg vurdere om det 

skal gjøres i større ut-

strekning enn i dag. 

 

Fortsette arbeidet med 

implementering av pro-

sedyrer, og samtidig 

vurdere metodene som 

brukes for implemente-

ring.  

 

Kontinuer-

lig 

 

Enhet Sykehjem og om-

sorgsboliger bør, basert 

på bl.a. resultater av på-

rørendeundersøkelse 

som skal gjennomføres i 

2023, analysere likheter 

og forskjeller i tjeneste-

kvalitet mellom virksom-

hetene og sette inn tiltak 

på grunnlag av dette. 

Gjennomføre brukerun-

dersøkelser i sykehjem 

våren 2023, og i om-

sorgsboliger våren 

2024. 

30.06.2023 

og 

30.06.2024 

Ytterligere tiltak vil baseres på gjennom-

førte brukerundersøkelser.  

Enhet Sykehjem og om-

sorgsboliger bør styrke 

innsatsen for å oppfylle 

brukernes behov for akti-

vitet og fellesskap. 

Gjennomføre brukerun-

dersøkelser i sykehjem 

våren 2023, og i om-

sorgsboliger våren 

2024. 

Etablere aktivitetskoor-

dinator for alle virksom-

hetene i enheten. 

Vurderinger av ytterli-

gere tiltak tas inn i ar-

beidet med økonomi- 

og handlingsplan. 

 

30.06.2023 

og 

30.06.2024 

 

 

01.03.2023 

 

 

 

Høsten 

2023 

Ytterligere tiltak vil baseres på gjennom-

førte brukerundersøkelser. 

 

 

 

Stillingene er allerede besatt, og vil være 

i virke fra oppgitt dato. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/149 
Dokumentnr.: 5 
Løpenr.: 17695/2023 
Klassering: 3002-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 06.02.2023 23/5 

 
 

Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt "Brukerstyrt personlig 
assistent" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Prosjektplan «Brukerstyrt personlig assistent» godkjennes. 

 
Fredrikstad, 20.01.2023 
 
 

Vedlegg 
Prosjektplan «Brukerstyrt personlig assistent», 20.01.2023 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU-sak 22/41, den 19.09. 2022 (Bestilling av forvaltningsrevisjon) 
Kommunestyresak 128/21, 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 to hovedproblemstillinger: 
 
1) Er kommunens rutiner og praksis for tildeling av BPA i tråd med lovverk og føringer? 
2) Blir arbeidsgiveransvaret for assistentene i BPA-ordningen tilstrekkelig ivaretatt? 
 
Revisjonen antar at det vil gå med 300 timer +/- 10 % til dette prosjektet. Rapporten vil være 
klar til behandling i septembermøtet. Dette i henhold til kontrollutvalgets bestilling. 

Vurdering 
Sekretariatet finner problemstillingene relevante i forhold til omtalen i 
forvaltningsrevisjonsplanen. Problemstillingene, med utdypninger som fremgår i teksten i 
prosjektplanen, er også relevante sett opp mot kontrollutvalgets bestilling i sak 22/41. 
Samlet sett anser vi at metodevalget vil gi en tilfredsstillende pålitelighet (nøyaktighet) og 
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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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Brukerstyrt personlig 
assistent 

  

 

PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 

MOSS KOMMUNE 

20.01.2023 
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ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS       PROSJEKTPLAN 

 

 

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 2022-2024 ble vedtatt i kommunestyret 14.12.2021, sak 128/21. Planen 

bygger på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen. BPA (Brukerstyrt personlig assistent) er 

den neste forvaltningsrevisjonen som skal gjennomføres i planperioden. I risiko- og vesentlighetsvurde-

ringen nevnes det følgende om risiko på området: 

 

«Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et tilbud som gjør at personer med funksjonsned-

settelse får bistand til å leve selvstendige liv. Det kan for eksempel være hjelp til praktiske gjø-

remål som innkjøp av mat, matlaging, klesvask og husvask, og personlig stell. Hjelpen kan gis 

både i og utenfor hjemmet og er hjemlet i helsetjenesteloven.  

 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Brukerstyrt personlig assistanse» ligger som restansepro-

sjekt i inneværende plan og blir ikke gjennomført, men på bakgrunn av nyere opplysninger ses 

risikoen lav på området.  

Det fremkommer i liten grad risiko på området i forhold til innhentet materiale i denne vurde-

ringen, men det vil generelt være risiko for lovbrudd og konsekvensene kan være store for en-

keltpersoner som har behov for bistand. I møte med kommunedirektør og ordfører anses ikke 

område like aktuelt lenger da ordningen i dag er godt regulert og rettighetsdrevet.» 

 

Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 19.09.2022, sak 22/41 bestilling av forvaltningsrevisjoner for au-
gust 2022 til juli 2024. Utvalget la til grunn plan for forvaltningsrevisjon for Moss kommune 2022 –2024. 

 

Følgende forslag fremkom fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger knyttet til brukerstyrt per-

sonlig assistent (BPA): 

• Rettigheter/ lovverk 

• Arbeidsgiveransvaret/ oppfølging av ansatte 

• Brukermedvirkning 

 

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

bestilling i sak 22/41.  
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2 Premisser for prosjektarbeidet 

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

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

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

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

befalinger. 

 

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

 

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

med sekretariatet og ved behov ved kontrollutvalget. 

 

3 Problemstillinger og avgrensninger 

Revisjonen foreslår følgende problemstillinger: 

 

1) Er kommunens rutiner og praksis for tildeling av BPA i tråd med lovverk og føringer? 

 

I vurderingen av kommunens saksbehandlingsrutiner vil vi se på prosessen fra et behov for tjenester 

blir meldt inn, og frem til vedtak eller avslag om BPA foreligger. Vi vil se nærmere på om aktuelle bru-

kere får informasjon om BPA-ordningen, i hvilken grad kommunen ivaretar brukermedvirkning i vurde-

ringen av hvilke tjenester som skal tilbys, samt de mer formelle kravene til saksbehandlingsprosessen. 

Revisjonen vil ikke undersøke kommunens helse- og omsorgsfaglige vurderinger, utover å kontrollere 

at det faktisk foreligger en slik vurdering. Kompetanse knyttet til tjenestetildelingen vil bli undersøkt 

som en del av vurderingen av saksbehandlingen.  

 

2) Blir arbeidsgiveransvaret for assistentene i BPA-ordningen tilstrekkelig ivaretatt? 

 

Kommunen har det overordnede forvaltningsansvaret for BPA-tjenesten, uavhengig av hvordan denne 

er organisert og hvem som ivaretar arbeidsgiveransvaret. Etter helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 

er kommunen ansvarlig for at tjenestene som tilbys eller ytes etter loven er forsvarlige. Kommunen har 

også et overordnet ansvar for at annet gjeldende lovverk følges, for eksempel at assistentene sikres et 

forsvarlig arbeidsmiljø (tariffavtaler, ansettelsesforhold mv.).  

 

Hvis kommunen overlater til andre aktører eller til brukeren selv å være arbeidsgiver må kommunen 

sikre seg at de til enhver tid gjeldende regler overholdes. Kommunen kan ivareta arbeidsgiveransvaret 

selv eller inngå avtale med andre offentlige eller private aktører om å tilby BPA og herunder å ivareta 

arbeidsgiveransvaret. Dersom det vurderes som en hensiktsmessig og forsvarlig løsning kan ansvaret 

for å ivareta arbeidsgiverfunksjonen også overlates til brukeren selv.  

 

Arbeidsgiveren har et ansvar for at lov- og avtaleverk følges i alle deler av virksomheten. Arbeidsgiveren 

har dessuten arbeidsgiveransvaret for assistentene, med ansvar for lønnsutbetalinger, pensjoner, ferie-

penger, kontrakter, opplæring av assistenter mv.1 Problemstillingen innebærer blant annet en kartleg-

ging av hvordan de ansatte opplever arbeidsmiljøet i tjenesten og hvordan kommunen sikrer at arbeids-

giveransvaret følges opp. 

                                                      

 
1 Helsedirektoratet: Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 
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4 Revisjonskriterier 

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

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

normalt med basis i autoritative kilder. Også kommunens egne retningslinjer kan utgjøre revisjonskri-

terier. Revisjonskriteriene er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik/svakheter. Fakta vurde-

res 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: 

• Helse- og omsorgstjenesteloven 

• Pasient- og brukerrettighetsloven 

• Forvaltningsloven 

• Prop. 86 L (2013-2014) Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (rett til brukerstyrt per-

sonlig assistanse) 

• Prop. 93 L (2019-2020) Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (utvidet rett til brukerstyrt 

personlig assistanse)  

• Innst. 294 L (2013-2014) Innstilling fra helse- og omsorgskomitéen om endringer i pasient- og 

brukerrettighetsloven (rett til brukerstyrt personlig assistanse) 

• Innstl. 316 L (2019-2020) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i pasient- og 

brukerrettighetsloven (utvidet rett til brukerstyrt personlig assistanse)  

• Lovvedtak 112 (2019-2020) Lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (utvidet rett 

til brukerstyrt personlig assistanse)  

• NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt Forslag til forbedringer i ordningen med brukerstyrt person-

lig assistanse 

• Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv I-9/2014 Rettighetsfesting av brukerstyrt person-

lig assistanse (BPA) 

• Helsedirektoratets rundskriv IS-8/2015 Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer 

• Helsedirektoratets rundskriv IS-10/2014 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor en-

kelte personer med psykisk utviklingshemming pkt. 4.2.4.3 Særlig om brukerstyrt personlig 

assistanse (BPA)  

• Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA (helsedirektoratet.no)  
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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 

Er kommunens rutiner og 

praksis for tildeling av 

BPA i tråd med lovverk 

og føringer? 

 

Se kapittel 4. 

 

Informasjon om kommu-

nens rutiner og praksis 

knyttet til tildeling av BPA  

Dokumentanalyse 

 

Intervjuer 

 

Mappegjennomgang 

 

Problemstilling 2 

Blir arbeidsgiveransvaret 

for assistentene i BPA-

ordningen tilstrekkelig 

ivaretatt?  

Se kapittel 4.  Informasjon om kommu-

nes BPA-avtaler 

 

Informasjon om oppføl-

ging av ansatte i henhold 

til gjeldende lovverk og 

avtale 

 

Dokumentanalyse 

 

Intervjuer 

 

Spørreundersøkelse 

blant assistentene 

 
 

6 Prosjektorganisering, ressursbehov og 

fremdriftsplan 

 
Prosjektdeltakere Utførende forvaltningsrevisor foreløpig ikke 

avklart 

Casper Støten - oppdragsansvarlig forvalt-

ningsrevisor 

Prosjektperiode Februar – september 2023 

Antall timer 300 +/- 10 % timer 

Vedtaksorgan: Kontrollutvalget i Moss kommune 

Fremdrift  Ferdig  

Prosjektplan godkjent i KU 6. februar 2023 

Rapport sendt til kommunedirektøren August 2023 

Rapport sendt til kontrollutvalgssekretariatet 4. september 2023 

Rapport behandles i kontrollutvalget 18. september 2023 

 
 

70



 

 

ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/149 
Dokumentnr.: 8 
Løpenr.: 18987/2023 
Klassering: 3002-188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 06.02.2023 23/6 

 

Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2022 - 
Moss kommune 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2022, tas til 

orientering 
 
Fredrikstad, 23.01.2023 
 
 

Vedlegg 
Statusrapport, utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2022 – Moss kommune, 
datert 20.01 2023. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU møte: 19.09.2022, sak 22/41, redigering av «Forvaltningsrevisjonsplan 2022 – 2024» 
Kommunestyret 13.02.2020, sak 020/20 «Forvaltningsrevisjonsplan 2020 – 2021» 

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

Vurdering 
Østre Viken kommunerevisjon IKS redegjør i sin statusrapport for de forvaltningsrevisjons 
prosjekt som er gjennomført i 2022. Leveransene er delvis i henhold til vedtatt 
forvaltningsrevisjonsplan for perioden 2022-2024. I statusrapporten har revisjonen vist 
fordelte timer på de ulike prosjektene slik at kontrollutvalget får en bedre oversikt over 
hvordan timene er forbruket.  
 
Moss kommune har budsjettert med 1260 timer til forvaltningsrevisjon i 2022. Revisjonen 
har levert 1345 timer per 31. desember 2022. Dette utgjør et merforbruk på 85 timer jf. 
budsjett.  
 
Merforbruk avregnes mot regnskapsrevisjon. Eventuelt mindreforbruk blir tilbakebetalt til 
kommunen. 
Vi viser til vedlagte statusrapport for ytterligere detaljer.  
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Sekretariatet anbefaler for kontrollutvalget at revisjonens statusrapport om utført 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2022 tas til orientering. 
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Statusrapport  
 
Utført forvaltningsrevisjon og eierskapkontroll 
for 2022 

Moss kommune  
 

 
Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll på vegne 

av kontrollutvalget i kommunen. Revisjonen utfører også oppfølginger av tidligere forvalt-

ningsrevisjoner (oppfølgingsrapporter), disse utføres etter bestilling fra kontrollutvalg og 

kommunestyre, og påbegynnes vanligvis ett år etter at kommunestyrevedtaket ble fattet. 

 

Tabellen nedenfor viser arbeid som er utført i 2022. 

 
Tabell: Produksjon og timeforbruk 

Oppgave Rapportert 
2021 

2022 Prosjekt 
totalt 

Estimerte ti-
mer 

Mer-/mindre-
forbruk 

Administrasjon   60  60  

Antikorrupsjonsarbeid 230 218 448 400 +/- 10 % +8 

Informasjonssikkerhet 
og personvern 

744 11 755 660 +/- 10 % +29 

Levekårsutfordringer 
blant barn og unge -  
kommunens arbeid rettet 
mot lavinntektsfamilier, 
psykisk helse og utenfor-
skap 

5 575 580 450 +/- 10 % +85 

Tjenestenivå for beboere 
i sykehjem og omsorgs-
boliger* 

 390  300 +/- 10 %  

Eierskapskontroll – Per-
sonalpartner AS (flyttet 
til 2023)* 

 5  80 +/- 10 %  

Oppfølgingsrapport Bar-
nevern – fosterhjem 

 46  50-80 -4 

Oppfølgingsrapport Sam-
funnssikkerhet og bered-
skap 

 40  50-80 -10 

Sum  1345    

 
Merknader: Kolonnen «Rapportert 2021» viser hva som er rapportert i 2021 på forvaltningsrevisjoner, 
eierskapskontroller og oppfølgingsrapporter som ble påbegynt det året. Timene tas med for å kunne gi 
et bedre bilde av totalforbruk knyttet til de ulike revisjonsprosjektene. Kolonnen «Estimert» angir time-
antall som er estimert i vedtatt prosjektplan/evt. anslag vedrørende oppfølgingsrapporter, mens kolon-
nen «Mer-/mindreforbruk» viser mer- eller mindreforbruk i forhold til estimat for de ferdigstilte prosjek-
tene (feilmarginen er tatt høyde for ved beregningen av evt. mer/mindreforbruk). 
*Ikke ferdigstilt (det registreres timer på prosjekt frem til kommunestyrebehandlingen). 
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Administrasjon 

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

ver, samordningsmøter med kontrollutvalgssekretariatet, utarbeidelse av statusrapporter og 

lignende oppgaver som ikke føres på eget prosjekt. 

 

Antikorrupsjonsarbeid 

Prosjektplan for forvaltningsrevisjon «Antikorrupsjonsarbeid» ble vedtatt i kontrollutvalgets 

møte 14. juni 2021. Det har påløpt 448 timer for hele forvaltningsrevisjonen, som innebærer 

et lite merforbruk i forhold til estimert ramme. Revisjonsrapport ble levert til behandling i kon-

trollutvalget 13. juni 2022, og ble behandlet i kommunestyret 20. september samme år. 

 

Informasjonssikkerhet og personvern 

Prosjektplan for forvaltningsrevisjon «Informasjonssikkerhet og personvern» ble vedtatt i 

kontrollutvalgets møte 14. juni 2021. Revisjonen innhentet ekstern bistand for å gjennomføre 

forvaltningsrevisjonen og totalt 755 timer er påløpt for arbeidet. Dette innebærer et merfor-

bruk utover feilmargin på 29 timer. Rapporten ble behandlet i kontrollutvalgets møte 7. fe-

bruar, samt i kommunestyret 10. mai 2022. 

 

Levekårsutfordringer blant barn og unge  

Prosjektplan for denne forvaltningsrevisjonen ble vedtatt i kontrollutvalget 7. februar 2022. 

Revisjonsrapporten ble behandlet i kontrollutvalgets møte 28. november. Kommunestyret 

behandlet rapporten 13. desember. Revisjonen har tatt noe mer tid en forespeilet, som har 

medført et merforbruk på 85 timer i forhold til estimert ramme. 

 
Tjenestenivå for beboere i sykehjem og omsorgsboliger 

Prosjektplanen for denne forvaltningsrevisjonen ble vedtatt i kontrollutvalgets møte 13. juni 

2022. Forvaltningsrevisjonsrapporten vil bli behandlet i kontrollutvalgets møte 6. februar 

2023. Revisjonen ble utvidet underveis til å også omfatte omsorgsboliger i tillegg til syke-

hjem. I 2022 har det påløpt 390 timer, og det gjenstår noe arbeid i 2023 knyttet til blant annet 

møtevirksomhet, det blir derfor et merforbruk i forhold til estimert ramme knyttet til denne for-

valtningsrevisjonen. 

 
Eierskapskontroll – Personalpartner AS 

Prosjektplan for denne eierskapskontrollen ble behandlet i kontrollutvalgets møte 2. mai 

2022. Kontrollutvalget godkjente planen, men valgte å utsette kontrollen til 2023 på bakgrunn 

av hensynet til at ny eiermelding var under behandling i kommunen. Timene benyttet i 2022 

knytter seg til arbeid med prosjektplanen, samt deltagelse i kontrollutvalget ved behand-

lingen. Det videre arbeidet med eierskapskontrollen vil startes opp i løpet av våren 2023. 

 
Oppfølgingsrapport Barnevern - fosterhjem 

Forvaltningsrevisjonsrapporten «Barnevern – fosterhjem» ble behandlet i kommunestyret 16. 

februar 2021. Vi startet arbeidet med oppfølgingen i februar 2022, og det har påløpt 46 timer 

til arbeidet med undersøkelsen. Oppfølgingsrapporten ble behandlet i kontrollutvalgets møte 

19. september, samt i kommunestyret 8. november 2022. 

 
Oppfølgingsrapport Samfunnssikkerhet og beredskap 

Forvaltningsrevisjonsrapporten «Samfunnssikkerhet og beredskap» ble behandlet i kommu-

nestyret 16. februar 2021. Vi påbegynte oppfølgingen i februar 2022, og det har påløpt 40 

timer til arbeidet med undersøkelsen. Kontrollutvalget behandlet oppfølgingsrapporten i sitt 

møte 13. juni, samt behandlet kommunestyret rapporten den 20. september 2022. 
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Total leveranse 

Moss kommune har budsjettert med 1260 timer til forvaltningsrevisjon, oppfølgingsundersø-

kelser og eierskapskontroll i 2022. I 2022 har det totalt påløpt 1345 timer, som innebærer et 

merforbruk på 85 timer. I henhold til selskapsavtalen for ØVKR IKS skal kommunen fakture-

res for medgått tid etter et selvkostprinsipp. I denne forbindelsen vil mer/mindreforbruk på 

forvaltningsrevisjon bli avregnet mot timer brukt til regnskapsrevisjon. 

 
 

Rolvsøy, 20.01.2023 
 

Casper Støten (sign.) 
fagleder for forvaltningsrevisjon 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/147 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 7030/2023 
Klassering: 3002-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 06.02.2023 23/7 

 

Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for 
økonomiforvaltningen 2022 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar kontroll med etterlevelsen av området «Tilskudd til private 
barnehager», til orientering 

 
Fredrikstad, 09.01.2023 
 
 

Vedlegg 
ØVKR IKS: Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og 
vedtak for økonomiforvaltningen 2022, datert 30.12 2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU - møte 28.11 2022, sak 22/57 «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 28. november 2022 sak om Etterlevelseskontroll – Risiko og 
vesentlighetsvurdering samt valg av kontrollområde, som var «Tilskudd til private 
barnehager» 
 
Kommunerevisjon har den 30. desember 2022 avlagt en uavhengig revisors 
attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 
2022.  
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Kontroll av etterlevelse av gjeldende regelverk om merverdiavgift har revisjonen kontrollert 
om; 
• Har beregnet tilskudd til private barnehager i tråd med egne rutiner og gjeldende 

regelverk 
• Har foretatt utbetaling av tilskudd til private barnehager i tråd md beregninger og egne 

rutiner 

Revisjonens konklusjon er basert på de utførte handlingene og innhentede bevis, og revisor 
har ikke blitt oppmerksomme på noe som gir grunn til å tro at Moss kommune ikke i det alt 
vesentlige har etterlevd regelverk og interne rutiner for håndtering av tilskudd til private 
barnehager.  
 

Vurdering 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta kontroll med etterlevelsen av «Tilskudd til 
private barnehager», til orientering.  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/148 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 7124/2023 
Klassering: 3002-187 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 06.02.2023 23/8 

 

Revisjonsrapport -Avslutning av byggeregnskap for 4 investeringsprosjekter 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar Regnskapsavslutning av byggeregnskap for 4 
investeringsprosjekter Ryggehallen og Halmstad skole, og revisjonsrapporten tas til 
orientering.  
Kontrollutvalget ber MKEiendom KF om å sørge for protokoller foreligger og etisk 
regelverk ved innkjøpsprosessen blir fulgt. 
 

2. Revisjonsrapport - Avslutning av byggeregnskap for 4 investeringsprosjekter 
Ryggehallen og Halmstad skole, og MKEiendom styrets sin innstilling i sak 031/22 
oversendes kommunestyret for behandling, med følgende innstilling til vedtak:  
• Objekt 6638/6688 avsluttes sammen med oppgradering Ryggehallen og Halmstad 

skole fra gamle Rygge kommune 
• Prosjektene avsluttes med en samlet utgift på kr 23 720 496 
• Utgiftene finansieres med momskompensasjon kr 4 491 035, spillemidler/Enova-

tilskudd kr 3 488 000, overføring fra drift med kr 396 750 og lån kr 15 344 711 
• Driftsmessige konsekvenser av lån finansieres av internhusleie fra Moss kommune 

 
Fredrikstad, 09.01.2023 
 
 

Vedlegg 
1. Revisjonsrapport: Avslutning av byggeregnskap for 4 investeringsprosjekter Ryggehallen 

og Halmstad skole – oppgradering av eksisterende varmesentral. 
2. MKEiendom KF – styresak 031/22 den 14.12 2022 «Regnskapsavslutning 4 

investeringsprosjekter Ryggehallen og Halmstad skole 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Reglement for kontrollutvalget i Moss, vedtatt 22.11 2019 
 

Saksopplysninger 
I henhold til reglement for kontrollutvalget skal kontrollutvalget avgi innstilling til 
kommunestyret om godkjenning for hvert av kommunens avsluttede investeringsprosjekt 
som har en totalkostnad på over 5 millioner kroner.  
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Moss kommunale eiendomsselskap KF har avsluttet et byggeregnskap for 4 
investeringsprosjekter Ryggehallen og Halmstad skole med en budsjettramme på kr. 
23 802 284,-. Regnskapet er avsluttet med et kostnad på kr. 23 720 496,-.. 
 
Fase 1 av prosjektet ble utført i perioden 2017-2019.Total oppgradering av eksisterende 
varmesentral i Ryggehallen, som også dekker varmebehov i tilliggende Halmstad skole. 
Eksisterende utstyr er utskiftet til ny bergvarmepumpe tilknyttet ny brønnpark og ny el-kjel. 
To eksisterende ventilasjonsaggregater er også skiftet ut. Et avfuktningsaggregat for 
svømmehall, og et balansert ventilasjonsanlegg for garderobene 
Fase 2 av prosjektet ble utført i perioden 2021-2022. arbeidet gjaldt utskiftning av perifert 
utstyr (nye rørstrekk, vannradiatorer og viftekonvektorer) i Ryggehallen og Halmstad skole 
 
Revisjonen konkluderer med følgende: 
Anskaffelser fase 1 er foretatt i tidligere Rygge kommune. Innkjøpsprosessen for både 
totalentreprise og byggeledelse er i all hovedsak tilfredsstillende håndtert og dokumentert 
ifølge forskrift om offentlige anskaffelser.  
Gjennomføring av 5 anskaffelser, hvor utbetalinger er over kr 100 000, er ikke dokumentert.  
MKEiendom har foretatt anskaffelser i fase 2. Revisjonen finner at innkjøpsprosessen for 
totalentreprisen og anskaffelse av ventilasjonsanlegg i all hovedsak er tilfredsstillende 
håndtert og dokumentert ifølge forskrift om offentlige anskaffelser. Det mangler protokoll for 
anskaffelse av totalentreprise.  
Det foreligger ikke dokumentasjon fra leverandører som omhandler etisk handel. 
Bilagskontrollene har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler, og regnskapsførte utgifter 
er tilfredsstillende dokumentert.  
Det er ingen avvik mellom rapporterte regnskapstall og økonomisystemet. 
Utbetalinger til leverandører stemmer overens med inngåtte kontrakter, med unntak av 
anskaffelse av ventilasjonsanlegg hvor utbetalingene overstiger opprinnelig kontraktsverdi. 
Dette skyldes tilleggs- og endringsarbeider, og er forklart av prosjektleder. 
Byggeregnskapene anses å være avsluttet innen fristen.  

Vurdering 
Sekretariatet merker seg at fase 1 i prosjektet ble igangsatt i tidligere Rygge kommune. 
Revisjonen påpekte at det var gjennomført fem anskaffelser over kr. 100 000.- som ikke er 
dokumentert. I fase to gjennomført av MKEiendom KF manglet det en anskaffelsesprotokoll 
vedr. anskaffelsen av radiatoranlegg, men det er foretatt valg av beste forhold mellom 
leverandører i henhold til tildelingskriteriene. Det foreligger signert kontrakt. Revisjonen 
påpeker også at egenerklæring vedr. etisk handel ikke er innhentet fra leverandørene. Dette 
er et regelvert Moss kommune har vedtatt og er gjeldende fra 2020.  Med bakgrunn i 
revisjonsrapportens vurderinger og konklusjon og i styresak 031/22 anbefaler sekretariatet 
følgende: 
 

Kontrollutvalget tar regnskapsavslutning av byggeregnskap for 4 investeringsprosjekter 
Ryggehallen og Halmstad skole, og revisjonsrapporten tas til orientering. Kontrollutvalget 
bør ber MKEiendom KF om å sørge for protokoller foreligger og etisk regelverk ved 
innkjøpsprosessen blir fulgt. 
Videre anbefales det at Revisjonsrapport avslutning av byggeregnskap for 4 
investeringsprosjekter Ryggehallen og Halmstad skole, og MKEiendom styrets sin innstilling 
i sak 031/22 oversendes kommunestyret for behandling.  
• Objekt 6638/6688 avsluttes sammen med oppgradering Ryggehallen og Halmstad skole 

fra gamle Rygge kommune 
• Prosjektene avsluttes med en samlet utgift på kr 23 720 496 
• Utgiftene finansieres med momskompensasjon kr 4 491 035, spillemidler/Enova-tilskudd 

kr 3 488 000, overføring fra drift med kr 396 750 og lån kr 15 344 711 
• Driftsmessige konsekvenser av lån finansieres av internhusleie fra Moss kommune 
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1. INNLEDNING 

Delegeringsreglement for kontrollutvalget i Moss er vedtatt av kommunestyret 11.12.2019. 

Under ansvarsområder/oppgaver fremkommer det at: 

” Kontrollutvalget fremmer sak til kommunestyret for hvert av kommunens avsluttede 

investeringsprosjekt som har en totalkostnad på over 5 millioner kroner.” 

 

I Moss kommune er det Moss Kommunale Eiendomsselskap KF (heretter forkortet 

MKEiendom) som står ansvarlig for de fleste av Moss kommunes investeringsprosjekter etter 

vedtak og bevilgning i kommunestyret. I ansvaret for investeringsprosjektene inngår også 

ansvar for regnskapsføring og videre rapportering av investeringsregnskapene. 

 

Investeringsprosjekter for Ryggehallen og Halmstad skole er prosjekter som ble startet opp i 

Rygge kommune i 2017-2019. Prosjektene ble ferdigstilt i regi av MKEiendom i 2021/2022. 

MKEiendom har avsluttet byggeregnskapene. 

 

2. FORMÅL OG AVGRENSNING 

 

Formålet med gjennomgangen er å bekrefte riktigheten av regnskapene. Kontrollen av 

investeringsprosjektet omfatter kun bekreftelse av regnskap, ikke gjennomgang og vurdering 

av rutinene for gjennomføring av investeringsregnskaper generelt. 

 

3. ORGANISERING OG METODEVALG  

 

Kontrollen er gjennomført av revisor Olga Bronzova i november 2022 og er foretatt i samsvar 

med metodikk for god kommunal revisjonsskikk. Det er benyttet alminnelig 

revisjonsmetodikk i arbeidet, der kriteriene fremkommer av eget revisjonsprogram for 

investeringsregnskap.  

 

4. GJENNOMFØRING 

Vedtak, bevilgning, regnskap og finansiering 

Vi har mottatt «Saksutredning – Regnskapsavslutning 4 investeringsprosjekter Ryggehallen 

og Halmstad skole», datert 22.09.2022, som er godkjent av daglig leder. Dette dokumentet er 

benyttet som utgangspunkt for revisjonen. Anmodning om revisjon er datert 26.10.2022. 

Byggeregnskapene ble styrebehandlet 14.12.2022. Styregodkjent byggeregnskap, utvalgssak 

031/22 følger som vedlegg. Vedtak er i samsvar med daglig leders vedtak. 

 

 

Tabellen nedenfor er en sammenstilling over bevilgninger, finansiering og regnskap samt 

administrasjonens forslag til vedtak. 
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Prosjekt Bevilget Beskrivelse Beløp Beløp

Prosjekt for Ryggehallen-teknisk rom 

og tak - 1 fase , Rygge kommune

rebudsjettert KS-sak 

74/16 Årsbudsjett 2017, Rygge kommune

7 000 000

Prosjekt for Ryggehallen-teknisk rom 

og tak - 1 fase , Rygge kommune KS, Vedtak 64/18 Årsbudsjett 2018, Rygge kommune 8 150 000

Ryggehallen - 2 fase

KS,Vedtak 001/19, 

Moss kommune

Økning av prosjektbudsjettett. Øk.plan 

2020-2023 MKE KF. 8 000 000

objekt 6638 Varmeanlegg 

Ryggehallen -  trinn 2

KS,Vedtak 096/22, 

Moss kommune 2 tertialrapport 2022 MKE KF 177 284

objekt 6688 Ryggehallen 

oppgradering SD

KS,Vedtak 096/22, 

Moss kommune 2 tertialrapport 2022 MKE KF 475 000

Totalt bevilget til prosjektet 23 802 284

Regnskapsførte utgifter 23 720 496

Totale utgifter  - Fase 1 (gamle Rygge 

kommune) 15 135 620

Sum utgifter  - Fase 2 (MKE KF) 8 584 876

Totale utgifter 23 720 496

Investeringene finansieres med momskompensasjon, spillemidler/Enova-tilskudd, overføring fra drift og lån.

Forslag til vedtak - finansiering

Momskompensasjon 4 491 035

Spillemidler/Enova-tilskudd 3 488 000

Overføring fra drift 396 750

Lån 15 344 711

Sum finansiering 23 720 496

 

Prosjektene går over 2 faser, hvor fase 1 ble gjennomført i gamle Rygge kommune i 

tidsrommet 2017-2019. Dette gjelder total oppgradering av eksisterende varmesentral i 

Ryggehallen, som også dekker varmebehov i Halmstad skole. I kommunestyret for periode 

2017-2018 i Rygge kommune ble det vedtatt total bevilgning på kr 15 mill. til prosjektet.  

I 2020 ble prosjektet videreført til «nye Moss kommune» og fase 2 ble gjennomført i regi av 

MKEiendom. Det ble foretatt utskifting av rørstrekk, vannradiator og viftekonvektorer i både 

Ryggehallen og Halmstad skole. 

I årsbudsjett 2020 for MKEiendom, ble det vedtatt kr 8 mill. til fase 2, og i 2. tertialrapport 

2022 ble bevilgningen til prosjektene økt med kr 652 284. 

Totale prosjektsutgifter er på kr 23 720 496, hvorav kr 8 584 876 er regnskapsført i 

MKEiendom, og kr 15 135 620 i tidligere Rygge kommune.  

 

Innkjøpsprosessen 

Fase 1 

Det ble gjennomført en anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprise for varmeanlegg. 

Konkurransen ble utlyst på Doffin, som åpen anbudskonkurranse. Anskaffelsen omfattes av 

anskaffelsesforskriften del II. Leverandøren ble valgt ut fra den laveste prisen. Det er 

utarbeidet anskaffelsesprotokoll og kontrakt. Attest for skatt og merverdiavgift foreligger. 

 

Anskaffelse av byggeledelse for prosjektet ble gjennomført som minikonkurranse ved 

tilbudsforespørsel. Innen fristens utløp ble det kun levert ett tilbud. Denne leverandøren ble 

derfor valgt. Det er utarbeidet anskaffelsesprotokoll og kontrakt.  

 

Det ble også gjennomført flere anskaffelser for tjenester hvor utbetalinger til leverandører er  

over kr 100 000. Gjennomføring av konkurranser for disse er ikke dokumentert. Dette gjelder 

anskaffelser av elektrikertjenester og innkjøp av utstyr. 
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Fase 2 

Det ble gjennomført anskaffelse av ny radiatoranlegg - totalentreprise. Konkurransen ble 

utlyst på Doffin, og anskaffelsen omfattes av anskaffelsesforskriften del II. 

Leverandøren ble valgt etter beste forhold mellom kvalitet og pris i henhold til 

tildelingskriteriene i konkurransegrunnlaget. Det ble ikke utarbeidet anskaffelsesprotokoll. 

Signert kontrakt og attest for skatt og merverdiavgift foreligger. 

 

Anskaffelse av ventilasjonsanlegg ble gjennomført som minikonkurranse. Det ble sendt 

invitasjon til 3 leverandører og to ga tilbud. Leverandøren ble valgt på bakgrunn av laveste 

pris. Det er utarbeidet anskaffelsesprotokoll og kontrakt. Attest for skatt og merverdiavgift 

foreligger. 

 

Andre anskaffelser som f.eks. konsulenttjenester ble utført som direkte anskaffelser da dette 

ble anslått å være mest hensiktsmessig og beløpet var under grenser for konkurranse, dvs. 

under kr 100 000. 

 

Etisk handel 

Moss kommune har et etisk regelverk og har vedtatt policyer for eksterne anskaffelser, som 

ble gjeldende fra 2020. MKEiendom har rutiner for å innhente egenerklæringer fra valgt 

leverandør, som blant annet omhandler etisk handel. 

Det foreligger ikke signert dokumentasjon/egenerklæring fra leverandører.  

 

Regnskap 

Revisjonen har sammenlignet rapporterte regnskapstall (byggeregnskapet i saksutredningen) 

mot økonomisystemet og det er ikke funnet avvik. 

  

Vi har tatt ut rapport fra økonomisystemet som viser utbetalingene til valgte leverandører på 

prosjektene. Hensikten med dette er å kontrollere om lov om offentlige anskaffelser er fulgt 

samt å kontrollere utbetalingene i forhold til inngåtte kontrakter. Kontrollen viser at 

utbetalingene til aktuelle leverandører er i henhold til inngåtte kontrakter, med unntak av 

utbetalingene til anskaffelse av ventilasjonsanlegg som er ca. 40 % høyere enn opprinnelig 

kontraktssum. Merforbruket skyldes endringsmeldinger og tilleggsarbeid ved tilkobling av 

ventilasjon opp mot kommunes SD-anlegg. Endringer er godkjent og fulgt opp av foretaket. 

 

Bilagshåndtering 

Revisjonen har foretatt stikkprøvekontroll av bokførte bilag for å verifisere at utgiftene 

tilhører prosjektene, og at de er dokumentert i henhold til kravene i bokføringsloven. Våre 

funn viser at behandlingen av bilag og dokumentasjon er håndtert tilfredsstillende.  

 

Renter 

Investeringsprosjektene er ikke belastet med byggelånsrenter. 

 

Avslutning 

I følge foretakets rutiner skal regnskapsavslutning av byggeregnskapet foretas innen ni 

måneder etter at arbeidet er ferdigstilt. Det foreligger protokoll for overtakelses- 

ferdigbefaring for både Halmstad skole, datert 20.11.2021 og Ryggehallen, datert 30.08.2022. 

Regnskapet ble avsluttet i august 2022.  
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5. VURDERING 

 

Revisjonen har mottatt anskaffelses dokumentasjon. 

Anskaffelser fase 1 er foretatt i tidligere Rygge kommune. Innkjøpsprosessen for både 

totalentreprise og byggeledelse er i all hovedsak  tilfredsstillende håndtert og dokumentert 

ifølge forskrift om offentlige anskaffelser.  

Gjennomføring av 5 anskaffelser, hvor utbetalinger er over kr 100 000, er ikke dokumentert.  

MKEiendom har foretatt anskaffelser i fase 2. Revisjonen finner at innkjøpsprosessen for  

totalentreprisen og anskaffelse av ventilasjonsanlegg i all hovedsak er tilfredsstillende 

håndtert og dokumentert ifølge forskrift om offentlige anskaffelser. Det mangler protokoll for  

anskaffelse av totalentreprise.  

Det foreligger ikke dokumentasjon fra leverandører som omhandler etisk handel. 

Bilagskontrollene har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler, og regnskapsførte utgifter er 

tilfredsstillende dokumentert.  

Det er ingen avvik mellom rapporterte regnskapstall og økonomisystemet. 

Utbetalinger til leverandører stemmer overens med inngåtte kontrakter, med unntak av 

anskaffelse av ventilasjonsanlegg hvor utbetalingene overstiger opprinnelig kontraktsverdi. 

Dette skyldes tilleggs- og endringsarbeider, og er forklart av prosjektleder.  

Byggeregnskapene anses å være avsluttet innen fristen.  

 

 

Rolvsøy,  15.12.2022 

 

 

Jolanta Betker (sign.)                Olga Bronzova (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor                  revisor 
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Arkiv: FE-209 

Arkivsak: 22/6290 - 1  
Saksbehandler: Anne Siri Birkeland 

  Dato: 22.09.2022 
 

Saksframlegg 
  

 
 
Saksnr.  Utvalg Møtedato 
031/22 Styret for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF 14.12.2022 

 
 
Regnskapsavslutning 4 investeringsprosjekter Ryggehallen og Halmstad skole 
 
Styret for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF- 031/22: 
Styrets innstilling til Kommunestyret: 
Objekt 6638/6688 avsluttes sammen med oppgradering Ryggehallen og Halmstad skole fra 
gamle Rygge kommune.  
 
Prosjektene avsluttes med en samlet utgift på kr 23 720 496. 
 
Utgiftene finansieres med momskompensasjon kr 4 491 035, spillemidler/Enova-tilskudd     
kr 3 488 000, overføring fra drift med kr 396 750 og lån kr 15 344 711. 
 
Driftsmessige konsekvenser av lån finansieres av internhusleie fra Moss kommune. 
 
Daglig leders forslag til vedtak: 
Objekt 6638/6688 avsluttes sammen med oppgradering Ryggehallen og Halmstad skole fra 
gamle Rygge kommune.  
 
Prosjektene avsluttes med en samlet utgift på kr 23 720 496. 
 
Utgiftene finansieres med momskompensasjon kr 4 491 035, spillemidler/Enova-tilskudd     
kr 3 488 000, overføring fra drift med kr 396 750 og lån kr 15 344 711. 
 
Driftsmessige konsekvenser av lån finansieres av internhusleie fra Moss kommune. 
 
Bakgrunn for saken: 
Fase 1, utført 2017-2019. 
Total oppgradering av eksisterende varmesentral i Ryggehallen, som også dekker 
varmebehov i tilliggende Halmstad skole. Eksisterende utstyr er utskiftet til ny 
bergvarmepumpe tilknyttet ny brønnpark og ny el-kjel. To eksisterende 
ventilasjonsaggregater er også skiftet ut. Et avfuktningsaggregat for svømmehall, og et 
balansert ventilasjonsanlegg for garderobene.  
  
Fase 2, Utført 2021-2022 
Utskiftning av perifert utstyr (nye rørstrekk, vannradiatorer og viftekonvektorer) i Ryggehallen 
og Halmstad skole. 
 
 
Redegjørelse for saken: 
Tiltakene i fase 1 og 2 ble prosjektert og utført for å oppnå en mer energibesparende 
varmesentral med energibrønner og lavenergi varmepumpe samt energieffektive 
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ventilasjonsanlegg. Fase 1 og 2 er utført i sin helhet. Det var entreprenør Nordisk 
Energikontroll AS som vant anbudskonkurransen og leverte totalentreprisen for fase 1. Det 
ble søkt støtte av Enova og tippemidler for tiltakene i fase en (1) og to (2). Fase 2 ble utført 
via en totalentreprise av GK Rør AS. 

 
 
Enova-tilskudd kr 272 000, spillemidler 3 216 000 (utbetalt kr 1 508 000, rest spillemidler 
utbetalt 2022 kr 1 708 000). 
 
Prosjektet var opprinnelig planlagt i to faser, hvor fase 1(en) ble gjennomført i gamle Rygge 
kommune i tidsrommet 2017-2019. Fase to var planlagt å starte opp etter fase 1(en) var 
gjennomført. I mellomtiden ble det en kommunesammenslåing, og fase to ble noe utsatt og 
gjennomført i «nye Moss Kommune». Dette er et prosjekt som går over 2(to) faser. 
 
Intern og ekstern medvirkning: 
I prosessen med å etablere nytt varmeanlegg til Ryggehallen og Halmstad skole etablerte 
Eiendomsforvaltningen i Rygge kommune en faglig gruppe for alternative 
varmesentralløsninger. Formålet var å senke fyringskostnadene til byggene. Gruppen besto 
av interne og eksterne fagpersoner.  
 
Vurderinger: 
Det ble valgt tekniske løsninger med bakgrunn for å senke energikostnadene med tanke på 
publikumsbassenget i Ryggehallen samt energikostnadene på Halmstad skole. 
 
Økonomiske konsekvenser for årsbudsjett og handlingsplan: 
Driftsmessige konsekvenser av prosjektet er vedtatt i tidligere økonomiplaner.  
 
Oppsummering/konklusjon: 
Moss kommune har nå fatt et energieffektivt varmeanlegg som dekker Ryggehallen og 
svømmebasseng samt Halmstad skole.  
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Bengt Olimb, daglig leder                                                    Steffen Aanes, avdelingsleder 
Teknisk 
Moss 09.11.2022 
 
 
Styret for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF 14.12.2022: 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtak. 
 
Styret for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF- 031/22: 
Styrets innstilling til Kommunestyret: 
Objekt 6638/6688 avsluttes sammen med oppgradering Ryggehallen og Halmstad skole fra 
gamle Rygge kommune.  
 
Prosjektene avsluttes med en samlet utgift på kr 23 720 496. 
 
Utgiftene finansieres med momskompensasjon kr 4 491 035, spillemidler/Enova-tilskudd     
kr 3 488 000, overføring fra drift med kr 396 750 og lån kr 15 344 711. 
 
Driftsmessige konsekvenser av lån finansieres av internhusleie fra Moss kommune. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/155 
Dokumentnr.: 11 
Løpenr.: 21410/2023 
Klassering: 3002-192 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 06.02.2023 23/9 

 
 

Intern kvalitetsrevisjon av kommunens psykiatritilbud 

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

 
2. Kontrollutvalget ber om en muntlig informasjon i deres møte 18.september 2023 på 

hvordan oppfølgingen av avvikene og forbedringsområdene har gått. 
 
Fredrikstad, 26.01.2023 
 
 

Vedlegg 
Vedlegg 1: Rapport «Kvalitetsrevisjon ved avdeling Fjellom november 2022» 
Vedlegg 2: Handlingsplan oppfølging av kvalitetsrevisjon ved Fjellom 
Vedlegg 3. Redegjørelse for plan for oppfølging av kvalitetsrevisjon Fjellom 
Vedlegg 4: Milepelsplan for oppfølging av kvalitetsrevisjon ved avdeling område Fjellom 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kontrollutvalgssak 22/40, den 19.09 2023 – «Psykiatritilbudet i Moss - tema for 
forvaltningsrevisjon?» 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet en sak som omhandlet psykiatritilbudet i Moss kommune, i sak 
22/40, den 19.09 2022.  
 
Kontrollutvalgsleder og sekretariatet opplyste innledningsvis i saken om at det var mottatt 
flere henvendelser vedrørende psykiatri i Moss kommune.  
Det var flere utfordringer som pårørende har gjort kontrollutvalgsleder oppmerksomme på, 
ett av disse er om brukerne blir sikret rett og nødvendig hjelp via enkeltvedtak. 
I henhold til Veileder for saksbehandling etter helse- og omsorgstjenesteloven skal et vedtak 
være utformet slik at mottakeren vet hvilke tjenester som skal gis, i hvilket omfang og til 
hvilken tid, samt for hvor lang tid vedtaket gjelder. Vedtaket må være så konkret utformet at 
det skaper forutsigbarhet for pasienten/brukeren, samtidig som det bør være så fleksibelt at 
det tar høyde for normale svingninger i bistandsbehovet. Vedtaket må være detaljert nok til 
at det kan bli klart for brukerne og for pårørende eller andre bistandspersoner hva som 
konkret er innvilget, og hvorfor dette anses tilstrekkelig. 
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Representanter fra rus og psykiatri orienterte kort om sine svar på de spørsmål som har 
kommet fra pårørende. Svarene ble også vedlagt protokollen fra møtet den 19.09 2022. 
Kontrollutvalget stilte oppfølgingsspørsmål til representantene som ble besvart i møte. 
Videre ble det informert om at med bakgrunn i de ulike tilbakemeldinger fra pårørende, var 
det bestemt at det skulle gjennomføres en intern kvalitetsrevisjon av virksomheten i 
kommunen. Det skal gjøres en gjennomgang av rutinene i virksomheten og hvordan 
rutinene blir fulgt opp. Oppstart var planlagt tidlig i november. Det ble også informert om at 
det var bestemt samtaler med de aktuelle pårørende i slutten av september 2022.  
Kontrollutvalget tok informasjonen til orientering og ba om at resultatet av kvalitetsrevisjon 
blir forelagt kontrollutvalget når den er ferdigstilt. Hvis ikke kvalitetsrevisjonen var ferdigstilt 
innen kontrollutvalgets første møte i 2023, skulle kontrollutvalget på ny gjøre vurdering på 
om de skal iverksette ytterligere tiltak.  
 
Sekretariatet har fått oversendt rapport fra kvalitetsrevisjon den 27. januar 2023, vedlegg 1 
til saken. Sekretariatet har også fått oversendt en handlingsplan for oppfølging av funn i 
kvalitetsrevisjonen, redegjørelse for plan av oppfølging og en milepælsplan for oppfølging, 
vedlegg 2, 3 og 4 til saken.  
 
Det fremgår av rapporten at bakgrunnen for den interne kvalitetsrevisjonen var at enkelte 
brukere og pårørende ved enhet Hjemmetjenester, virksomhet Rygge, avdeling Fjellom har 
gitt tilbakemelding til kommunen om at de er misfornøyde med tjenestetilbudet ved 
avdelingen. Pårørende har gitt tilbakemeldinger på at utforming av vedtakene er lite 
spesifikke. Det er også kommet klage på utførelse og omfang av tjenesten og avdelingens 
profesjonalitet. 
 
Med denne bakgrunn har følgende punkter blitt kontrollert: 
• Vedtak inkludert innhold og formulering i vedtakene 
• Tjenesteleveranse opp mot vedtaket 
• Innhold i tjenestene 
• Aktivitetstilbud og fellesaktiviteter til brukere  
• Kommunikasjon med brukere og pårørende 
• Kompetanse hos ansatte  
• Arbeidsmiljøet i avdelingen 
 
Avvik og forbedringsområder 
 
Kvalitetsrevisjonen har funnet 10 avvik herunder: 
 
1. Rutinene for revurdering av vedtak blir kun delvis fulgt, både ved planlagte revurderinger 

og ved endrede behov hos bruker. Det er eksempler på at vedtakene ikke stemmer med 
behovet hos bruker og vedtak som ikke er revurdert innen vedtakets utløpsdato.  

2. Ansatte er usikre på hva den estimerte tiden i pasientjournalen skal dekke, da særlig om 
det skal dekke tid der ansatte ikke er sammen med bruker som f.eks. planlegging av 
tjenestene og møtetid.  

3. Arbeidet med styringssystemet «bemanning følger vedtak» blir ikke gjennomført i tråd 
med prosedyren, og avdelingen har ikke en tilstrekkelig oversikt over nødvendige 
årsverk til å dekke behovet hos brukerne i avdelingen. 

4. Avdelingen har ikke tilstrekkelig kontroll på oppfølging av obligatoriske kurs og 
kompetansehevende tiltak for ansatte. 

5. Avdelingsleder har ikke fullstendig oversikt over avdelingens behov for årsverk i turnus. 
6. Ansatte har ikke oversikt over gjeldene relevante prosedyrer i kvalitetssystemet til 

kommunen. 
7. Det er ikke utarbeidet tiltaksplaner med en beskrivelse av hvordan tjenestene skal gis for 

alle brukerne 
8. Det er usikkert om brukerne til enhver tid får nødvendige og forsvarlige tjenester i tråd 

med helse og omsorgstjenestelovginingen. 
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9. Det er ikke tilstrekkelig kvalitetssikret at ansvarsgrupper gjennomføres som planlagt og 
at det skrives referat fra ansvarsgruppemøtene.  

10. Det er ikke etablert koordinator og IP plan for alle brukere som ønsker dette tilbudet. 
 
Videre viser kvalitetsrevisjonen til 6 forbedringsområder: 
1. Det bør etableres regelmessige møter mellom avdelingene og helse og 

omsorgsforvaltning for å sikre godt samarbeid og felles forståelse for innholdet i 
vedtakene og tiltaksplanene. 

2. Ansatte gir utrykk for at leder bør være mer tilgjengelig på avdelingen 
3. Sikre at leder, ansatte og pårørende har en felles forståelse av hvilke tjenester bruker 

skal motta, både individuelt og i fellesskap med andre brukere.  
4. Systematisk informasjon til pårørende fra avdelingen og på kommunens hjemmeside 
5. Bedre informasjon om tjenestetilbudet rus og psykisk helse i kommunen på kommunens 

hjemmesider 
6. Informasjon til pårørende om hvordan de kan klage på tjenestene 

Det står beskrevet i redegjørelsen for plan for oppfølging av kvalitetsrevisjon at avdelingen 
har en målsetning om å ferdigstille arbeidet tidlig Juni 2023. Det vil da avholdes et 
informasjonsmøte om arbeidet og tiltak i handlingsplan, for brukere og pårørende tilknyttet 
avdeling. 
 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at bakgrunnen for kontrollutvalgssaken var henvendelser fra 
pårørende til Fjellom. Sekretariatet vurderer videre at kommunen selv har tatt tak i de 
tilbakemeldinger de har fått fra pårørende og ansatte og igangsatt en kvalitetsrevisjon. Flere 
avvik og forbedringsområder er funnet og kommunen viser også til planer for hvordan dette 
skal følges opp. 
Sekretariatet vurderer derfor at kontrollutvalget kan ta informasjonen til orientering. Videre 
kan kontrollutvalget be om en muntlig informasjon høsten 2023 på hvordan 
oppfølgingsarbeidet har gått. 
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Kvalitetsrevisjon ved enhet hjemmetjenester, avdeling Fjellom 
november 2022 
 

Bakgrunn for kvalitetsrevisjonen 
Enkelte brukere og pårørende ved enhet Hjemmetjenester, virksomhet Rygge, avdeling Fjellom har 
gitt tilbakemelding til kommunen om at de er misfornøyde med tjenestetilbudet ved avdelingen. 
Pårørende har gitt tilbakemeldinger på at utforming av vedtakene er lite spesifikke. Det er også 
kommet klage på utførelse og omfang av tjenesten og avdelingens profesjonalitet. 

Enhet hjemmetjenester vurderte at det var hensiktsmessig å gjennomfør en kvalitetsrevisjonen med 
bistand fra kvalitetsrådgiver i Moss kommune. Gjennomgangen skulle se på om avdelingen leverer de 
tjenestene som brukerne har behov for og om samarbeidet med pårørende er godt nok.  

Revisjonen snakket med både ansatte og pårørende som redegjort for nedenfor. Det fremkom mye 
informasjon i samtalene som er både taushetsbelagt og inneholder sensitive personopplysninger. 
Kvalitetsrevisjonen har levert en detaljert rapport til enhetsleder for hjemmetjenesten som et internt 
arbeidsdokument med avvik og forbedringsområder som skal følges opp. Helse og mestring har 
utarbeidet denne rapporten med avvik og forbedringsområder fra kvalitetsrevisjonen der 
taushetsbelagte og sensitive opplysninger er utelatt.    

Grunnlaget for kvalitetsrevisjonen 
Fjellom er en avdeling som gir tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne og/eller psykiske 
lidelser. I avdelingen er det personale tilstede hele døgnet. De følger opp brukere som bor i de 
samlokaliserte boligene og brukere som bor hjemme i nærområdet til avdelingen. På bakgrunn av 
henvendelsene fra pårørende og brukere er følgende punkter grunnlag for denne kvalitetsrevisjonen: 

• Vedtak inkludert innhold og formulering i vedtakene 
• Tjenesteleveranse opp mot vedtaket 
• Innhold i tjenestene 
• Aktivitetstilbud og fellesaktiviteter til brukere  
• Kommunikasjon med brukere og pårørende 
• Kompetanse hos ansatte  
• Arbeidsmiljøet i avdelingen 

 
Dokumentasjon som er lagt til grunn ved kvalitetsrevisjonen: 
 

• Klager fra brukere og pårørende 
• Svar til kontrollutvalgets forespørsel september 2022 
• Registrerte avvik i avdelingen 
• Brukerundersøkelse gjennomført i 2022 
• Referat fra ledelsens gjennomgang i 2020 og 2021 
• Risikovurderinger relatert til tjenester fra avdelingen 
• Relevante prosedyrer 
• Funksjonsbeskrivelser 
• Kompetansekriterier/kartlegging ved avdelingen 
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• Medarbeiderundersøkelsen i 2022 
 
Revisjonen har intervjuet: 
Virksomhetsleder virksomhet Rygge Inge Bakken 
Avdelingsleder Fjellom Glenn Bednarczyk 
To saksbehandlere ved Helse og omsorgsforvaltningen       
Fagkoordinator ved Fjellom   
Helsefagarbeider ved Fjellom   
Vernepleier ved Fjellom   
Tillitsvalgt     
Verneombud     
Kvalitetsrådgiver enhet hjemmetjenester 
Pårørende til 3 brukere som bor på Fjellom 
 
Kvalitetsrevisjonen ble gjennomført over 4 dager i november med sluttmøte den 21. november 2022. 
Det ble avholdt møter med pårørende og ansatte ved avdeling Fjellom og helse og 
omsorgsforvaltningen. Under revisjonen ble det blant annet gjort stikkprøver av vedtak, hvordan 
prosedyrer er implementert, beregning av bemanning og hvordan avdelingen gir tjenester til 
brukerne. Denne listen er ikke uttømmende.  
 

Resultater og funn 
 

Brukers enkeltvedtak 
Vedtakene om praktisk bistand og opplæring til brukerne beskriver hva de skal få hjelp til uten at 
dette er beskrevet med et gitt antall timer. Tidsestimering på omfanget av tjenester er beskrevet i 
journalsystemet.  Hva som skal utføres og hvordan hjelpen gis skal føres i brukers tiltaksplan. Når det 
oppstår en endring i hjelpebehovet til bruker skal tjenestene revurderes og saksbehandler ved helse 
og omsorgsforvaltningen skal informeres om behov for å revurdere vedtaket. Gjennomgangen viser 
at innholdet i vedtakene ikke blir revurdert i tråd med kommunens prosedyrer. Det fremkommer 
også at det er usikkerhet om tidsestimatet i Gerica inkluderer tid som ikke brukes direkte med 
brukerne, såkalt indirekte tid. Eksempel på indirekte tid er samarbeidsmøter rundt bruker, transport 
og kontakt med fastlege.  
 
Avvik: 

1. Rutinene for revurdering av vedtak blir kun delvis fulgt, både ved planlagte revurderinger og 
ved endrede behov hos bruker. Det er eksempler på at vedtakene ikke stemmer med 
behovet hos bruker og vedtak som ikke er revurdert innen vedtakets utløpsdato.  

2. Ansatte er usikre på hva den estimerte tiden i pasientjournalen skal dekke, da særlig om det 
skal dekke tid der ansatte ikke er sammen med bruker som f.eks. planlegging av tjenestene 
og møtetid.  

 
Forbedringsområder: 

1. Det bør etableres regelmessige møter mellom avdelingene og helse og omsorgsforvaltning 
for å sikre godt samarbeid og felles forståelse for innholdet i vedtakene og tiltaksplanene. 
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Bemanning og kompetanse 
Helse og mestring enhet hjemmetjenester har etablert et styringsverktøy som gir en systematisk 
oversikt over bemanning i avdelingene og over omfang av tjenestene til brukerne. I intervju med 
virksomhetsleder og avdelingsleder fremkommer det at det ikke er en omforent forståelse av denne 
systematiske oversikten, og prosedyren blir kun delvis fulgt opp.  
 
Kompetansen hos ansatte i avdelingen er sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, assistenter og 
enkelte andre utdanninger. Noen ansatte har relevant videreutdanning. Ansatte beskriver at de ikke 
alltid har tilstrekkelig tid til å dekke den enkelte brukers behov for tjenester, og at planlagte kurs og 
videreutvikling som planlegges ikke prioriteres og følges opp. Dette vil kunne ha konsekvenser for 
kvaliteten på tilbudet til brukerne.  
 
Avvik: 

3. Arbeidet med styringssystemet «bemanning følger vedtak» blir ikke gjennomført i tråd med 
prosedyren, og avdelingen har ikke en tilstrekkelig oversikt over nødvendige årsverk til å 
dekke behovet hos brukerne i avdelingen. 

4. Avdelingen har ikke tilstrekkelig kontroll på oppfølging av obligatoriske kurs og 
kompetansehevende tiltak for ansatte. 

5. Avdelingsleder har ikke fullstendig oversikt over avdelingens behov for årsverk i turnus. 
6. Ansatte har ikke oversikt over gjeldene relevante prosedyrer i kvalitetssystemet til 

kommunen. 
 
Forbedringsområder: 

2. Ansatte gir utrykk for at leder bør være mer tilgjengelig på avdelingen.  
  

Oppfølging av brukerne 
Ansatte gir tilbakemelding på at de er usikre på hvor mye bistand brukerne skal motta, samtidig som 
at de er enige om at de skal ha fokus på hva brukerne har behov for og ikke på antall estimerte timer. 
Ansatte opplever at de har for lite tid med brukerne, og samtidig er det ikke utarbeidet tiltaksplaner 
for alle brukerne i tråd med kommunens prosedyrer for bruk av tiltaksplaner. Pårørende melder 
tilbake at de ansatte gir gode tjenester, men at de ofte har liten tid og brukerne mottar ikke alltid 
den bistanden de har behov for.  
 
Kvalitetsrevisjonen har også avdekket at leder i avdelingen, ansatte og pårørende ikke har en felles 
forståelse av om felles aktiviteter til brukerne er en del av tjenestene som er beskrevet i vedtakene.  
 
Avvik: 

7. Det er ikke utarbeidet tiltaksplaner med en beskrivelse av hvordan tjenestene skal gis for alle 
brukerne 

8. Det er usikkert om brukerne til enhver tid får nødvendige og forsvarlige tjenester i tråd med 
helse og omsorgstjenestelovginingen. 

9. Det er ikke tilstrekkelig kvalitetssikret at ansvarsgrupper gjennomføres som planlagt og at det 
skrives referat fra ansvarsgruppemøtene.  

      10. Det er ikke etablert koordinator og IP plan for alle brukere som ønsker dette tilbudet. 
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Forbedringsområder: 

3. Sikre at leder, ansatte og pårørende har en felles forståelse av hvilke tjenester bruker skal 
motta, både individuelt og i fellesskap med andre brukere.  

 
Samarbeid med pårørende 
Pårørende som ble intervjuet er usikre på om deres nære mottar de tjenestene de skal ha. Hvordan 
de ansatte gir tjenester når pårørende er tilstede hos bruker varierer, og det er eksempler på 
reduserte tjenester når pårørende er på besøk.  Pårørende ønsker at brukerne får bedre oppfølging, 
og de er redde for at stress hos pårørende og ansatte kan ha negativ effekt hos brukerne. Samtidig 
vurderer ansatte og pårørende i enkelttilfeller behovet til bruker forskjellig.  
 
Pårørende etterspør også mer informasjon fra avdelingen, da særlig informasjon til nye brukere og 
deres pårørende, og om hvordan pårørende kan gi tilbakemeldinger til avdelingen.  
 
Forbedringsområder: 

4. Systematisk informasjon til pårørende fra avdelingen og på kommunens hjemmeside 
5. Bedre informasjon om tjenestetilbudet rus og psykisk helse i kommunen på kommunens 

hjemmesider 
6. Informasjon til pårørende om hvordan de kan klage på tjenestene 

 

Oppsummering 
Kvalitetsgjennomgangen har vist at brukerne i stor grad er fornøyd med den hjelpen de mottar fra de 
ansatte. Samtidig er det behov for å sikre at ansatte har nødvendig kunnskap og rammer til å kunne 
ivareta brukerne på en god måte.  Avvikene og forbedringsområdene som er påvist i denne 
kvalitetsgjennomgangen vil bli fulgt opp i avdelingen våren 2023.  
 
Avdeling Fjellom vil utarbeide en handlingsplan for å lukke avvikene i løpet av våren 2023. Ansatte, 
verneombud og tillitsvalgte vil inkluderes i prosessen med å lukke avvikene og implementere 
forbedringsområdene. Pårørende og brukere vil informeres fortløpende om det pågående 
kvalitetsarbeidet.   
 
Ledere i avdelingen og virksomheten ble informert om funnene i møte den 21. november 2022. Det 
er planlagt et møte med brukere og pårørende i begynnelsen av februar og ansatte er informert om 
funnene revisjonen i personalmøter før jul.  
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Handlingsplan etter Kvalitetsrevisjon ved 
Område Fjellom 

 

Virksomhet: Rygge  
Avdeling: Område Fjellom 
Deltakere:   
Gruppe 1:  
Gruppe 2:  
Administrasjonsgruppe:  

Nr  Avvik Forbedringspunkter Tiltak / løsning Merknader Ansvarlig 
 

Tids-
frist 

Utført - 
dato/sign. 

 

Brukers enkeltvedtak 
1. Rutinene for 

revurdering av vedtak 
blir kun delvis fulgt, 
både ved planlagte 
revurderinger og ved 
endrede behov hos 
bruker. Det er 
eksempler på at 
vedtakene ikke 
stemmer med behovet 
hos bruker og vedtak 
som ikke er revurdert 
innen vedtakets 
utløpsdato. 

 
 

 

 
- Gjennomgang koordinatormøter en 

gang per uke 
 
 

- Arbeidsgruppe  

 

 

 

 
Glenn B 

 

 

Gr.leder 

 

 

 

 

Uke 7-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2022 
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Handlingsplan etter Kvalitetsrevisjon ved 
Område Fjellom 

 

Virksomhet: Rygge  
Avdeling: Område Fjellom 
Deltakere:   
Gruppe 1:  
Gruppe 2:  
Administrasjonsgruppe:  

Nr  Avvik Forbedringspunkter Tiltak / løsning Merknader Ansvarlig 
 

Tids-
frist 

Utført - 
dato/sign. 

 

 

2. Ansatte er usikre på 
hva den estimerte tiden 
i pasientjournalen skal 
dekke, da særlig om 
det skal dekke tid der 
ansatte ikke er sammen 
med bruker som f.eks. 
planlegging av 
tjenestene og møtetid. 

1. Det bør etableres 
regelmessige møter 
mellom avdelingene 
og helse og 
omsorgsforvaltning for 
å sikre godt 
samarbeid og felles 
forståelse for 
innholdet i vedtakene 
og tiltaksplanene. 

 
- Etablere systematisk samhandling 

med helse og omsorgsforvaltningen 

  
 

 
HOF/Glenn 

 
Mars 

 

Bemanning og kompetanse 

3. Arbeidet med 
«bemanning følger 
vedtak» blir ikke 
gjennomført i tråd med 
prosedyren, og 
avdelingen har ikke en 
tilstrekkelig oversikt 

 - Gjennomgang personalmøte- 
opplæring Trond Viggo 

- Gjennomgang turnus med 
ressurskoordinator Åse Gro 
Øveraasen/Heidi Kronseth 

 Thorbjørn 

 

Thorbjørn 

April 

 

April 
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Handlingsplan etter Kvalitetsrevisjon ved 
Område Fjellom 

 

Virksomhet: Rygge  
Avdeling: Område Fjellom 
Deltakere:   
Gruppe 1:  
Gruppe 2:  
Administrasjonsgruppe:  

Nr  Avvik Forbedringspunkter Tiltak / løsning Merknader Ansvarlig 
 

Tids-
frist 

Utført - 
dato/sign. 

over nødvendige  
årsverk til å dekke 
behovet hos brukerne i 
avdelingen 
 

 

4. Avdelingen har ikke 
tilstrekkelig kontroll på 
oppfølging av 
obligatoriske kurs og 
kompetansehevende 
tiltak for ansatte. 

  
- Etablere oversikt over ansatte som 

har tatt kurs jamfør opplæringsplanen 
til enheten. 

 
- Arbeidsgruppe  

 Glenn 
 
 

Gr-leder 

 

 

 

Uke 7-17 

Vår 2023 

 

5. Avdelingsleder har ikke 
fullstendig oversikt over 
avdelingens behov for 
årsverk i turnus 

2. Ansatte gir utrykk for 
at leder bør være mer 
tilgjengelig på 
avdelingen 

- Gjennomgang turnus med 
ressurskoordinator Åse Gro 
Øveraasen/Heidi Kronseth 

- Tilgjengelighet -Arbeidsgruppe  
- Avklare med overordnet ledelse 

tilgjengelighet-nærledelse 
 

Kontrollere at 
avdeling 
følger turnus 
rutine Moss 
kommune 

Thorbjørn 

Gr.leder 

Thorbjørn 

April 

Uke 7-17 

April 

 

6. Ansatte har ikke 
oversikt over gjeldene 
relevante prosedyrer i 
kvalitetssystemet til 
kommunen 

 - Opplæring for ansatte i 
kvalitetssystem Marita Toverud 

  Mai  

Oppfølging av brukere 
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Handlingsplan etter Kvalitetsrevisjon ved 
Område Fjellom 

 

Virksomhet: Rygge  
Avdeling: Område Fjellom 
Deltakere:   
Gruppe 1:  
Gruppe 2:  
Administrasjonsgruppe:  

Nr  Avvik Forbedringspunkter Tiltak / løsning Merknader Ansvarlig 
 

Tids-
frist 

Utført - 
dato/sign. 

7. Det er ikke utarbeidet 
tiltaksplaner med en 
beskrivelse av hvordan 
tjenestene skal gis for 
alle brukerne 

 - Gjennomgang koordinatormøter en 
gang per uke 

 
 

- Arbeidsgruppe  

 Glenn/fag 
koordinator 

 

 

 
Uke 7-17 

2022 

8. Det er usikkert om 
brukerne til enhver tid 
får nødvendige og 
forsvarlige tjenester i 
tråd med helse og 
omsorgstjeneste-
lovgivningen 

3. Sikre at leder, ansatte 
og pårørende har en 
felles forståelse av 
hvilke tjenester bruker 
skal motta, både 
individuelt og i 
fellesskap med andre 
brukere.  
 

- Arbeidsgruppe  
 

- Etablere systematisk samhandling 
med helse og omsorgsforvaltningen 

  

 
HOF/Glenn 

Uke 7-17 

 
Mars  

 

9.  
Det er ikke tilstrekkelig 
kvalitetssikret at 
ansvarsgrupper 
gjennomføres som 
planlagt og at det 
skrives referat fra 
ansvarsgruppemøtene  
 

 - Gjennomgang koordinatormøter en 
gang per uke 

- Rutine gjennomføring av 
ansvarsgruppemøte psykisk helse og 
rus 

- Arbeidsgruppe 

 
 Glenn 

 

 

Gr.leder 

 

 

 

Uke 7-17 

2022 
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Handlingsplan etter Kvalitetsrevisjon ved 
Område Fjellom 

 

Virksomhet: Rygge  
Avdeling: Område Fjellom 
Deltakere:   
Gruppe 1:  
Gruppe 2:  
Administrasjonsgruppe:  

Nr  Avvik Forbedringspunkter Tiltak / løsning Merknader Ansvarlig 
 

Tids-
frist 

Utført - 
dato/sign. 

10 Det er Ikke etablert 
koordinator og IP plan 
for alle brukerne som 
ønsker dette tilbudet 

 - HOF koordinerende enhet sikrer 
opplæring i Visma samspill 
 

- Gjennomgang koordinatormøter en 
gang per uke 
 

 HOF ???  

 

2022 

Samarbeid med pårørende 
  4. Systematisk 

informasjon til 
pårørende fra 
avdelingen og på 
kommunens 
hjemmeside 
 

 
- Arbeidsgruppe   Gr.leder Uke 7-17  

  5. Bedre informasjon om 
tjenestetilbudet rus og 
psykisk helse i 
kommunen på 
kommunens 
hjemmesider 

  
- Arbeidsgruppe 

 

 Gr.leder Uke 7-17  

  6. Informasjon til 
pårørende om 

 
- Arbeidsgruppe  Gr.leder Uke 7-17  
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Handlingsplan etter Kvalitetsrevisjon ved 
Område Fjellom 

 

Virksomhet: Rygge  
Avdeling: Område Fjellom 
Deltakere:   
Gruppe 1:  
Gruppe 2:  
Administrasjonsgruppe:  

Nr  Avvik Forbedringspunkter Tiltak / løsning Merknader Ansvarlig 
 

Tids-
frist 

Utført - 
dato/sign. 

hvordan de kan klage 
på tjenestene 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dokumentet skal være tilgjengelig for alle i avdelingen. 
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Kvalitetsrevisjon ved enhet hjemmetjenester, avdeling 
Fjellom november 2022 

 
Avdeling område Fjellom vil jobbe videre med funn i kvalitetsrevisjon gjennom en handlingsplan som  
inneholder avvik og forbedringsforslag. Det er bestemt i samråd med tillitsvalgte, verneombud og 
ansatte, at avdelingen setter av hele dager til gruppearbeid for å utarbeide konkrete forslag til tiltak. 
Ansatte vil bli delt inn i 2 arbeidsgrupper som får fordelt ulike områder å jobbe med. 

For å sikre kvalitet på arbeidet ved avdelingen, vil Administrasjonen i Enhet Hjemmetjenester, 
Hovedtillitsvalgte, og Hovedverneombud følge opp framdriften av arbeidet. Avdeling tenker å 
innhente innspill fra brukerrådet for rus og psykisk helse i arbeidet med handlingsplan. 

Flere av avvikene viser at det er behov for å etablere en tettere samhandling mellom enhet 
hjemmetjenester og Helse og omsorgsforvaltningen.  

Avdelingen har en målsetning om å ferdigstille arbeidet tidlig Juni 2023. Det vil da avholdes et 
informasjonsmøte om arbeidet og tiltak i handlingsplan, for brukere og pårørende tilknyttet avdeling. 
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Framdriftsplan kvalitetsrevisjon for Avdeling område Fjellom 2023 

Aktiviteter Januar Februar Mars April Mai Juni 
 Ukenummer 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
11 1

2 
13 14 15 1

6 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Oppstartsmøte, 
planlegge 

 10.      V      P             

Medbestemmelsesmøt
e 

 10.     15. i   16.    12.      24.  7.    

Personalmøte   18.   8.  n      å     x   x     
Danne grupper, 
gruppeledere 

     8.  t                   

Fordele 
arbeidsområder 

     8.  e      s             

Fagdager med 
gruppearbeid 

      14.
15. 

i 28.  
01. 

 14. 
15 

 28. 
29. 

e 11. 
12 

 25. 
26 

         

Samhandling Helse og 
omsorgsforvaltningen 

          x             x   

Oppfølging av 
administrasjon i Enhet 
hjemmetjenester, 
Hovedtillitsvalgte og 
Hovedverneombud 

       r 
f 
e 
r 
 

 x    k x    x    x    

Handlingsplan med 
tiltak utarbeidet 

                    x      

Brukerråd Rus og 
psykisk helse 

       e              X?     

Avvik ferdigbehandlet                       x    
Informasjonsmøte 
pårørende og brukere 

   x                    x   
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/155 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 7020/2023 
Klassering: 3002-192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 06.02.2023 23/10 

 

Kontrollutvalgets årsmelding 2022 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2022, tas til orientering 

 
2. Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 oversendes kommunestyret med følgende 

forslag til vedtak: 
• Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 tas til orientering 

 
Fredrikstad, 09.01.2023 
 
 
 

Vedlegg 
1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

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

Vurdering 
Årsmeldingen skal gi kommunestyret informasjon om kontrollutvalgets oppgaver og ansvar, 
møte- og informasjonsaktivitet. Årsmeldingen gir også uttrykk for hva som er gjennomført av 
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, samt resultatet og oppfølging 
av disse kontrollene. 
 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar vedlagte årsmelding for 2022 tas til orientering. 
Årsmeldingen oversendes til kommunestyret med følgende forslag vedtak: 

• Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 tas til orientering 
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Kontrollutvalgets 
Årsmelding 2022 

MOSS KOMMUNE 
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 Moss kommune - Kontrollutvalgets årsmelding 2022 - 1 - 
 

Kontrollutvalgets hjemmelsgrunnlag 
Bestemmelsene om at kommunen skal ha et eget kontrollutvalg ble først hjemlet i kommuneloven 

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

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

løpende kontroll på deres vegne.  

 

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

administrasjonssjefen som har ansvaret for gjennomføringen av kommunens tjenesteproduksjon, 

planlegging og myndighetsutøvelse.  

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

kontrollutvalget. 

 
 

Kontrollutvalgets oppgaver/ansvar 

Kommunaldepartementet har i Lov om kommuner og fylkeskommuner (kapittel 23, § 23-1 til 23-

7) og i forskrift om kontrollutvalg og revisjon, av 17. juni 2019, gitt nærmere bestemmelser om 

kontrollutvalgets saksbehandling og oppgaver. 

 

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

 Påse at kommunes regnskaper blir revidert på en betryggende måte 

 Påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon 

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

 Etterlevelseskontroll 

 

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

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

kvalitetskontroller i revisjonen og uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer. I 

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

 

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

forvaltningsrevisjon. Kommunestyret skal vedta planen. Kommunestyret kan delegere til 

kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 
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 Moss kommune - Kontrollutvalgets årsmelding 2022 - 2 - 
 

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

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

delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

 

Rapportering 
Kontrollutvalget skal avgi rapport til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner og 

eierskapskontroller som er gjennomført og resultatet av disse.  

 

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

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

 

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

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

 
Kontrollutvalgets sammensetting 

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

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

medlem eller varamedlem av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet eller ansatt i 

kommunen. 

 

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

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

nye Moss vedtok den 09.10 2019 for perioden 2019-2023 at kontrollutvalget skal ha syv 

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

 

Medlemmer valgt for perioden 2019-2023 
Tage Pettersen H, leder  

Ole Gjølberg, AP, nestleder  

Gunn Salbuvik, H  

Geir Hovland, Rødt 

Hilde Pettersen, Ap 

Helge G. Watndal, Ny kurs 

Lillian Eriksen, Frp 

 

Varamedlemmer valgt for perioden 2019-2023 
Johhny Trandem, H  

Hanne Luthen, AP 

Eli Rudshagen, Rødt 

Kjell Bleivik, Ap 

Ellen Braaten Wickstrand, H  

Lena Skjeldstadaune, Ny kurs   

Nathalie Brinkmann, Frp 
 

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) 

Kontrollutvalget er medlem i FKT og Tage Pettersen er valgt som styreleder av forumet for 

perioden 2020 – 2022. 
 

Kontrollutvalgets møte- og informasjonsaktivitet 
Østfold Kontrollutvalgssekretariat KOF har utført sekretariatstjenesten i 2022.   
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Sekretariatfunksjonen har vært ivaretatt slik at møteinnkallinger, saksdokumenter og protokoller 

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

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

kommunedirektør.  Kontrollutvalgets møteplan og møtedokumenter blir løpende publisert på 

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

 

Kontrollutvalget har i 2022 avholdt 5 møter. Covid-19 situasjonen har medført at et av utvalgets 

møter har foregått digitalt via Teams. Til sammen har det behandlet i alt 61 saker.  

 

Statistikk for de fire siste årene: 

 2022 2021 2020 2019 

møter 5 5 5 6 

saker 61 57 54 68 

 

Ordføreren holdes fortløpende orientert om arbeidet i kontrollutvalget gjennom å få tilsendt 

utvalgets saksdokumenter og protokoller. Ordfører har vært til stede i ett møte i 2022. 

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

kommunen. 

 

Kommunediretør har vært tilstede i kontrollutvalget i tre av fem møter. Kommunediretør har gitt 

orientering/informasjon om følgende tema i 2022: 

 Anke av dom - Botnertjernet 

 Oppfølging av eierskapskontrollen – MOVAR IKS 

 Statusrapport dokumentforvaltning 

 Byggesak – ekstern vurdering 

 Psykiatritilbudet i Moss kommune 

 

Behandlede saker i 2022 

I 2022 er regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, etterlevelseskontroll og eierskapskontrollen 

utført av Østre Viken kommunerevisjon IKS.  

 
Plandokumenter 

Kontrollutvalget har behandlet følgende plandokumenter for sin virksomhet: 

 Møteplaner for kontrollutvalget  

 Overordnet revisjonstrategi for regnskapsrevisjonen 2022 – Moss kommune inkl. foretakene. 

 Budsjett for kontrollarbeidet 2023 
 

Regnskapsrevisjon 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap for 2021 

 Årsregnskap 2021 Moss kommune  

 Årsregnskap 2021 Moss kommunale eiendomsselskap KF  

 Årsregnskap 2021 Moss Havn KF 

 

Revisjonsberetningen for regnskapsåret 2021 

Resultatet av regnskapsrevisjonen rapporteres direkte fra revisjonen til kommunestyret gjennom 

revisjonsberetningen.  
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Rapporter vedrørende investeringsprosjekter 

I henhold til reglement skal kontrollutvalget avgi innstilling til kommunestyret for hvert av 

kommunens avsluttede investerings-prosjekt som har en totalkostnad på over 5 millioner kroner. 

Kontrollutvalget avgir deretter innstilling til kommunestyret. 

 

Følgende byggeregnskaper er behandlet av kontrollutvalget i løpet 2022: 

 Revisjonsrapport: Avslutning av byggeregnskap «Nytt kulturhus Parkteateret og Scene 2».  

 Revisjonsrapport: Avslutning av byggeregnskap «Forsikringsskade Torderødalleen 16-22» 

 Revisjonsrapport: Avslutning av byggeregnskap «Ståtribune Melløs stadion» 

 Revisjonsrapport: Avslutning av byggeregnskap «Carlsmindeveien 41» 

 

Revisjonsbrev 

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

gjennom revisjonen. Slik rapportering skal skje til kontrollutvalget, med kopi til 

kommunedirektør. Rapportering av slike forhold skal skje i form av "nummererte revisjonsbrev" 

eller notater.  Kontrollutvalget har i 2022 behandlet et revisjonsbrev. 

 

Revisjonsbrev nr. 2/2022: 

Forholdene som er omtalt i revisjonsbrevet fremkommer også i revisors beretning for 

regnskapsåret 2021 I revisjonsbrevet redegjør revisor for følgende forhold: 
 

«I selvkostforskriften §8 fremkommer at et overskudd som er avsatt til selvkostfondet, skal 

tilbakeføres ved å finansiere et fremtidig underskudd senest i det femte året etter at overskuddet 

oppsto. En andel av fondsmidler knyttet til vann var eldre enn 5 år ved utgangen av 2021». 

 

Kontrollutvalget vedtok at kommunedirektøren gir en redegjørelse om hvordan forholdene revisor 

har omtalt i revisjonsbrev nr. 2/2022 blir fulgt opp. 

I møte 19.09 2022 behandlet kontrollutvalget kommunedirektørens tiltak på revisjonens 

merknader. Kontrollutvalget tok redegjørelsen til orientering og revisjonsbrev ble lukket. 

 

Notater 

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

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

Kontrollutvalget har ikke behandlet noen revisjonsnotat i 2022.  

 

Etterlevelses kontroll 

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

økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 

 

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

vesentlighetsvurderinger samt valg av kontrollområde. Kontrollområdet ble «Merverdiavgift – 

Overholdelse av regelverk og egne rutiner». I møte 2. mai 2022 behandlet kontrollutvalget 

revisors attestasjonsuttalelse om «Merverdiavgift – Overholdelse av regelverk og egne rutiner». 

Revisjonens konklusjon er basert på de utførte handlingene og innhentede bevis, er at Moss 

kommune i alt vesentlige har etterlevd regelverk og interne rutiner for håndtering av 

merverdiavgift. Kontrollutvalget tok etterlevelseskontrollen til orientering. 

 

Kontrollutvalget behandlet den 28.11 2022 revisjonens risiko- og vesentlighetsvurdering for 

etterlevelseskontrollen 2022 samt valg av kontrollområde. Kontrollområdet for 2022 er «Tilskudd 

private barnehager – overholdelse av regelverk og egne rutiner». Resultatet av denne kontrollen 

foreligger i 2023. 
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Årsrapport om utført regnskapsrevisjon for 2021 

Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om regnskaps- og forvaltningsrevisjonen og 

påse at dette foregår etter gjeldende revisjonsstrategier, og bestemmelser i lov og forskrift. 

 

Revisjonen utarbeider et notat kalt oppsummering av regnskapsrevisjon 2021.  Formålet med 

dette notatet er å gi kontrollutvalget en samlet oppsummering av utførte revisjonshandlinger, og 

resultater av disse kontrollene for revisjonsåret 2021. Dette blir sett opp mot overordnet 

revisjonstrategi for å vise hvordan revisjonen har vurdert revisjonsoppgavene knyttet til Moss 

kommune og hvordan ressursene er fordelt. Det vises til sak 20/43 i kontrollutvalget den 21.09 

2020.   

Forvaltningsrevisjon 
I 2022 har kontrollutvalget behandlet 3 forvaltningsrevisjonsrapporter: 
 
Forvaltningsrevisjon «Informasjonssikkerhet og personvern» 
 

Kontrollutvalget behandlet i sitt møte den 07.02 2022 forvaltningsrevisjons rapport 

«Informasjonssikkerhet og personvern» 

Denne forvaltningsrevisjonen tok for seg Moss kommunens informasjonssikkerhet og personvern 

med følgende problemstillinger: 

 Har Moss kommune etablert et tilfredsstillende styringssystem (internkontroll) for 

personvern? 

 Har kommunen sikret at de ansatte etterlever rutinene på området? 

 Har Moss kommune etablert et tilfredsstillende styringssystem (internkontroll) for 

informasjonssikkerhet? 

 I hvilken grad har de ansatte kjennskap til kommunens retningslinjer og rutiner for 

informasjonssikkerhet? 
 
Resultatet av forvaltningsrevisjonsrapporten var at revisjonen ga tilsammen følgende 23 

anbefalinger fordelt på rapportens problemstillinger: 

1) Prioritere arbeidet med å utarbeide en fullstendig protokoll over behandlingsaktiviteter.  

2) Gjennomføre og dokumentere risikovurderinger basert på behandlingsaktivitetene. 

3) Ferdigstille og utarbeide nødvendig dokumentasjonen i styringssystemet. Herunder ferdigstille 

styrende dokumentasjon for personvern, utarbeide tydelige rutiner for å håndtere anmodninger 

om håndheving av de registrertes rettigheter og utarbeide en rutine for hvilke krav ledere må 

ta hensyn til ved oppstart eller endring av behandlingsaktiviteter.  

4) Gjennomføre kontrolltiltak, herunder ledelsens gjennomgang og internrevisjon. 

5) Tydeliggjøre ansvarsfordelingen på personvern og hva dette ansvaret innebærer. 

6) Gjennomføre målrettet og regelmessig opplæring av linjeledere.   

7) Fortsette arbeidet med å utarbeide et opplæringsprogram for nyansatte som inkluderer 

personvern. 

8) Gjennomføre målrettet og regelmessig opplæring av både ledere og ansatte.  

9) Sikre at alle kommunalområdene etablerer kvalitetsutvalg. 

10) Gjennomføre kontrolltiltak, herunder ledelsens gjennomgang og internrevisjon. 

11) Ha ytterligere kompetanseheving av nøkkelpersoner innen ISO/IEC 27001 for å kunne basere 

styringssystemet på standarden. 

12) Godkjenne, implementere og kommunisere styrende dokumenter for styringssystemet.  

13) Arbeide aktivt med kommunikasjon av kommunens retningslinjer på tvers og nedover i 

kommunen 

14) Gjennomføre ytterligere formelle kompetansehevende tiltak blant kommunens ansatte. 

15) Ha en systematisk tilnærming til risikostyring knyttet til informasjonssikkerhet 
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16) Gjennomføre og dokumentere kontrolltiltak, herunder sikkerhetsrevisjoner og ledelsens årlige 

gjennomgang (for øverste ledelse i kommunen). 

17) Tydeliggjøre roller og ansvar for informasjonssikkerhet i sine styrende dokumenter. 

18) Gjennomføre regelmessig og omfattende program for opplæring innen informasjonssikkerhet. 

19) Sørge for dokumenterte rutiner på kommunikasjon til sine ansatte. 

20) Gjennomføre beredskapsøvelser på hendelser knyttet til informasjonssikkerhet. 

21-23) Gjennomføre de tre anbefalinger som fremkommer av rapport om penetrasjonstest.  

 

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

behandling. Kommunestyret behandlet rapporten den 10.05 2022. 

 

Forvaltningsrevisjon «Antikorrupsjonsarbeid» 
 

Denne forvaltningsrevisjonen tar for seg om Moss kommune har etablert og implementert tiltak 

for å forebygge, avdekke og håndtere korrupsjon, uetisk atferd og andre misligheter. Dette 

besvares gjennom følgende problemstillinger: 

1. Har kommunen etablert tiltak for å forebygge, avdekke og håndtere korrupsjon, uetisk atferd og 

andre misligheter? 

2. Er tiltakene implementert i kommunalområdene eiendom og utbygg og helse og omsorg? 

 

Problemstilling en omhandler hele kommunen, mens problemstilling to er avgrenset til å 

omhandle kommunalområde helse og mestring, plan, miljø og teknikk og Moss kommunale 

eiendomsselskap (MKE).   

 

Det var revisjonens konklusjon at kommunen i all vesentlighet har etablert tiltak for å forebygge, 

avdekke og håndtere korrupsjon, uetisk adferd og andre misligheter. Revisjonen viste til noen 

enkelt områder og til mulige forbedringer. Det ble gitt følgende anbefalinger i rapporten: 

 sikre at samtlige ledere i kommunen gjennomgår de etiske retningslinjene med sine 

medarbeidere minst en gang i året 

 sikrer at samtlige ansatte får gjennomgang av de etiske retningslinjene ved nyansettelser, samt 

underskriver på de etiske retningslinjene som en del av arbeidskontrakten 

 sikre at det gis opplæring i varslingsrutinen, samt veiledning i hvordan man skal varsle til 

samtlige ansatte og folkevalgte 

 inkludere informasjon om tiltak som er planlagt iverksatt for å sikre en høy etisk standard i sin 

årsberetning  

 sikre at systematisk etisk refleksjon implementeres i kommunalområde helse og mestring 

 etablere rutiner som sikrer at det gjennomføres dilemmatrening og systematisk etisk refleksjon 

i kommunalområde plan, miljø og teknikk    
 
Kontrollutvalget tok rapporten til etterretning og oversendt den til kommunestyret for videre 

behandling. Kommunestyret behandlet rapporten den 20.09 2022. 
 
Leverkårsutfordringer blant barn og unge 

Denne forvaltningsrevisjonen har hatt som mål å vurdere status for folkehelsearbeidet rettet mot 

barn og unge i Moss kommune. Den har primært hatt et systemisk perspektiv. Revisjonen har 

kontrollert rammene for tjenestetilbudet rettet mot barn og unge, i form av blant annet planverk og 

organisering, og undersøkt i hvilken grad folkehelseperspektivet er gjenspeilet i disse. Revisjonen 

har kontrollert om kommunen har utarbeidet en tilfredsstillende løpende oversikt over folkehelsen 

blant barn og unge som er i tråd med lov og forskrift, og om denne har vært benyttet som en del 

av kunnskapsgrunnlaget for utarbeidelsen av planverket i kommunen og i fastsettelsen av mål, 

strategier og tiltak. Revisjonens undersøkelser rettet mot tjenesteytingen har hatt som mål å 
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vurdere om kommunen har nødvendige folkehelsetiltak rettet mot barn og unge, at disse er 

forankret i planverket, og at de kan bidra til å bryte forbindelsene mellom risikofaktorer som 

påvirker deres helsetilstand. Videre har revisjonen vurdert om kommunen i tilstrekkelig grad har 

tilrettelagt for at alle sektorer og virksomheter bidrar med tiltak og ressurser til samarbeidet om 

folkehelsearbeidet rettet mot barn og unge, og at samarbeidet i folkehelsearbeidet er gjenstand for 

systematisk evaluering og formaliserte samarbeidsformer. Revisjonens konklusjon var at Moss 

kommune har: 

 utarbeidet oversikt over befolkningens helsetilstand, og de positive og negative faktorene som 

kan virke inn på denne. 

 lagt oversikt over helsetilstand i kommunen og påvirkningsfaktorer for fastsettelse av mål, 

strategier og valg av tiltak til grunn for kommunens planer gjeldende barn og unge, men at det 

gjenstår å innarbeide dette gjennomgående i planer på enhetsnivå knyttet til tjenester som 

berører barn og unge.  

 iverksatt tiltak for å møte kommunens folkehelse- og levekårsutfordringer blant barn og unge. 

Imidlertid anser vi det som nødvendig å ferdigstille arbeidet med å sikre at tiltakene er 

utformet i tråd med målsettingene kommunen har satt for arbeidet med leveårsutfordringer.  

 etablert ulike former for samarbeid, på ulike nivåer, for å forebygge kommunens folkehelse- 

og levekårsutfordringer blant barn og unge. Det er allikevel enkelte mangler, herunder at det i 

for liten grad gjøres evalueringer av samarbeidet, og at det gjenstår å forankre samordningen 

av tiltak knyttet til folkehelsearbeidet blant barn og unge tydelig i planverket. 

 

Revisjonen anbefalte at kommunen bør: 

a) innarbeide folkehelseperspektivet gjennomgående i planer knyttet til tjenester som berører 

barn og unge. 

b) sikrer at utforming og iverksetting av tiltak rettet mot barn og unge er utformet i tråd med 

kommunens mål for arbeidet med levekårsutfordringer blant barn og unge. 

c) sikre at retningslinjer knyttet til samordning av tiltak er tydelig forankret i kommunens 

planverk og at disse etterleves. 

d) gjennomføre systematiske evalueringer av samarbeidet mellom de ulike kommunalområdene 

vedrørende folkehelsearbeidet rettet mot barn og unge. 

 

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

behandling. Kommunestyret behandlet rapporten den 13.12 2022. 

 

Forvaltningsrevisjon - Oppfølging i 2022 av forvaltningsrevisjoner gjennomført i 2021 

og tidligere: 
 

Risikoområder i kommunesammenslåing – «Samfunnssikkerhet og beredskap» 

Revisjonen gjennomførte forvaltningsrevisjonen «Samfunnssikkerhet og beredskap» i Moss 

kommune i 2021. Rapporten fra revisjonen ble behandlet i kontrollutvalget i sak 20/50 den 

30.11.2020, og i kommunestyret i sak 19/21 den 16.02.2021. Kommunestyret vedtok i saken at 

vedtaket skulle følges opp med en oppfølgingsrapport levert av revisjonen. Oppfølgingsrapporten 

ble behandlet 13. juni 2022.  

 

Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad kommunestyrets vedtak i sak 19/21 

er fulgt opp, herunder de vedtatte anbefalingene. Revisjonen konkluderte med at 5 av 7 

kulepunkter er fulgt opp. 2 av 7 kulepunkter er delvis fulgt opp, men er ikke ferdigstilt. 
 

 Kulepunkt 4 – «Kommunen skal følge opp kommunens øvingsstrategi med gjennomføring av 

årlige øvelser og involvere både enhets-, virksomhets- og avdelingsnivå» er påbegynt ved at 

kommunen har gjennomført en table top øvelse (skrivebordøvelse) i 2021 hvor kommunens 

kriseledelse og krisestab deltok. Kommunen har derimot ikke per mai 2022 gjennomført 
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øvelse hvor kommunalområdenes beredskapsgrupper har deltatt. Gjennomføring av en slik 

øvelse er planlagt gjennomført i løpet av høsten 2022. Det er heller ikke gjennomført øvelser 

hvor ansatte på enhets-, virksomhets- eller avdelingsnivå har deltatt.  
 

 Kulepunkt 7 - «Kommunen skal evaluere krisehåndteringen og oppdatere eget planverk i 

henhold til evalueringens funn» er påbegynt ved at det per mai 2022 gjennomføres en ekstern 

evaluering av kommunen. Evalueringsrapport vil ferdigstilles i slutten av august og kan 

tidligst komme til behandling i kommunestyret 20. september 2022.  

 

I kontrollutvalgets møte i november ga kommunedirektør en statusoppdatering på kulepunkt 4 og 

7. Kontrollutvalget til statusoppdateringen til orientering og anså seg ferdig med saken. 
 

Oppfølgingsrapport – «Barnevern – fosterhjem»  

Revisjonen gjennomførte forvaltningsrevisjonen «Barnevern – fosterhjem» i Moss kommune i 

2020. Rapporten fra revisjonen ble behandlet i kontrollutvalget i sak 20/49 den 30.11.2020, og i 

kommunestyret i sak 020/21 den 16.02.2021. Kommunestyret vedtok i saken at vedtaket skulle 

følges opp med en oppfølgingsrapport levert av revisjonen. Oppfølgingsrapporten ble behandlet i 

kontrollutvalget den 19.09 2022.  

Revisjonen konkluderte med i denne oppfølgingsrapporten med at 6 av 7 kulepunkter er fulgt opp, 

mens 1 av de 7 kulepunktene er påbegynt, men ikke ferdigstilt. Administrasjonens tilbakemelding 

knyttet til kulepunkt 6 viser at kommunen ennå ikke er i stand til å oppfylle lovens intensjon med 

omsorgsplaner. Administrasjonen erkjenner dette og opplyser at de skal jobbe videre med å gjøre 

omsorgsplanene mer operasjonelle i 2022. De skal også sette ned en arbeidsgruppe for å sikre at 

omsorgsplanen kan bli et mer levende dokument i et nytt fagsystem som er under anskaffelse. 

 

Kontrollutvalget tok oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barnevern-

fosterhjem», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning. Kommunestyret 

behandlet oppfølgingsrapporten den 08.11 2022 

Eierskapskontroll 

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

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

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

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

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

gjennomføres. Planen vedtas av kommunestyret selv. 

 

Kontrollutvalget har ikke behandlet eierskapskontroll rapporter i 2022. 

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

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

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

henvendelser i 2022: 
 

 Henvendelsen gjald en klagesak på at henvender ikke får svar på søknad. Utvalget er ikke et 

klageorgan og skal ikke behandle enkeltsaker. Kontrollutvalget ønsket å få en generell 

informasjon fra kommunedirektøren om kommunens rutiner for å svare ut klagesaker.  

 Henvendelsen gjelder pårørende til beboer på et sykehjem. Utvalget tok henvendelsen til 

orientering og avventer resultatet av en pågående forvaltningsrevisjon «Tjenestenivået for 

beboere på sykehjem». 
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Andre saker og informasjon 
Av andre saker som kontrollutvalget har behandlet nevnes: 

 Protokoller fra kontrollutvalgets møter 

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021  

 Uavhengighetserklæringer fra ansvarlige revisorer 

 Statusrapport for utført forvaltningsrevisjon (ressursbruk) 

 Oppsummering av regnskapsrevisjon 2021 

 Rutine for avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Moss kommune 

 Workshop i forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurderinger 

 Prosjektplan: «Leverkårsutfordringer blant barn og unge» 

 Prosjektplan for eierskapskontroll: «Personalpartner AS» 

 Prosjektplan: «Tjenestenivå for beboere i sykehjem og omsorgsboliger» 

 Orientering om kommunestyrets valg av revisjonsordning for Moss Havn KF 

 Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for august til juli 2024 

 Workshop og bestilling av forvaltningsrevisjoner august 2022 til juli 2024 

 Notat – Utsettelse på forvaltningsrevisjonsprosjekt «Tjenestenivået for beboere på sykehjem» 

 

Saker som kontrollutvalget har fått informasjon om: 

 Kommunestyrets behandling av saker fra kontrollutvalget 

 Orientering om NKRF og FKT sin kontrollutvalgsskonferanse/fagdager i 2022/23. 

 Tilsynsrapporter fra Statsforvalter, Mattilsynet og Arbeidstilsynet 

 FKT – Veileder «Håndtering av henvendelser til kontrollutvalget» 

 
 

 

 

Denne årsmeldingen er behandlet av kontrollutvalget i møte den 6. februar 2023. 

 

 

Tage Pettersen (s) 

Kontrollutvalgets leder 
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Løpenr.: 11845/2023 
Klassering: 3002-192 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 06.02.2023 23/11 

 
 

Henvendelse angående delegasjonsreglement 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Enten: 

Kontrollutvalget ber revisjonen gjøre en kontroll på om det foreligger skriftlige 
videredelegeringer i kommunens journal og arkivsystem. 
 
 

2. Eller: Kontrollutvalget tar henvendelsen til orientering. Kontrollutvalget vil gjøre 
nærmere vurdering ved risiko- og vesentlighetsvurdering våren 2024, på om 
kommunens delegasjonsreglement kan være et aktuelt område for forvaltningsrevisjon 
i neste planperiode. 
 

 
Fredrikstad, 13.01.2023 
 
 

Vedlegg 
Vedlegg 1: E-post til kontrollutvalgsleder datert 12. januar 2023 med tittel «Epost til 
kontrollutvalget». E-posten er sendt fra en advokat. Navn som blir nevnt utover advokatnavn 
er sladdet. 
Vedlegg 2: Vedlegg til E-post med tittel «MK Administrativt delegeringsreglement Moss 
kommune». 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
 
Henvendelsen gjelder kommunens etterlevelse av delegasjonsreglement. Det blir vist til en 
enkeltsak, men det fremgår imidlertid at henvender er klar over at kontrollutvalget verken 
kan eller skal følge opp enkeltsaker. Saken nevnes derfor som en illustrasjon på utfordringer 
ved kommunens overholdelse av delegasjonsreglement. 
Henvender har også lagt ved MK Administrativt delegeringsreglement Moss kommune, samt 
viser til at i henhold til dette skal delegasjoner fremgå av en oversikt som er publisert ved 
følgende link: (https://delegering.kf.no/delegering/publikum/3002). 
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Sekretariatet har ikke gjennomført noen undersøkelser utover at vi viser til at det i det 
vedlagte delegasjonsreglementet står følgende: «Videredelegering etter særlov skal gjøres 
skriftlig i kommunens journal- og arkivsystem, og oppdateres i KF Delegering.»  
Vi i sekretariatet har ikke gjort konkrete kontrollhandlinger på om det foreligger skriftlige 
videredelegeringer i kommunens journal og arkivsystem. Hvis det er ønskelig skal bli gjort så 
bør kontrollutvalget be kommunerevisjonen om en slik kontroll.  
Vi viser også til at delegasjonsreglementet som ligger ved e-posten er godkjent 23.09 2021 
og det fremgår også at det skal revideres innen 31.12. 2021, (vedlegg 2). Sekretariatet har 
ikke funnet et revidert reglement på kommunens hjemmeside. 
 

Vurdering 
 
Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle andre enn de saker som det får seg 
forelagt fra kommunestyret, eller der det framgår av lov og forskrift. 
 
Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og skal ikke behandle klager på vedtak som har vært 
til administrativ eller politisk behandling. Klager eller krav om å få omgjort vedtak må 
behandles i kommunens klageinstanser i tråd med forvaltningsloven. For klager på 
enkeltvedtak er det klagenemder, kommunestyret, formannskapet eller statsforvalteren som 
er klageinstans, og klagen skal fremsettes for det organet som fattet vedtaket. Politiske 
vedtak – som ikke retter seg mot enkeltpersoner eller interessegrupper med rettslig 
klageinteresse, kan derimot ikke påklages. 
 
Det kontrollutvalget kan gjøre, på generelt grunnlag og med fokus på systemkontroll, er å 
undersøke henvendelser som kan tyde på svikt i den kommunale saksbehandlingen, eller at 
kommunen ikke følger de lover og retningslinjer den er underlagt. Sekretariatet vurderer at 
tydelig delegeringsreglement er viktig for en kommune. Vi foreslår derfor at kontrollutvalget 
samlet gjør vurderinger på om det skal gjennomføres en enkel kontrollhandling på dette, 
eventuelt om det skal tas med videre i arbeidet med risiko- vesentlighetsvurdering våren 
2024. 
 
Sekretariatet legger frem saken med to alternative forslag til innstilling: 
 

1. Kontrollutvalget ber revisjonen gjøre en kontroll på om det foreligger skriftlige 
videredelegeringer i kommunens journal og arkivsystem. 

Eller 
 

2. Kontrollutvalget tar henvendelsen til orientering. Kontrollutvalget vil gjøre nærmere 
vurdering ved risiko- og vesentlighetsvurdering våren 2024, på om kommunens 
delegasjonsreglement kan være et aktuelt område for forvaltningsrevisjon i neste 
planperiode. 
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1 Generelt om delegering  
1.1 Formål og virkeområde 
Formålet med reglementet er at kommunedirektørens retningslinjer for myndighetsutøvelse 
og videredelegering, men også de konkrete delegeringene, skal være klare, tydelige og lett 
tilgjengelige for alle. På denne måten skal reglementet bidra til tydelige roller, en forsvarlig, 
rasjonell og effektiv forvaltning av kommunen og god internkontroll.   
 
Delegeringsreglementet omfatter både generelle regler om delegering og konkrete fullmakter 
fra kommunedirektøren og videre i organisasjonen. De konkrete fullmaktene er delt inn 
tematisk (kap. 2) og etter særlov (kap. 3). Hvilke lover og bestemmelser som er delegert, er 
vist i verktøyet KF Delegering.  
 
Konkrete fullmakter kan deles: 
 

• Alminnelige fullmakter (generell del under personal, økonomi og annet). I det videre 
brukes hovedsakelig begrepet fullmakter 

• Spesialfullmakter (til gitte stillinger - stillingsfullmakter)  

• Engangsfullmakter (konstituering, investeringsbudsjett og eventuelt anskaffelser). 
 
Det administrative delegeringsreglementet tar utgangspunkt i kommunedirektørens 
myndighet slik som den er fastsatt i det politiske reglementet vedtatt av kommunestyret. Se 
mer om dette under i punkt 1.2.  
 
Delegeringsreglementet gjelder for videredelegering til ledere. 
 

1.2 Utgangspunkter og føringer 
I kommuneloven § 13-1 er det gitt regler om kommunedirektørens myndighet og oppgaver. 
Videre er det gitt flere regler om delegering i det politiske reglementet som ble vedtatt av 
kommunestyret, jf. sak 009/19, 09.10.2019 og revidert 051/19, 11.12.2019. Disse reglene 
omfatter både generelle prinsipper for delegering og kommunedirektørens fullmakter. 
Kommunestyrets vedtak gjelder også ved all administrativ delegering.  
 

Generelt om delegering 

Kommunedirektøren gis fullmakt til å treffe vedtak i enkeltsaker som etter en konkret 

vurdering ikke anses å være av prinsipiell karakter. 

All delegert myndighet skal brukes i samsvar med lover, forskrifter, retningslinjer gitt av 

overordnet organ og god forvaltningsskikk. Myndigheten skal også utøves innenfor gjeldende 

budsjettrammer og budsjettforutsetninger.  

Delegering av myndighet innebærer ikke at organet sier fra seg sin myndighet. Den 

delegerte myndigheten kan trekkes tilbake når som helst, både i enkeltsaker og for bestemte 

saksområder. Dette gjelder også for saker som er under behandling. Tilbakekalling av 

delegert myndighet skal gjøres gjennom vedtak. 
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Overordnet organ kan av eget tiltak omgjøre vedtak fattet av underordnet politisk eller 

administrativt organ, jf. forvaltningsloven § 35. 

Videredelegering 

Kommunedirektørens delegering går til ledernivå under kommunedirektøren med adgang til 

videredelegering – såfremt annet ikke uttrykkelig fremgår. 

Det er bare kommunestyret som kan delegere myndighet til administrasjonen. I saker som 

ikke er prinsipielle, kan den som har fått delegert myndighet til å treffe vedtak delegere 

myndigheten videre. Saker som avgjøres etter videredelegert fullmakt, kan refereres tilbake. 

Endringer i lov og forskrift  

Kommunedirektøren har fullmakt til å tilføre nye/endrede lover fortløpende, med de 

begrensninger som følger av lov og kommunestyrets delegeringsreglement. 

Spesielt om kommunedirektøren 

Kommunedirektøren har myndighet til å ta avgjørelser og treffe vedtak i alle saker som ikke 

er av prinsipiell betydning. Dette gjelder likevel bare så langt myndigheten er (uttrykkelig) 

delegert fra kommunestyret, se koml. § 13-1 sjette ledd. 

Kommunedirektørens myndighet omfatter blant annet å foreta forberedende klagebehandling 

etter forvaltningsloven § 33, retts-/prosessfullmakter, økonomi-/budsjettsaker og 

personalsaker.  

Kommunedirektørens fullmakter etter særlov følger her, og må oppdateres jevnlig: 

https://delegering.kf.no/delegering/publikum/3002 

Saker av prinsipiell betydning skal legges fram for kommunestyret, formannskapet eller rett 

utvalg til avgjørelse. Dette gjøres i dialog med utvalgsleder. Kommunedirektøren kan ikke ta 

avgjørelser og treffe vedtak i saker som eksplisitt er delegert fra kommunestyret til 

formannskapet eller et utvalg.  

Kommunedirektøren har det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, 

oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe annet er 

fastsatt i lov, jf. koml. § 13-1 syvende ledd.» 

Etikk og antikorrupsjon 

Ved utøvelse av delegert myndighet skal kommunens vedtatte etiske retningslinjer legges til 

grunn, jf. fellesnemnda sak 054/19, 19.06.2019. 

Habilitet  

Den som har fått delegert myndighet skal selv fremlegge for den overordnede dersom det er 
forhold som kan trekke habiliteten i tvil, jf. forvaltningsloven kap. II om ugildhet. I tilfelle 
inhabilitet skal det overlates til overordnet å treffe beslutning i den aktuelle saken. 

Omgjøringsrett 

Den som har fått delegert myndighet kan omgjøre sitt eget vedtak uten at det er påklaget 

innenfor rammen av forvaltningsloven § 35 (omgjøring av vedtak uten klage).  

1.3 Mer om videredelegering 
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Ledere kan videredelegere myndighet til ledernivået under dersom annet ikke fremgår av lov 
eller delegeringsvedtak.  
 
Delegering skjer vertikalt fra overordnet til underordnet. Myndighet delegeres som 
hovedregel i ett trinn om gangen. Dersom det delegeres i flere trinn om gangen, må 
delegering anses å skje via eller på vegne av mellomliggende ledd. I det videre er det for 
noen spesialfullmakter (til gitte stillinger) ikke beskrevet overordnet trinn i delegeringen. 
Delegering til en sideordnet er i utgangspunktet utelukket. 
 
Den som har fått delegert myndighet, skal selv vurdere om myndigheten bør delegeres 
videre, jf. vedlegg til kap. 2 som kan videredelegeres.  Delegeringen skal være forsvarlig. 
Den som videredelegerer må derfor forsikre seg om at den som får myndigheten kan ivareta 
den på en forsvarlig måte.  
 
Den som videredelegerer alminnelige fullmakter og engangsfullmakter er ansvarlig for å ha 
oppfølging og kontroll med hvordan delegerte fullmakter blir benyttet. Den overordnede skal 
også holde en oppdatert oversikt over hvordan og hvilke fullmakter som er videredelegert i 
organisasjonen.  
 
Hvis den som har fått delegert myndighet er i tvil om hvordan den overordnede ønsker at en 
sak eller type sake skal behandles, skal dette avklares med den overordnede.   

1.4 Plikt til å sikre formidling av informasjon  
Den som har fått delegert myndighet skal sørge for å videreformidle informasjon som kan 
være av betydning for andre. Den overordnede skal holdes orientert på en måte som er 
hensiktsmessig.  

1.5 Organisering og ledernivåer 
Moss kommune skiller i sin organisering mellom myndighetsnivå og ledernivå. Mens 

myndighetsnivå definerer hvilken beslutningsmyndighet og hvilke fullmakter en ledergruppe 

har, definerer ledernivå hvilket ansvar en leder har. 

Myndighets- og ledernivåer 

Ledernivå Lederstillinger Ansvar Myndighetsnivå 

1 Kommunedirektøren Øverste leder for den samlede 
kommunale administrasjon 

Iht. lov og delegering 
fra kommunestyret 

2 Stabs- og 
kommunalsjefer 

Leder for et helt kommunalområde/ 
stabsområde 

Personal-, økonomi- 
og fagansvar 

3 Enhetsledere Leder for mer enn en virksomhet 
og/eller er leder for et område som har 
faglig ansvar for strategi og utvikling 
for hele kommuneorganisasjonen 

Personal-, økonomi- 
og fagansvar 

4 Virksomhetsledere Leder for en virksomhet. En 
virksomhet har flere tjenesteytende 
avdelinger. 

Personal-, økonomi- 
og fagansvar 

5 Avdelingsledere Leder for en tjenesteytende avdeling i 
en virksomhet, enhet eller kommunal-
/stabsavdeling. 

Personal-, økonomi- 
og fagansvar 
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Rapporteringen følger av til enhver tid gjeldende organisasjonskart. 

Personal-, økonomi- og fagansvar kan videredelegering være ulik til hvert myndighetsnivå. I 

tillegg kan det være unntak for videredelegering med oppgaver innen personal- og økonomi 

avhengig av organiseringen og særskilte roller. Dette vil følge av delegeringsreglementet og 

vedlegg. 

I dette reglementet beskrives delegering per lederrolle og ledernivå. Hver ledergruppe 
(myndighetsnivå) er imidlertid kollektivt ansvarlig for sin myndighet. Ved uenighet i en 
ledergruppe er lederen formelt ansvarlig for en beslutning. Det kollektive ansvaret gjelder 
fortsatt. Målet er at saker som berører flere tjenesteområder eller organisasjonsområder 
løses på lavest mulig nivå.   
 
Det er et mål å delegere mest mulig myndighet lengst mulig ut i organisasjonen. Innbyggere, 
brukere, næringsliv, lag og foreninger skal oppleve kommunen som en nyttig og effektiv 
samarbeidspartner. 
Derfor skal vi ha korte beslutningsveier fra den enkelte innbygger og aktør til ledere og 
medarbeidere med myndighet.  
 
Reglementet må også ses i sammenheng med den til enhver tid gjeldende administrative 
organisering. 
 

1.6 Reglementsendringer, forholdet til andre 
reglementer 

Reglementet besluttes på leder- og myndighetsnivå 1 og skal til enhver tid gjenspeile 

gjeldende organisering.   

 

Videredelegeringer knyttet til kap. 3 myndighetsutøvelse etter særlover (i KF 

Delegeringsreglement) kan besluttes fra ledernivå til ledernivå (ledernivå fra 2 inntil 5). 

 
Dersom bestemmelser i reglementet avviker fra politisk vedtatte reglementer og lignende, 
legges de politiske føringene til grunn. Dersom bestemmelser i reglementet avviker fra 
administrativt vedtatte reglementer og lignende, og det anbefales å gjøre endringer i 
delegeringsreglementet, løftes sak til leder- og myndighetsnivå 1 for beslutning.  
 
Hvis strukturen i en lov, forskrift eller bestemmelse blir endret uten at det gjøres 
innholdsmessige (materielle) endringer, opprettholdes delegeringen som tidligere beskrevet. 
Dette gjelder for eksempel om en bestemmelse flyttes til et annet sted i samme lov. I slike 
tilfeller kan arbeidsgiver oppdatere delegeringsreglementet uten ny beslutning. Tilsvarende 
gjelder for endringer i organiseringen. 
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2 Generelle regler for myndighetsutøvelse 

2.1 Begrensninger i fullmakter 
Kommunedirektøren kan i perioder iverksette begrensninger i myndighet og fullmakter, og 
dette kan bl.a. gjelde:  

• Begrensninger i rammestyring (alminnelige budsjettfullmakter) 

• Innkjøpsbegrensninger (anvisningsfullmakter) 

• Ansettelsesbegrensninger, herunder rekrutteringsbegrensninger i forhold til antall 
stillinger (ansettelsesfullmakter) 

• Kriseledelse 

2.2 Personalansvar 

2.2.1 Forholdet til øvrige reglement 

Personalansvaret skal fremme kommunens personalpolitikk, og utøves i samsvar med de til 
enhver tid gjeldende reglementer/retningslinjer for ansettelser, permisjoner, oppfølging av 
sykefravær, kompetanseutvikling, partssamarbeid, HMS osv.  
 

2.2.2 Alminnelige fullmakter 

Ledere på ledernivå 2-5 er å betrakte som arbeidsgiver iht. arbeidsmiljøloven § 1-8 (2), og 
har ansvar for å lede, organisere og medvirke i arbeidet innenfor sitt område i tråd med å 
ivareta plikter og rettigheter etter lov- og avtaleverk. Medvirkning og medinnflytelse gjennom 
informasjon og drøftinger skal gjennomføres uansett hvor eller på hvilket nivå beslutningen 
tas. 
Arbeidsgiverrollen utøves i samsvar gjeldende ledelsesprinsipper og arbeidsgiverstrategi, jf. 
fellesnemnda sak 044/18, 07.11.2018. 
 
Leder på ledernivå 2-5 er ansvarlig helt eller delvis for personalområdene av det som følger 
videre: 

• Ivaretakelse av partsrolle som arbeidsgiver 

• Ansettelse 

• Arbeidsforholdet 

• Opphør av arbeidsforholdet fra den ansatte 

• Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen 

• Rekruttering (antall stillinger) 
 
Leder på ledernivå 2-5 er ansvarlig for daglig oppfølging av ansattes arbeidsforhold og 
utøver fullmakter i personalsaker i egen enhet, slik som ved:  

• Daglig oppfølging og fordeling av arbeidsoppgaver – tilrettevisning 

• Utforming av arbeidsplaner og pålegging av overtidsarbeid 

• Fastsetting av ferie og oppfølging av øvrige oppgaver etter ferieloven 

• Oppfølging av fravær 

• Permisjonssøknader  

• Medarbeidersamtaler 

• Kompetanseoverføring 

• Rapportering av skader til NAV og kommunens forsikringsselskap 

• Erstatning til ansatte for ødelagt eller stjålet tøy og briller mv.  
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Ledernivå 2-5 har fullmakt til å ansette i eksisterende stillinger, omgjøre eksisterende 
stillinger og håndtere vanskelige personalsaker (advarsler og ordenstraff). Fullmakt til å 
ansette videredelegeres ikke når ansettelser må samordnes, slik som skolene hvor 
virksomhetslederne (rektorene) ikke videredelegerer ansettelser. Klage på permisjonsavslag 
avgjøres av ledernivået over. Lønnsfastsettelse ved ansettelse foretas etter sentral 
garantilønnsplassering, lønnspolitisk plan og organisatoriske fastsatte lønnsspenn. Ledernivå 
2 kan beslutte administrative midlertidige ordninger for eksempel ekstra lønnskompensasjon 
i sommerferieavviklingen. 
Ledere er også ansvarlig for arbeidsmiljø og HMS innenfor sitt område. Ledere har også 
ansvar for lønnssamtaler, personal- og kompetanseutvikling. 
 

2.2.3 Begrensninger i fullmakter  

Leder- og myndighetsnivå 1 og 2 beslutter den overordnede administrative strukturen. Leder- 
og myndighetsnivå 3 beslutter organisering i egen enhet etter forutgående drøfting og 
behandling i arbeidsmiljøutvalget. 
 
Ledere på nivå 2 har ansvaret for gjennomføring av omplasseringer innenfor eget kommunal- 

og stabsområde.  

Tilvisning av medarbeidere ved behov for annet passende arbeid av helsemessige årsaker, 

andre årsaker (personellmessige) og ved omstilling av ansatte fra andre kommunal- og 

stabsområder:  

• Gjennomfører stab organisasjon ved enhetsleder HR omplasseringer eller 
innplasseringer samråd med ledernivå 3.  

  
Leder- og myndighetsnivå 2 kan opprette stillinger (rekruttering) og vedta oppsigelse. 
Opprettelse av stillinger kan videredelegeres til nivå 3. Ledere på nivå 2-5 kan nedlegge 
stillinger innenfor sitt område.  
 
Følgende er heller ikke delegert videre, og må avgjøres av leder- og myndighetsnivå 1:  

• Avskjed og suspensjon 

• Ansettelser i perioder hvor kommunen har stillings- eller ansettelsesstopp 
 

2.2.4 Arbeidsgiver lønnsforhandlinger og lønnsfastsetting 

Stabssjef organisasjon har ansvaret for den administrative og tekniske gjennomføringen av 
lokale lønnsforhandlinger, særskilte forhandlinger, forhandlinger rekruttere og beholde, 
særavtaleforhandlinger og leder av forhandlingsutvalget. Stabssjef organisasjon har 
spesialfullmakt til å fastsette organisatoriske lønnsspenn for stillinger ved ansettelser og 
gjøre individuelle vurderinger i samråd med kommunal- og stabssjefer. Stabssjef 
organisasjon kan videredelegere til enhetsleder HR. 
 
Se eget vedlegg for fullmaktsområdet personal for mer detaljert hva som kan 

videredelegeres etter 2.1.  

2.3 Økonomiansvar 

2.3.1 Forholdet til økonomireglementet 

Økonomiansvaret skal utøves i samsvar med økonomireglementet.  
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2.3.2 Alminnelige budsjettfullmakter og ansvar for økonomistyring 

Ledere på ledernivå 2-5 har ansvaret for økonomistyringen av eget område og disponerer 
budsjettmidlene og merinntekter innenfor sine respektive ansvarsområder. Overordnet leder 
kan omdisponere budsjett iht. rammestyring. For skolene kan virksomhetslederen – rektor 
begrense videredelegering til neste ledernivå.  Lederen kan omfordele midler innenfor eget 
område, dersom dette ikke strider mot de forutsetninger og prioriteringer som er lagt til grunn 
for kommunestyrets budsjettvedtak, samt at omfordelingen ikke er av prinsipiell karakter.  

2.3.3 Anvisnings- og attestasjonsfullmakter 

Ledere på ledernivå 2-5 har anvisningsfullmakter og fullmakt til å godkjenne økonomiske 
disposisjoner innenfor sine respektive ansvarsområder. Anvisningsfullmakter er samlet 
betegnelse på faktura, timeliste, reiseregning og avskrivning tap på krav i driftsregnskapet. 
Anvisning av tap på krav gjennomføres av ledernivå 2 etter råd fra økonomisjefen. I tillegg 
kan det være investeringer. Fullmakt til anvisning videredelegeres ikke der det ikke er 
hensiktsmessig, for eksempel på skoler. Alle økonomiske forpliktelser skal ha to ledd; en 
som bestiller (attesterer) og en som godkjenner (anviser).  
 
I leders fravær kan det legges opp til at en annen i lederlinjen kan få tildelt stedfortreder 
anvisningsfullmakter for faktura, timeliste og reiseregning, samt andre godkjenninger innen 
personalområdet. Stedfortrederfunksjonen ved ordinært fravær regnes som 
engangsfullmakter.  
 
Det er den enkelte leder som utarbeider fakturagrunnlag og fremsetter krav på vegne av 
kommunen.  
 
Ledere med budsjettfullmakt tildeler attestasjonsfullmakt (bestillerfullmakt) til egne ansatte.  
 
Regnskap/fakturering og lønn kan ikke ha anvisningsfullmakt, med unntak av ved ansettelser 
i egen avdeling. Nærmeste leder økonomisjef anviser for avdeling regnskap og fakturering. 
 

2.3.4 Regnskap, lønn, kemner med mer 

Bankkonti 
Avdelingsleder regnskap og fakturering har spesialfullmakt til å opprette og disponere 
kommunens bankkonti.  
Enhet økonomi og enhet HR setter opp og godkjenner utbetalingene fra nettbanken iht. 
faktura, lønnsoversikt osv.  

Årsavregning pensjonskostnader 

Avdelingsleder regnskap og fakturering godkjenner årsavregning og bokføringsbilag i 

henhold til rapport fra kommunens pensjonsleverandører. 

Differanser på balansekonti  

Avdelingsleder regnskap og fakturering og enhetsleder HR kan føre bort differanser ved 

løpende avstemminger på balansekonti på inntil kr 500 ved å belaste driftsregnskapet. 

Organisasjonsnummer og Altinn 

Regnskap/fakturering og lønn har spesialfullmakt til å gjøre nødvendige endringer i 

Enhetsregisteret i tråd med vedtatt organisering og håndterer tilgangsstyring i Altinn i samråd 
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med dokumentforvaltningen. Spesialfullmaktene kan gis som stillingsfullmakt for ansatte med 

slike oppgaver. 

 
Innfordring 
Avdelingsleder kemner har spesialfullmakt til å drive egeninkasso for kommunen, det vil si 
begjære utlegg til namsmannen, ta ut forliksklage og tvangssalg til tingretten.  

2.4 Anskaffelser 

2.4.1 Ledere med budsjettfullmakter 

Moss kommunes anskaffelsesstrategi skal være førende for gjennomføring av anskaffelser 
samt oppfølging av kontrakter. Anskaffelser med anslått verdi ≥ kr 100.000 ekskl. mva. er 
omfattet av anskaffelsesregelverket.   
 
I det følgende henvises det til nasjonal terskelverdi i henhold til anskaffelsesforskriften. Det 
gjennomføres også anskaffelser i henhold til hhv. forsyningsforskriften og 
konsesjonskontraktforskriften, hvor det ikke er en tilsvarende nasjonal terskelverdi. 
Fullmaktene nedenfor skal imidlertid også være gjeldende for anskaffelser etter disse 
forskriftene.  
 
Anskaffelser med anslått verdi ≥ kr 500.000 ekskl. mva. skal gjennomføres med 
anskaffelsesfaglig bistand fra team anskaffelser, alternativt med ekstern konsulentbistand 
etter avtale med team anskaffelser.  
 
Ledere på ledernivå 2 har budsjettansvar og fullmakt til å gjennomføre anskaffelser og inngå 
kontrakter over nasjonal terskelverdi p.t. kr 1,3 mill. ekskl. mva. 
 
Ledere på ledernivå 3-4 har budsjettansvar og fullmakt til å gjennomføre anskaffelser og 
inngå kontrakter som ikke overstiger nasjonal terskelverdi p.t. kr 1,3 mill. ekskl. mva. 
 
Fullmakt for ledere på hhv. ledernivå 2 og ledernivå 3-4 gjelder tilsvarende for anskaffelser 
som gjennomføres under dynamiske innkjøpsordninger.  
 

2.4.2 Spesialfullmakter anskaffelser 

Stabssjef organisasjon har overordnet ansvar for: 

• Strategisk styring og organisering av anskaffelser, herunder (men ikke begrenset til) 
anskaffelsesstrategi, handlingsplan, prosedyrer, maler mv.  

• Anskaffelse og oppfølging av sektorovergripende rammeavtaler. 

• Anskaffelse av sektorovergripende kontrakter under dynamiske innkjøpsordninger. 

• Elektronisk konkurransegjennomførings- og avtaleverktøy (KGV/KAV). 

• e-handel (i samarbeid med stabsområde enhet økonomi). 

• Innkjøpsanalyse (i samarbeid med stabsområde enhet økonomi) 
 
Sektorovergripende rammeavtaler skal signeres av stabssjef organisasjon.  
 
Ved kommunalområde plan, miljø og teknikk kan spesialfullmakt til anskaffelse og inngåelse 
av kontrakter over nasjonal terskelverdi p.t. kr 1,3 mill. ekskl. mva. delegeres fra ledere på 
ledernivå 2-3 til ledere på ledernivå 4-5.  
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2.5 Innovasjon 
Alle behov og før inngåelse av kontrakter knyttet til anskaffelser av nye IT-fagsystemer i 
porteføljestyring skal godkjennes av stabssjef innovasjon.   
 

Se eget vedlegg for fullmaktsområdet økonomi for mer detaljert hva som kan 

videredelegeres etter 2.2 og 2.3.  

2.6 Fagansvar 
Ledere på ledernivå 2-5 har faglig ansvar innenfor eget område. I dette ligger at leder har 

ansvar for å styre innholdet og kvaliteten i tjenesten. Se for øvrig punkt 3.1 om 

særlovgivning. 

Ledere skal følge opp statlig pålegg om utarbeidelse av planer, og skal på eget initiativ 

gjennomføre planlegging av tjenesten/behovsdekningen ved å sørge for nødvendig langsiktig 

utvikling og målretting av tjenesten/behovsdekningen. Nye tiltak skal være forankret i 

strategi- og handlingsplan. 

2.7 Bruk av kommunens eiendom og eiendeler 

2.7.1 Bruk av kommunens eiendommer og lokaler 

Ledere på ledernivå 2-5 disponerer sine tildelte lokaler og har fullmakt til å inngå avtaler om 
korttidsutleie, med unntak av boliger. Avdelingsleder boligsosial avdeling har fullmakt til å leie 
ut kommunale boliger.  
 
Ledere skal sørge for best mulig samlet ressursutnyttelse for kommunen sett under ett, bl.a. 
ved sambruk mellom flere tjenester, og gjennom aktiv dialog med MKE.  
 
Utleie skal skje i tråd med utleiereglementer.  

2.7.2 Kommunens eiendeler, herunder kjøretøy 

Den enkelte leder disponerer og holder oversikt over de av kommunens eiendeler som 
tilhører organisasjonsenheten, hvor ikke annet er positivt bestemt. Kommunens eiendeler 
skal ikke brukes til private formål.  
 
Lederen har fullmakt til å melde tap av vognkort til Statens vegvesen og signere på vegne av 
kommunen i andre forhold som gjelder kjøretøy.  
 

2.7.3 Fordeling av lokaler  

Ved vesentlig endret behov for arealer skal MKE alltid konsulteres.  
 
Ledernivå 2 fatter endelig beslutning om fordeling av lokaler.  

2.8 Anmeldelser 
Ledere på ledernivå 2-4 har fullmakt til å levere anmeldelse innenfor eget ansvarsområde i 
henhold til gjeldende rutiner. Kommunedirektøren godkjenner anmeldelsen. 
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2.9 Advokattjenester 
Kommuneadvokaten er ansvarlig for å gi organisasjonen juridiske tjenester og ivareta 

kommunens rettslige interesser. Kjøp av eksterne advokattjenester skal forelegges for og 

godkjennes av kommuneadvokaten før avtale inngås, jf. rettsinstruksen. 

2.10 Internkontroll, beredskap mm. 
Leder- og myndighetsnivå 1 fastsetter regler for internkontroll. 
 
Ledere på ledernivå 2-5 har ansvar for beredskap, internkontroll og informasjonssikkerhet 
(personvern) for egen organisasjonsenhet. 
 
Styringsdokumenter, dvs. skriftliggjorte dokumenter til etterlevelse og rapportering på 
gjennomføring, skal lagres i kommunens kvalitetssystem for internkontroll og håndtering av 
uønskede hendelser. Leder- og myndighetsnivå 1 og 2 skal informeres snarest mulig ved 
uønskede hendelser av særlig alvorlig art, som angår liv og helse og/eller som vil medføre at 
politi, tilsynsmyndighet eller media vil følge opp saken.  
 
Kommuneoverlegen(e) har hastekompetanse på kommunens vegne i saker innen miljørettet 
helsevern, smittevern og helsemessig beredskap. 
 
Kommuneoverlege, Mattilsynet og vannverkseier, kan ved kriser og katastrofer, inngå avtale 
slik at nødvann som ikke overholder drikkevannsforskriftens krav kan leveres abonnementer. 
Avtalen må gjøres på forhånd og abonnementer må varsles. Movar IKS har ansvar for 
produksjon og kommunen har ansvar for distribusjon av vann.  

2.11 Kommunikasjon og medieomtale 
I Moss kommune er kommunikasjonsansvaret et ledelsesansvar og følger linjeprinsippet. 
Linjen starter med kommunedirektør og videre til de fagansvarlige/kommunalområdene i 
organisasjonen. Den ansvarlige for en tjeneste har også ansvaret for å informere om 
tjenesten. Ansvaret kan delegeres ved behov. Den enkelte ansatte kan gi faktaopplysninger 
om eget fagområde. Linjeprinsippet gjelder både internt, overfor ansatte, og eksternt. 
 
Kommunedirektør, ordfører og kommunikasjonsavdelingen uttaler seg på vegne av hele 
kommunen.  
Ledere i kommunen har med dette et ansvar for å sørge for at kommunikasjonsbehovet både 
blant interne og eksterne målgrupper er ivaretatt. 
 
Grunnlag 
Dette gjelder både intern og ekstern informasjon jf. rutiner for mediehåndtering i Moss 
kommune. Offentleglova og kommunens kommunikasjonsstrategi skal følges. 

2.12  Arkiv, journal og offentlighet  
Ledere på ledernivå 2-5 har ansvar for at alt arkivverdig materiale journalføres i kommunens 

sak- og arkivsystem.  
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Avdelingsleder dokumentasjon og informasjonsforvaltning har det daglige ansvaret for 

forvaltning av kommunens arkiv. Enheter som har fagsystemer ivaretar daglige 

arkivfunksjoner i samråd med dokumentasjon og informasjonsforvaltningen. 

Avdelingsleder dokumentasjon og informasjonsforvaltning har ansvaret for åpning og 

registrering av vanlig post og e-post adressert til kommunen. 

Se eget vedlegg for fullmaktsområdet annet for mer detaljert hva som kan videredelegeres 

etter 2.2 og 2.3.  

2.13 Saksbehandling og innstilling til politisk utvalg mv.  

Ledere på ledernivå 2-5 er ansvarlig for saksbehandling i enheten innenfor ansvarsområdet 
og ellers etter avtale. Saksforberedelse skal som hovedregel skje som fullført 
saksbehandling og kvalitetssikres av ledernivå 1 og 2. Innstillinger og forslag til vedtak 
fremmes som kommunedirektørens forslag. Sakene skal legges frem på grunnlag av god 
faglig vurdering. Alle sider av saken skal være vurdert, og innstillingen skal følge av 
helhetsvurderinger.  
 
Innenfor sine ansvarsområder har ledere på ledernivå 2 fullmakt til å innstille på 
kommunedirektørens vegne i saker til politiske utvalg når saken er innenfor budsjettrammene 
og ikke skal til formannskapet eller kommunestyret. Dette gjelder altså saker med 
sluttbehandling i et annet folkevalgt organ enn formannskapet og kommunestyret.  
 
I utvalgene møter følgende kommunalsjefer på vegne av kommunedirektøren:  
 
Utvalg helse og mestring Kommunalsjef helse og mestring 

Utvalg kultur, aktivitet og inkludering Kommunalsjef kultur, aktivitet og inkludering 

Utvalg oppvekst og utdanning Kommunalsjef oppvekst og utdanning 

Utvalg plan, bygg og teknisk Kommunalsjef plan, miljø og teknikk 

Utvalg landbruk, samferdsel, natur og miljø Kommunalsjef plan, miljø og teknikk 

Administrasjonsutvalget Stabssjef organisasjon 
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3 Offentlig myndighetsutøvelse 
(myndighetsutøvelse etter særlov) 

  

3.1 Generelt om offentlig myndighetsutøvelse 
Delegering av myndighet etter særlovgivningen inkluderer myndighet etter forskrifter som er 
gitt i medhold av vedkommende lov.  
 
Der det i lov eller forskrift pålegges plikter til «eier» av virksomhet må dette forstås som 
kommunedirektøren eller aktuell kommunalsjef.  
 
Myndighetsutøvelse som innebærer økonomiske disposisjoner skal være i tråd med 
kommunestyrets vedtatte budsjett og økonomiplan om ikke annet er positivt bestemt.  
 
Videredelegering etter særlov skal gjøres skriftlig i kommunens journal- og arkivsystem, og  

oppdateres i KF Delegering. 

3.2 Lenke til KF Delegering  
Kommunedirektørens fullmakter og videredelegeringer etter særlov følger her, og skal 
oppdateres jevnlig: 
 
https://delegering.kf.no/delegering/publikum/3002 
 

3.3 Klagesaksbehandling  

Behandling av klager som gjelder enkeltvedtak 

Kommunens klagesaker som gjelder enkeltvedtak skal enten avgjøres av kommunens 

klagenemnd eller av den instansen utenfor kommunen som er tildelt rollen som klageinstans 

(normalt Fylkesmannen). Klagene skal i begge tilfeller rettes mot vedtaksorganet 

(førsteinstansen).  

Førsteinstansen skal undersøke klagen og kan 1) oppheve vedtaket, 2) endre vedtaket, 3) 

avvise klagen eller 4) tilrettelegge klagesaken og sende den til klageinstansen for endelig 

behandling, jf. forvaltningsloven § 33 (forberedende klagebehandling).  

Se også kommunens retningslinje for håndtering av klager:  

MK Retningslinje for håndtering av klager 

Ikrafttredelse: Reglementet trer i kraft fra 2020. 

 

Hvor dette dokumentet ligger i kvalitetssystemet 
Hvilke sider vises dette dokumentet på (opprettes automatisk): 
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Kommunedirektør; Kommunedirektør Ansvar, roller og organisering 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/155 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 7013/2023 
Klassering: 3002-192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 06.02.2023 23/12 

 

Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Vedlagte uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering 
 
Fredrikstad, 17.01.2023 
 
 
 

Vedlegg 
Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer:  
• Jolanta Betker, datert 17.01 2023 
• Casper Støten, datert 17.01 2023 
 

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

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

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

 

Vurdering av oppdragsansvarlig regnskapsrevisors 
uavhengighet for Moss kommune 
 

Innledning 

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

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

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

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

 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet  

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

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

Tilknytning til den 
reviderte virksomheten 
(§ 17) 

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

Stillinger i kommunen 
(§ 18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet 
(§ 18 b) 

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

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

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

Deltakelse eller 
funksjoner i annen 
virksomhet (§ 18 d) 

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

Rådgivning eller andre 
tjenester (§ 18 e) 

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

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

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

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

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

Fullmektig for den 
revisjonspliktige 
(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for kommunen. 

 

 

Rolvsøy, 17.01.2023 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Jolanta Betker (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor  
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Til kontrollutvalget i Moss kommune 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors 
uavhengighet for Moss kommune 
 

Innledning 

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

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

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

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

 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet  

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

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

Tilknytning til den 
reviderte virksomheten 
(§ 17) 

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

Stillinger i kommunen 
(§ 18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet 
(§ 18 b) 

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

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

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

Deltakelse eller 
funksjoner i annen 
virksomhet (§ 18 d) 

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

Rådgivning eller andre 
tjenester (§ 18 e) 

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

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

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

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

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

Fullmektig for den 
revisjonspliktige 
(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for kommunen. 

 

 

Rolvsøy, 17.01.2023 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Casper Støten (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/155 
Dokumentnr.: 10 
Løpenr.: 14526/2023 
Klassering: 3002-192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 06.02.2023 23/13 

 

Forbundsbasert kvalitetskontroll utført 2022 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar opplysninger om utført kvalitetskontroll i Østre Viken 
Kommunerevisjon IKS til orientering. 
 

2. Kontrollutvalget ber om en oppdatering fra ØVKR IKS når ny kontroll i 2023 er 
gjennomført. 

 
Fredrikstad, 17.01.2023 
 
 

Vedlegg 
Vedlegg 1: Resultat av forbundsbasert kvalitetskontroll utført 2022 i Østre Viken 
kommunerevisjon IKS, datert 23. november 2022.  
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen. 
 

Saksopplysninger 
Kvalitetskontrollkomiteen til «NKRF – kontroll og revisjon i kommunene», har i 2022 
gjennomført kvalitetskontroll i Østre Viken kommunerevisjon IKS. 
 
Sekretariatet har mottatt kopi av vedtak i kvalitetskontrollkomiteen. 
 
I vedtaket fremgår det av kontrollen at utførelsen av regnskapsrevisjonen i ØVKR IKS ikke 
ble godkjent. Det presiseres at kontrolløren ikke fant vesentlige mangler eller avvik på 
kontroll av kommuneoppdraget. Det ble imidlertid avdekket mangler i revisjonen av 
menighetsoppdraget. (Se vedlegg 1). Det vil derfor bli gjennomført en oppfølgingskontroll i 
2023.  
 
Det fremgår videre at vedtaket etter årets kontroll av forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll er godkjent. 
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Vurdering 
I henhold til kommunelovens § 23-2, a, b, c og d skal kontrollutvalget, på vegne av 
kommunestyret, påse at regnskaper blir vurdert på en betryggende måte og at det utføres 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i henhold til gjeldende bestemmelser og 
retningslinjer. 
 
Utførelsen av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll ble godkjent.  
Selv om regnskapsrevisjonen fikk ikke godkjent på utførelsen av sitt arbeid, vurderer 
sekretariatet at regnskapsrevisjon av kommuneregnskapet ble godkjent. Det er i hovedsak 
dette som er kontrollutvalgets oppgave å påse. Kontrollutvalget kan ta opplysninger om 
utført kvalitetskontroll i Østre Viken Kommunerevisjon IKS til orientering. Videre vurderer 
sekretariatet at kontrollutvalget kan be om en oppdatering fra revisjonen når ny kontroll i 
2023 er gjennomført.  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/153 
Dokumentnr.: 4 
Løpenr.: 7005/2023 
Klassering: 3002-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 06.02.2023 23/14 

 

Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Referater og meldinger tas til orientering 

 
Fredrikstad, 16.01.2023 
 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 28.11.2022 
2. Saksprotokoll kommunestyret 20.09.2022, sak 069/22, Forvaltningsrevisjonsarbeid 

"Antikorrupsjonsarbeid" 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 28.11 2022 ligger vedlagt, til orientering. 
 
Vedlegg 2: Saksprotokoll fra kommunestyrets møte den 13.12 2022, sak 117/22, 
Forvaltningsrevisjonsarbeid "Leverkårsutfordringer blant barn og unge", ligger vedlagt, til 
orientering. 
 

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

Kontrollutvalget Moss 

 
 
 
Møtedato: 28.11.2022,  
Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 19:00 
Møtested: Rådhuset, Møterom 1 
Fra – til saksnr.: 22/52 – 22/61    

 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Tage Pettersen, leder X 
 

Ole Gjølberg, nestleder X 
 

Geir Hovland Meldt forfall Eli Rudshagen 

Gunn Salbuvik X  

Hilde Pettersen Meldt forfall Ikke møtt 

Helge G. Watndal Meldt forfall Lena Skjeldstadaune 

Lillian Eriksen X  

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte: 6 av 7  
 
Møtende fra sekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen. 
 
Møtende fra revisjonen: Fagleder Casper Støten og forvaltningsrevisor Kjetil Ramsdal 

Moss kommune: Kommunedirektør Hans Reidar Næss (til sak 22/54 og 22/55) 
 
 
 

 
 
 
 
--------------------------------     ------------------------------------ 
Tage Pettersen, leder      Ole Gjølberg, nestleder 
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Saksliste 

Saksnr. Innhold  

PS 22/52 Valg av representant til å signere protokoll  

PS 22/53 Godkjenning av innkalling og saksliste  

PS 22/54 Forvaltningsrevisjonsrapport "Levekårsutfordringer blant barn og 
unge" 

 

PS 22/55 Administrasjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
"Samfunnssikkerhet og beredskap" - informasjon 

 

PS 22/56 Notat fra revisjonen - Utsettelse på forvaltningsrevisjonsprosjekt 
"Tjenestenivået for beboere på sykehjem" 

 

PS 22/57 Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet 
etterlevelseskontroll 

 

PS 22/58 Henvendelse  

PS 22/59 Møteplan 2023  

PS 22/60 Referater og meldinger  

PS 22/61 Eventuelt  

PS 22/52 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges….. 

Kontrollutvalget Moss behandling 28.11.2022: 

Ole Gjølberg ble foreslått og enstemmig valgt til å signere protokoll sammen med leder. 

Kontrollutvalget Moss vedtak 28.11.2022: 

1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Ole Gjølberg 
 

PS 22/53 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 

Kontrollutvalget Moss behandling 28.11.2022: 

Ingen merknader til innkalling eller saksliste 

Kontrollutvalget Moss vedtak 28.11.2022: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
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PS 22/54 Forvaltningsrevisjonsrapport "Levekårsutfordringer blant barn og 
unge" 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Levekårsutfordringer blant barn og 
unge», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg 
til revisjonens anbefalinger.  
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Levekårsutfordringer blant barn og 
unge» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de fire anbefalinger som 
fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen: 

a) innarbeide folkehelseperspektivet gjennomgående i planer knyttet til tjenester 

som berører barn og unge. 

b) sikre at utforming og iverksetting av tiltak rettet mot barn og unge er utformet i 

tråd med kommunens mål for arbeidet med levekårsutfordringer blant barn og 

unge. 

c) sikre at retningslinjer knyttet til samordning av tiltak er tydelig forankret i 

kommunens planverk og at disse etterleves. 

d) gjennomføre systematiske evalueringer av samarbeidet mellom de ulike 

kommunalområdene vedrørende folkehelsearbeidet rettet mot barn og unge. 

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

Kontrollutvalget Moss behandling 28.11.2022: 

Revisjonen orienterte om sine vurderinger, konklusjoner og hvilke anbefalinger som er gitt i 
rapporten. Kommunedirektør redegjorde for kommunens tilsvar på rapporten. 
Kontrollutvalget stilte oppfølgingsspørsmål som ble besvart i møte. Utvalget ga innspill til 
revisjonen på viktighetene av brukerperspektivet i de ulike revisjonstemaer.  
Gunn Salbuvik fremmet forslag om endring i punkt 2 underpunkt 1 c til følgende ordlyd:  

 Sikre at retningslinjer knyttet til samordning av tiltak er tydelig forankret i kommunens 
planverk.  

 
Forslaget fikk en stemme og falt. Sekretariatets forslag til innstilling ble vedtatt. 

Kontrollutvalget Moss vedtak 28.11.2022: 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Levekårsutfordringer blant barn og 
unge», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg 
til revisjonens anbefalinger.  
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Levekårsutfordringer blant barn og 
unge» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de fire anbefalinger som 
fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen: 

a)   innarbeide folkehelseperspektivet gjennomgående i planer knyttet til tjenester 
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      som berører barn og unge. 

b)   sikre at utforming og iverksetting av tiltak rettet mot barn og unge er utformet i 

      tråd med kommunens mål for arbeidet med levekårsutfordringer blant barn og 

      unge. 

c)   sikre at retningslinjer knyttet til samordning av tiltak er tydelig forankret i  

      kommunens planverk og at disse etterleves. 

d)   gjennomføre systematiske evalueringer av samarbeidet mellom de ulike  

      kommunalområdene vedrørende folkehelsearbeidet rettet mot barn og unge. 

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

 

PS 22/55 Administrasjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
"Samfunnssikkerhet og beredskap" - informasjon 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Informasjonen tas til orientering. 
 

2. Kontrollutvalget vurderer at kommunestyrets vedtak er fulgt opp og anser saken som 
ferdigstilt. 

Kontrollutvalget Moss behandling 28.11.2022: 

Kommunedirektør orienterte om kort om status. Innstillingen ble enstemmig  

Kontrollutvalget Moss vedtak 28.11.2022: 

1. Informasjonen tas til orientering. 
 

2. Kontrollutvalget vurderer at kommunestyrets vedtak er fulgt opp og anser saken som 
ferdigstilt. 

 

PS 22/56 Notat fra revisjonen - Utsettelse på forvaltningsrevisjonsprosjekt 
"Tjenestenivået for beboere på sykehjem" 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar informasjonen om forsinket leveranse til orientering. 
 

2. Kontrollutvalget forventer at forvaltningsrevisjonsprosjekt «Tjenestenivået for beboere 
på sykehjem og omsorgsboliger» blir levert til kontrollutvalgets 1. møte i 2023. 
 

3. Kontrollutvalget forutsetter at den forsinkede leveransen ikke påvirker timesbudsjettet 
for 2023. 

Kontrollutvalget Moss behandling 28.11.2022: 

Revisjonen orienterte kort om forsinkelsen. Kontrollutvalget ønsket å endre punkt 3 i 
innstillingen til følgende ordlyd: 
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 Kontrollutvalget forutsetter at den forsinkede leveransen ikke påvirker fremdriften i det 
totale planverket. 

Innstillingen enstemmig vedtatt med endringen i punkt 3. 

Kontrollutvalget Moss vedtak 28.11.2022: 

1. Kontrollutvalget tar informasjonen om forsinket leveranse til orientering. 
 

2. Kontrollutvalget forventer at forvaltningsrevisjonsprosjekt «Tjenestenivået for beboere 
på sykehjem og omsorgsboliger» blir levert til kontrollutvalgets 1. møte i 2023. 
 

3. Kontrollutvalget forutsetter at den forsinkede leveransen ikke påvirker fremdriften i det 
totale planverket. 

 

PS 22/57 Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet 
etterlevelseskontroll 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 
forenklet etterlevelseskontroll, samt valg av kontrollområde «Tilskudd private 
barnehager – overholdelse av regelverk og egne rutiner», til orientering 

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

2023 

Kontrollutvalget Moss behandling 28.11.2022: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Moss vedtak 28.11.2022: 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 
forenklet etterlevelseskontroll, samt valg av kontrollområde «Tilskudd private 
barnehager – overholdelse av regelverk og egne rutiner», til orientering 

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

2023 
 

PS 22/58 Henvendelse 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar henvendelsen til orientering.  
 

2. Kontrollutvalget avventer resultatet av pågående forvaltningsrevisjon «Tjenestenivået 
for beboere på sykehjem». 

Kontrollutvalget Moss behandling 28.11.2022: 

Sekretariatet orienterte kort om forslaget til innstillingen og om pågående forvaltningsrevisjon 
«Tjenestenivået for beboere på sykehjem».  Innstillingen enstemmig vedtatt 

151



Kontrollutvalget Moss vedtak 28.11.2022: 

1. Kontrollutvalget tar henvendelsen til orientering.  
 

2. Kontrollutvalget avventer resultatet av pågående forvaltningsrevisjon «Tjenestenivået 
for beboere på sykehjem». 

 

PS 22/59 Møteplan 2023 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin 
virksomhet i 2023: 

   6. februar, møtestart kl. 18.00 

   8. mai, møtestart kl. 18.00 

   5. juni, møtestart kl. 18.00 

 18. september, møtestart kl. 18.00 

 27. november, møtestart kl. 09.00 

 Opplæringsdag 9. november 

Kontrollutvalget Moss behandling 28.11.2022: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Moss vedtak 28.11.2022: 

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin 
virksomhet i 2023: 

   6. februar, møtestart kl. 18.00 

   8. mai, møtestart kl. 18.00 

   5. juni, møtestart kl. 18.00 

 18. september, møtestart kl. 18.00 

 27. november, møtestart kl. 09.00 

 Opplæringsdag 9. november 
 

PS 22/60 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Referater og meldinger tas til orientering 

Kontrollutvalget Moss behandling 28.11.2022: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Moss vedtak 28.11.2022: 

1. Referater og meldinger tas til orientering 
 

PS 22/61 Eventuelt 

Kontrollutvalget Moss behandling 28.11.2022: 

Ingen saker 
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Moss kommune,  
Rådhuset, Kirkegata 15, 
Postboks 175, 1501 Moss. 
 
+47 69 24 80 00  
Org.nr.: 920817521 

 

 
 
 
Bjørn Gulbrandsen 
 

 

Deres ref.: Vår ref.:  Dato: 
 22/1370 - 21 / LRWA 15.12.2022 

 
 
Forvaltningsrevisjonsrapport - levekårsutfordringer blant barn og unge 
 
Kommunestyret har i møtet 13.12.2022, sak - 117/22, fattet følgende vedtak: 
 
 1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Levekårsutfordringer blant barn og 
unge» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de fire anbefalinger som 
fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen: 
a)  innarbeide folkehelseperspektivet gjennomgående i planer knyttet til 
    tjenester som berører barn og unge. 
b)  sikre at utforming og iverksetting av tiltak rettet mot barn og unge er 
    utformet i tråd med kommunens mål for arbeidet med levekårsutfordringer 
    blant barn og unge. 
c)  sikre at retningslinjer knyttet til samordning av tiltak er tydelig forankret i 
    kommunens planverk og at disse etterleves. 
d)  gjennomføre systematiske evalueringer av samarbeidet mellom de ulike 
    kommunalområdene vedrørende folkehelsearbeidet rettet mot barn og  
    unge. 
 
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. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Line Rustad Wallenborg 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
 
 
Kopi til 
Line Rustad Wallenborg 
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Mottakere: 
Østre Viken 
Kommunerevisjon Iks 

Råkollveien 103 1664 ROLVSØY 
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