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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/104 
Dokumentnr.: 54 
Løpenr.: 173939/2021 
Klassering: 3002-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 20.09.2021 21/34 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

 
Fredrikstad, 04.08.2021 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Saksliste er fremlagt og godkjent av kontrollutvalgets leder. 
 

Vurdering 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/104 
Dokumentnr.: 55 
Løpenr.: 173944/2021 
Klassering: 3002-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 20.09.2021 21/35 

 

Valg av representant til å signerte protokoll 

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

 
Fredrikstad, 04.08.2021 
 
 

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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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/102 
Dokumentnr.: 38 
Løpenr.: 201035/2021 
Klassering: 3002-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 20.09.2021 21/36 

 
 

Forvaltningsrevisjonsrapport "Byggesak" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Byggesak», samt 

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

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Byggesak» til etterretning, og ber 
administrasjonen følge opp de 10 anbefalinger som fremkommer av rapporten. 
Herunder skal kommunen: 

 utarbeide virksomhetsplan som beskriver avdelingens hovedoppgaver, mål og 
organisering, samt kompetanseplan med informasjon om avdelingens 
nåværende kompetanse og fremtidig behov for kompetanse og ressurser. 

 gjennomføre systematiske risikovurderinger omhandlende eventuelle 
risikoutsatte deler av avdelingens virke. 

 ferdigstille og godkjenne aktuelle rutiner og prosedyrer. 
 forbedre og videreutvikle avdelingens avvikskultur. 
 sette evalueringen av avdelingens internkontroll i system. 
 arbeide med å forbedre saksbehandlingspraksis med hovedfokus på 

dokumentasjon, tidsfrister for mottakskontroll og overholdelse av 
saksbehandlingsfrister. 

 oppdatere strategiplan for tilsyn slik at den harmoniserer med kommunens 
organisering og mål, samt forankre strategien politisk. 

 utarbeide årsrapporter for utført tilsynsvirksomhet. 
 følge opp de prioriterte områdene i plan for ulovlighetsoppfølging 2020. Dette 

innebærer å gjennomføre ulovlighetsoppfølging av prioriterte områder, samt 
rapportere på status på arbeidet med ulovlighetsoppfølging en gang i året til 
politisk nivå. 

 gjennomføre en ressursanalyse som legges til grunn for vurderinger av hvilke 
ressurser som er nødvendig for å oppfylle målene som er lagt i planene for 
kommunens tilsyns- og ulovlighetsarbeid. 
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2: 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, 03.09.2021 
 
 

Vedlegg 
Forvaltningsrevisjonsrapport «Byggesak», datert 06.09 2021.  
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU-sak 20/38, 21.09 2020 (Prosjektplan - Byggesak) 
Kommunestyresak 020/20, den 13.02 2020, (Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021) 
 

Saksopplysninger 
 
Prosjektets bakgrunn: 
Da kontrollutvalget behandlet plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 fremkom følgende av 
risiko- og vesentlighetsvurdering: 
 
Prosjektets problemstillinger: 
I prosjektplanen ble følgende problemstillinger vedtatt: 
 
Problemstilling 1: Sikrer kommunen en forsvarlig byggesaksbehandling?  
Problemstilling 2: Har kommunen etablert rutiner/systemer for å avdekke og følge opp brudd på 
plan og bygningsloven? 
 
Revisjonskriterier: 
For å kontrollere og besvare problemstillingen 1 har revisjonen utledet revisjonskriterier 
(kontrollkriterier). Disse fremgår av side 9 og 10 av rapporten. 
 
For å kontrollere og besvare problemstillingen 2 har revisjonen utledet følgende 
revisjonskriterier (kontrollkriterier), (fremgår også av side 26 i rapporten: 

 Kommunen skal overholde plikten til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltakene 
gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av 
plan- og bygningsloven, og at ansvarlig foretak er kvalifisert. 

 Kommunen skal prioritere de tidsavgrensede tilsynsområdene. 
 Kommunen skal utarbeide en tilsynsstrategi og en årlig rapport over 

tilsynsvirksomheten. 
 Kommunen skal overholde plikten til å forfølge overtredelser av bestemmelser i eller 

gitt medhold av plan- og bygningsloven – ulovlighetsoppfølging. Unntaket er 
overtredelser som anses å være av mindre betydning. 

  
 
Revisjonens konklusjon på problemstilling 1: 
 
«Det er revisjonens konklusjon at kommunen i stor grad sikrer en forsvarlig byggesaksbehandling. 
Samtidig fremkommer det at avdelingens internkontroll og saksbehandlingspraksis på feltet har visse 
svakheter som det bør arbeides med. 
  
Internkontroll  
Avdeling byggesak har i all vesentlighet et godt kontrollmiljø med en hensiktsmessig organisering 
med klar arbeidsfordeling av ansvar, oppgaver og myndighet. Samtidig må det nevnes at avdelingen 
ikke har utarbeidet virksomhetsplan som beskriver avdelingens hovedoppgaver, mål og organisering, 

6



det er hel-ler ikke utarbeidet en kompetanseplan for avdelingen. Slike planer vil være styrkende for 
avdelingens strategiske planlegging og styring.  
Avdelingen har ikke gjennomført systematiske risikovurderinger omhandlende eventuelle risikoutsatte 
deler av avdelingens virke. Risikovurderingene bør identifisere og analysere de risikoer som kan ha 
be-tydning for å nå avdelingens mål, og hvilken betydning dette eventuelt vil ha.  
Avdelingen har i all vesentlighet gode kontrolltiltak gjennom blant annet utarbeide prosedyrer og en 
aktiv sidemannskontroll, ved at leder kontrollerer og godkjenner samtlige vedtak. Samtidig må det 
fremheves at mange av avdelingens rutiner ikke er ferdigstilt og godkjent, samt ikke ligger plassert i 
kommunens system RiskManager. Det må også fremheves at ulik saksbehandlingspraksis på noen 
områder fra de gamle kommunene Rygge og Moss ikke ble samkjørte før i mars 2021 grunnet ulike 
kommuneplaner. Dette kan ha ført til opplevd forskjellsbehandling blant kommunens innbyggere. Med 
ny kommuneplan på plass vil områder med likt formål i kommuneplanen kunne behandles likt 
uavhengig av hvor i kom-munen det ligger.  
Avdelingen har ikke en god kultur for å melde og behandle avvik i kommunens system RiskManager. 
Formålet med en god avvikskultur er å hindre gjentakelse av avvik, samt sikre en god 
forbedringskultur. Avdelingen har heller ikke satt evalueringen av internkontrollen i system. 
Oppfølging av internkontrollen vil i stor grad sikre at den til enhver tid er oppdatert og fungerer etter 
hensikten.  
 
Saksbehandling  
Avdelingen har et godt system og en god praksis for å gjennomføre generell veiledning og veiledning 
i saker. Samtidig fremstår det som om en god del av veiledningen ikke dokumenteres i saken. Dette 
gjel-der også referater fra forhåndskonferanser.  
Mottakskontroll av innkomne søknader gjennomføres, men i noen saker gjøres det lenge etter at 
saken er kommet inn. Det samme kan sies om behandlingen av byggesøknader. En god del av 
søknadene går 25 over frist. Det fremkommer av KOSTRA-tall at ca. 27 prosent (54 av 197) av saker 
med 3 ukers frist og ca. 11 prosent (33 av 297) av saker med 12 ukers frist er behandlet over frist.» 
 
Revisjonens konklusjon på problemstilling 2: 
 
«Det er revisjonens konklusjon at kommunen i stor grad har etablert rutiner og systemer for 
å avdekke og følge opp brudd på plan og bygningsloven. Samtidig fremkommer det at det er 
flere prioriterte tilsynsområder, vedtatt i sak 015/19 14.03.2019 i teknisk utvalg, som er blitt 
nedprioritert i 2020 og 2021. Det er blitt utarbeidet (i gamle Moss kommune) en strategiplan 
for gjennomføring av tilsyn for perioden 2017-2021. Planen er ikke oppdatert i henhold til 
administrativ eller politisk organisering i ny kommune. Kommunen har heller ikke utarbeidet 
årsrapport over utført tilsynsarbeid for 2020. Det må også bemerkes at avdelingens arbeid 
med ulovligheter til en viss grad er blitt nedprioritert i 2020 og 2021.» 
 
Revisjonens anbefalinger: 
Med bakgrunn i sine kontroller, vurderinger og konklusjoner fremmer revisjonen10 
anbefalinger. 
Kommunen bør: 

 vurdere å utarbeide virksomhetsplan som beskriver avdelingens hovedoppgaver, mål 
og organisering, samt kompetanseplan med informasjon om avdelingens nåværende 
kompetanse og fremtidig behov for kompetanse og ressurser. 

 gjennomføre systematiske risikovurderinger omhandlende eventuelle risikoutsatte 
deler av avdelingens virke. 

 ferdigstille og godkjenne aktuelle rutiner og prosedyrer. 
 forbedre og videreutvikle avdelingens avvikskultur. 
 sette evalueringen av avdelingens internkontroll i system. 
 arbeide med å forbedre saksbehandlingspraksis med hovedfokus på dokumentasjon, 

tidsfrister for mottakskontroll og overholdelse av saksbehandlingsfrister. 
 oppdatere strategiplan for tilsyn slik at den harmoniserer med kommunens 

organisering og mål, samt forankre strategien politisk. 
 utarbeide årsrapporter for utført tilsynsvirksomhet. 
 følge opp de prioriterte områdene i plan for ulovlighetsoppfølging 2020. Dette 

innebærer å gjennomføre ulovlighetsoppfølging av prioriterte områder, samt 
rapportere på status på arbeidet med ulovlighetsoppfølging en gang i året til politisk 
nivå. 
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 gjennomføre en ressursanalyse som legges til grunn for vurderinger av hvilke 
ressurser som er nødvendig for å oppfylle målene som er lagt i planene for 
kommunens tilsyns- og ulovlighetsarbeid. 

 
 
Kommunedirektørens høringsuttalelse: 
Kommunedirektøren har gitt høringsuttalelse til rapporten, denne fremgår i sin helhet på side 
43 i rapporten. 
Kommunedirektøren skriver blant annet: Funnene i rapporten er i tråd med 
kommuneledelsens antakelser. Kommunedirektøren tar anbefalingene til etterretning og vil 
iverksette tiltak.  Videre viser kommunedirektøren til tiltak som skal gjennomføres for å følge 
opp revisjonens anbefalinger. 
 
Sekretariatets bemerkning: 
Det fremgår av rapporten noen forbedringsområder som ikke revisjonen har gitt anbefalinger 
til. Det kan være ulike årsaker til at revisjonen ikke gir anbefalinger. Først og fremst kan ikke 
revisjonen gi detaljerte anbefalinger, for det andre kan ikke revisjonen gi anbefalinger hvis 
ikke funnene er knyttet opp mot revisjonskriterier. Sekretariatet vurderer at dette likevel kan 
være forbedringsområder for kommunen, og kontrollutvalget kan derfor gjøre en vurdering 
på hvorvidt de vil påpeke noen av disse områdene i sin innstilling til kommunestyret. 
Sekretariatet bemerker følgende områder i tillegg til de områder som revisjonen har gitt 
anbefaling ved: 

 Det fremkommer av rapporten at hjemmesiden for byggesak er lite brukervennlig. 
 Det fremkommer av rapporten at det kan være manglende ansvarsfordeling i 

avdelingen når det gjelder ulovlighetsoppfølging/tilsyn. 
 Det fremkommer av rapporten at det er interne uenigheter mellom avdeling VVA og 

byggesak, noe som kan medføre at byggesaksbehandlingen ikke alltid overholder 
frister. 

 Det fremkommer også av rapporten at det er lite dokumentasjon på at 
forhåndskonferanser blir gjennomført. 

Vurdering 
Det ligger til kontrollutvalget å forsikre seg om at revisors gjennomføring og rapportering 
skjer i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på 
området. Rapportens utforming, innhold, vurderinger og konklusjoner faller imidlertid inn 
under revisors selvstendige, faglige ansvar. 
 
Revisjonen oppgir at prosjektet er gjennomført i tråd med «Standard for forvaltningsrevisjon» 
(RSK 001). Sekretariatet vurderer at rapporten gir svar på problemstillingene og 
kontrollutvalgets bestilling via prosjektplan.  
 
Videre vurderer sekretariatet at valg av revisjonskriterier er relevante for å kunne besvare 
problemstillingen. Vi finner at undersøkelsen bygger på data innsamlet ved hjelp av flere 
metoder, herunder dokumentanalyse, intervjuer mappegjennomgang, samt analyse av 
KOSTRA-tall. 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 
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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. Kontrollutvalget bør samlet ta stilling til om de punkter som fremkommer 
under avsnitt «Sekretariatets bemerkninger» bør innarbeides i deres innstilling til 
kommunestyret. 
 
Videre viser sekretariatet til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i 
forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.  
I innstillingen til kommunestyret bør det fremkomme at kommunestyret ber kontrollutvalget å 
følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets 
behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret. 
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3 
 

1 Forord og prosjektmandat 
 
Revisjonen skal i henhold til kommuneloven § 24-2 (1) utføre forvaltningsrevisjon. Etter loven innebærer 
forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, 
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Østre Viken kommunerevi-
sjon IKS gjennomfører forvaltningsrevisjon i tråd med god kommunal revisjonsskikk. God kommunal re-
visjonsskikk er å følge RSK 001; Standard for forvaltningsrevisjon, utarbeidet av Norges kommunerevi-
sorforbund (NKRF). Dette innebærer blant annet at rapporten skal skille klart mellom hva som er innsam-
let data og hva som er revisjonens vurderinger. Det skal være en tydelig sammenheng mellom problem-
stillinger, faktaopplysninger1, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger. Etter kommuneloven 
skal revisor rapportere resultatene av sin revisjon til kontrollutvalget. 
 
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført på bakgrunn av plan for forvaltningsrevisjon vedtatt i bystyret i 
Moss kommune i sak 020/20 13. februar 2020. Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonen ble ved-
tatt i kontrollutvalget 21. september 2020. Planen ble vedtatt i tråd med revisjonens forslag.  
 
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført etter vedtatt prosjektplan i tidsrommet januar - august 2021. Vi har 
gjennomført oppstartsmøte med kommuneadministrasjonen slik at også administrasjonens innspill er tatt 
hensyn til. 
 
Vi har kvalitetssikret faktagrunnlaget underveis, både gjennom verifisering av intervjuer og andre gjen-
nomganger. I tillegg er rapportens faktaopplysninger i sin helhet verifisert av kommunen, slik at eventuelle 
feil eller misforståelser er rettet opp. Revisjonen avholdt høringsmøte med administrasjonen 25.08.2021 
hvor også revisjonens vurderinger ble gjennomgått. I etterkant av møtet er rapporten sendt på høring til 
kommunedirektøren. Kommunedirektørens uttalelse fremgår av eget vedlegg under kapittel 7. 
 
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført av forvaltningsrevisor Bjørnar Bakker Eriksen. Revisorenes habili-
tet og uavhengighet er vurdert opp mot kommunen og den undersøkte virksomheten, og revisjonen finner 
han habil til å utføre forvaltningsrevisjonen. 
 
Revisor vil takke kontaktperson og andre som har deltatt i forvaltningsrevisjonen, for godt samarbeid i 
forbindelse med arbeidet. 
 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 
Rolvsøy, 6. september 2021 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Casper Støten (sign.) 
oppdragsansvarlig revisor 

Bjørnar Bakker Eriksen (sign.) 
utførende forvaltningsrevisor 
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2 Sammendrag

Denne forvaltningsrevisjonen tar for seg Moss kommunens byggesaksbehandling, samt kommunens arbeid 
med tilsyn og ulovlighetsoppfølging på byggesaksfeltet. Revisjonskriteriene er utledet fra kommuneloven, 
forvaltningsloven og plan- og bygningsloven. Plan- og bygningsloven inneholder en plandel og en bygge-
saksdel. Plandelen har regler om de ulike planene: Statlige arealplaner, regionale planer, kommuneplaner 
og reguleringsplaner. Loven gir regler om hvordan disse behandles og hvilke virkninger de har for nåtidig og 
fremtidig utnyttelse. Byggesaksdelen inneholder regler om hvordan byggesaker skal behandles, om når det 
foreligger søknadsplikt, om at tiltak skal forestås av et foretak med ansvarsrett, om hvilke krav som stilles til 
søknaden og kommunens tilsynsplikt med byggearbeider. 
 
Revisjonens gjennomføring 
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i perioden januar 2021 til august 2021. Kriteriene er utarbeidet fra 
kommuneloven og plan- og bygningsloven. Fakta er innhentet ved bruk av dokumentanalyse, intervjuer og 
mappegjennomgang. 
 
Revisjonens funn og konklusjoner 
Avdeling byggesak har i all vesentlighet et godt kontrollmiljø med en hensiktsmessig organisering med 
klar arbeidsfordeling av ansvar, oppgaver og myndighet. Samtidig må det nevnes at avdelingen ikke har 
utarbeidet virksomhetsplan som beskriver avdelingens hovedoppgaver, mål og organisering, det er heller 
ikke utarbeidet en kompetanseplan for avdelingen. Slike planer vil være styrkende for avdelingens stra-
tegiske planlegging og styring. 
 
Avdelingen har ikke gjennomført systematiske risikovurderinger omhandlende eventuelle risikoutsatte de-
ler av avdelingens virke. Risikovurderingene bør identifisere og analysere de risikoer som kan ha betyd-
ning for å nå avdelingens mål, og hvilken betydning dette eventuelt vil ha. 
 
Avdelingen har i all vesentlighet gode kontrolltiltak gjennom blant annet utarbeidede prosedyrer og en 
aktiv sidemannskontroll, ved at leder kontrollerer og godkjenner samtlige vedtak. Samtidig må det frem-
heves at mange av avdelingens rutiner ikke er ferdigstilt og godkjent, samt ikke ligger plassert i kommu-
nens system RiskManager. Det må også fremheves at ulik saksbehandlingspraksis på noen områder fra 
de gamle kommunene Rygge og Moss ikke ble samkjørte før i mars 2021 grunnet ulike kommuneplaner.   
Dette kan ha ført til opplevd forskjellsbehandling blant kommunens innbyggere. Med ny kommuneplan på 
plass vil områder med likt formål i kommuneplanen kunne behandles likt uavhengig av hvor i kommunen 
det ligger. 
 
Avdelingen har ikke en god kultur for å melde og behandle avvik i kommunens system RiskManager. 
Formålet med en god avvikskultur er å hindre gjentakelse av avvik, samt sikre en god forbedringskultur. 
Avdelingen har heller ikke satt evalueringen av internkontrollen i system. Oppfølging av internkontrollen 
vil i stor grad sikre at den til enhver tid er oppdatert og fungerer etter hensikten. 
 
Avdelingen har et godt system og en god praksis for å gjennomføre generell veiledning og veiledning i 
saker. Samtidig fremstår det som om en god del av veiledningen ikke dokumenteres i saken. Dette gjelder 
også referater fra forhåndskonferanser. 
 
Mottakskontroll av innkomne søknader gjennomføres, men i noen saker gjøres det lenge etter at saken 
er kommet inn. Det samme kan sies om behandlingen av byggesøknader. En god del av søknadene går 
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over frist. Det fremkommer av KOSTRA-tall at ca. 27 prosent (54 av 197) av saker med 3 ukers frist og 
ca. 11 prosent (33 av 297) av saker med 12 ukers frist er behandlet over frist. 
 
Det er revisjonens konklusjon at kommunen i stor grad har etablert rutiner og systemer for å avdekke og 
følge opp brudd på plan og bygningsloven. Samtidig fremkommer det at det er flere prioriterte tilsynsom-
råder, vedtatt i sak 015/19 14.03.2019 i teknisk utvalg, som er blitt nedprioritert i 2020 og 2021. Det er 
blitt utarbeidet (i gamle Moss kommune) en strategiplan for gjennomføring av tilsyn for perioden 2017-
2021. Planen er ikke oppdatert i henhold til administrativ eller politisk organisering i ny kommune. Kom-
munen har heller ikke utarbeidet årsrapport over utført tilsynsarbeid for 2020. Det må også bemerkes at 
avdelingens arbeid med ulovligheter til en viss grad er blitt nedprioritert i 2020 og 2021. 
 
Revisjonens anbefalinger 
Kommunen bør: 
• vurdere å utarbeide virksomhetsplan som beskriver avdelingens hovedoppgaver, mål og organise-

ring, samt kompetanseplan med informasjon om avdelingens nåværende kompetanse og fremtidig 
behov for kompetanse og ressurser. 

• gjennomføre systematiske risikovurderinger omhandlende eventuelle risikoutsatte deler av avdeling-
ens virke. 

• ferdigstille og godkjenne aktuelle rutiner og prosedyrer. 
• forbedre og videreutvikle avdelingens avvikskultur. 
• sette evalueringen av avdelingens internkontroll i system. 
• arbeide med å forbedre saksbehandlingspraksis med hovedfokus på dokumentasjon, tidsfrister for 

mottakskontroll og overholdelse av saksbehandlingsfrister. 
• oppdatere strategiplan for tilsyn slik at den harmoniserer med kommunens organisering og mål, samt 

forankre strategien politisk. 
• utarbeide årsrapporter for utført tilsynsvirksomhet. 
• følge opp de prioriterte områdene i plan for ulovlighetsoppfølging 2020. Dette innebærer å gjennom-

føre ulovlighetsoppfølging av prioriterte områder, samt rapportere på status på arbeidet med ulov-
lighetsoppfølging en gang i året til politisk nivå. 

• gjennomføre en ressursanalyse som legges til grunn for vurderinger av hvilke ressurser som er nød-
vendig for å oppfylle målene som er lagt i planene for kommunens tilsyns- og ulovlighetsarbeid.   
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3 Gjennomføring av prosjektet 
 

 Problemstillinger 
Problemstilling 1: Sikrer kommunen en forsvarlig byggesaksbehandling? 
 
Problemstilling 2: Har kommunen etablert rutiner/systemer for å avdekke og følge opp brudd på plan og 
bygningsloven? 
 

 Avgrensning av prosjektet 
Prosjektet er rettet mot avdeling byggesak i Moss kommune. Prosjektet er videre avgrenset til å omfatte 
avdelingens internkontroll og saksbehandling. Vi har undersøkt om kommunen har et system og rutiner 
for å sikre at kommunen overholder lovfestede regler for byggesaksbehandling fra søknadsprosessen 
starter og frem til og med eventuell klagebehandling. Vi har også undersøkt avdelingens praksis gjennom 
kontroll av konkrete mapper/saker. I tillegg har vi kontrollert om kommunen har et system og en praksis 
som sikrer vesentlige krav i arbeidet med tilsyn og ulovlighetsoppfølging.  
 

 Revisjonskriterier 
I henhold til standard for forvaltningsrevisjon må revisor fastsette revisjonskriterier for forvaltningsrevisjo-
nen. Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for krav og forventninger som blir brukt til å vurdere ulike 
sider av kommunens virksomhet og tjenester. Revisjonskriterier fastsettes vanligvis med basis i en eller 
flere av følgende kilder: lovverk, politiske vedtak og føringer, kommunens egne retningslinjer, anerkjent 
teori på området og andre sammenlignbare virksomheters løsninger og resultater. 
 
I denne rapporten er følgende kilder benyttet til å utlede revisjonskriteriene:  

• LOV 2018-06-22-83 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). 
• LOV 1967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). 
• LOV 2008-06-27 nr. 71 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). 
• FOR 2010-03-26 nr. 488 Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften). 
• Ot.prp. nr.45 (2007-2008). Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygnings-

loven) (byggesaksdelen). 
• Ot.prp. nr. 46 l (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). 
• Veileder til byggesaksforskriften (SAK 10), utgitt av Direktoratet for byggekvalitet. 
• Torstein Eckhoff og Eivind Smith: «Forvaltningsrett», 10. utgave, Universitetsforlaget, 2014. 
• «Et rammeverk for internkontroll» - COSO modellen i norsk oversettelse. 
• KS’ arbeidshefte «Rådmannens internkontroll – Hvordan få orden i eget hus», lastet ned fra KS’ 

sider august 2020. 
 
Utledning av revisjonskriteriene fremgår i kapittel 8, punktvis fremstilling av kriteriene fremgår av kapittel 
4.1, 5.1 og 6.1. 
 
 
 
 

15



7 
 

 Revisjonsmetoder  
I henhold til god revisjonsskikk skal praksis eller tilstand innen det reviderte området beskrives i et omfang 
som i tilstrekkelig grad underbygger revisors vurderinger og konklusjoner. I dette prosjektet har vi benyttet 
data fra ulike kilder, og brukt ulike metoder for innsamling av data, for å sikre et faktagrunnlag med høyest 
mulig grad av gyldighet og pålitelighet.  
 
Utfordringer og begrensninger i rapportens faktagrunnlag beskrives nedenfor sammen med beskrivelsen 
av de ulike metodene som er benyttet. Vi tar også hensyn til metodens begrensninger i vurderingene.  
 
I dette prosjektet er informasjonen hentet inn gjennom bruk av følgende metoder: 
• Dokumentanalyse 
• Intervjuer 
• Mappegjennomgang 
• Analyse av KOSTRA-tall2 
 
Dokumentanalyse 
Vi har gjennomgått sentrale dokumenter på området. Dokumentene er oversendt fra kommunen. Full-
stendig oversikt over dokumentene fremgår av kildehenvisningene i kapittel 7. 
 
Intervjuer 
Det er totalt gjennomført 10 intervjuer: 
• Enhetsleder Plan, bygg og geodata (PBG) 
• Avdelingsleder Byggesak 
• Avdelingsleder Vei, vann og avløp (VVA) 
• 7 byggesaksbehandlere i avdeling byggesak 

 
Alle intervjuer er verifisert. Det betyr at den som er intervjuet, får lese gjennom referatet fra intervjuet for 
å bekrefte at referatet er i overenstemmelse med det som ble sagt under intervjuet, og rette opp eventuelle 
misforståelser.  
 
Mappegjennomgang 
Delegerte vedtak – Revisjonen fikk en liste fra avdelingsleder byggesak med saksnummer med samtlige 
delegerte vedtak fattet i tidsrommet 1. mai 2020 til 31. desember 2020. Listen inneholdt totalt 100 saks-
nummer. Revisjonen har gjennomgått 15 saksnummer som totalt inneholdt 35 søknader og 35 vedtak. 
Saksnumrene var tilfeldig utvalgt. Utvalget inneholdt søknader om igangsettingstillatelse, søknad om til-
latelse i ett trinn, søknad om rammetillatelse og søknad om midlertidig brukstillatelse.  
 
Politisk behandlede vedtak – Revisjonen fikk en liste fra avdelingsleder byggesak med saksnummer for 
samtlige vedtak fattet i politisk utvalg (utvalgt for plan, bygg og teknisk) i tidsrommet 1. mars 2020 til 31. 
desember 2020. Listen inneholdt 67 saksnummer. Revisjonen har gjennomgått 6 saksnummer som totalt 
inneholdt 10 søknader og 10 vedtak. Utvalget inneholdt 6 søknader som ble behandlet i politisk utvalg (4 
klager og to byggesaker), og 4 søknader som ble behandlet administrativt. Saksnumrene var tilfeldig 
utvalgt.  
 

                                                      
2 KOSTRA står for KOmmune-STat-RApportering og gir opplysninger om kommunal og fylkeskommu-

nal virksomhet. Tallmaterialet omfatter økonomi, skoler, helse, kultur, miljø, sosiale tjenester, boliger, 
tekniske tjenester og samferdsel.  
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Totalt har revisjonen kontrollert 45 søknader og 45 vedtak. 39 søknader er behandlet administrativt, mens 
6 søknader er behandlet av politisk utvalg.  
 
KOSTRA analyse 
Revisjonen har hentet ut statistikk fra KOSTRA som blant annet omfatter gjennomsnittlig saksbehand-
lingstid og fristoverskridelser fra 2020.   
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4 Byggesaksbehandling 
 
Problemstilling 1: Sikrer kommunen en forsvarlig byggesaksbehandling? 

 Revisjonskriterier 
Revisjonen har utledet følgende revisjonskriterier:  
Fullstendig utleding av revisjonskriteriene fremgår av kapittel 8.1.  
 
Punktvise kriterier omhandlende internkontroll 
Det må være etablert et tilfredsstillende kontrollmiljø. Kontrollmiljøet bør inneholde: 
• En hensiktsmessig organisering, med klar fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet. 
• En beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering. 
• Fokus på etiske verdier. 
• Fokus på kompetansesammensetning og utnyttelse av kompetanse.  

Det bør være gjennomført risikovurderinger 
• Risikovurderingene bør identifisere og analysere de risikoer som kan ha betydning for å nå målene 

som virksomheten har (regeletterlevelse osv.), og hvilken betydning dette eventuelt vil ha. Risiko-
vurderingene bør danne grunnlaget for hvordan risiko skal håndteres – hvilke tiltak som bør igang-
settes. 

• Vurderingene bør dokumenteres av hensyn til etablering av tiltak og evaluering av tiltak.  
 
Det må være etablert tilstrekkelig kontrolltiltak, som innebærer at kommunen må ha etablert: 
• Nødvendige rutiner og prosedyrer. 
• Veiledere for skjønnsutøvelse. 
• Sidemannskontroll (to eller flere kontrollerer vedtaket). 
 
Det må være etablert fungerende kanaler for informasjon og kommunikasjon, vi anser disse punk-
tene som indikatorer på at kriteriene er fulgt opp: 
• Arenaer for informasjonsutvikling internt i faggruppen. 
• Arenaer for informasjonsutvikling i linjen. 
• System og praksis for avviksmelding- og håndtering. 
• Arenaer for informasjonsutvikling ut mot innbyggerne. 
 
Internkontrollen må være levende og gjenstand for oppfølging. Dette betyr at: 
• Det må gjennomføres regelmessige kontroller av om internkontrollen fungerer. 
• Risikovurderinger og kontrolltiltak må gjennomgås med jevne mellomrom. 
 
Punktvise kriterier omhandlende kommunens saksbehandling 
 
Veiledning 
• Kommunen har en generell veiledningsplikt. Veiledningen kan tilpasses søker. Opplysninger som 

har betydning for avgjørelse av saken skal dokumenteres. 
• Det skal avholdes forhåndskonferanser dersom kommunen eller søker ønsker det. Det skal føres 

referat fra forhåndskonferansen.  
 

Mottakskontroll 
• Det er tiltakshaver/ansvarlig søker som har ansvaret for at en søknad er tilstrekkelig og korrekt, men 

kommunen har et ansvar for at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak fattes. 
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• Kommunen kan ikke behandle saken før den er komplett. Kommunen må kontrollere innkomne søk-
nader med henblikk på fullstendighet, og gi søker beskjed om eventuelle mangler. Dette bør gjøres 
så snart søknaden er mottatt av kommunen.  

 
Overholdelse av saksbehandlingsfrister 
• Søknader skal som hovedregel behandles «uten ugrunnet opphold»/ snarest mulig. 
• «Maksimumsfristene» for ferdigstilt saksbehandling i plan- og bygningsloven skal som hovedregel 

ikke oversittes: 
o «Komplekse byggesaker med ansvarlig foretak» - skal avgjøres innen 12 uker. 
o «Enkle byggesaker med ansvarlig foretak» - skal avgjøres innen 3 uker.  
o «Enkle byggesaker ute ansvarlig foretak» - skal behandles innen 3 uker. 
o Dispensasjonssaker skal avgjøres innen 12 uker. 

 
Vedtaket og underretning om vedtak 
• Kommunen skal gi skriftlig underretning om vedtaket til søker. 
• Vedtak skal som hovedregel begrunnes, herunder: 

o Hvilke regler vedtaket bygger på. 
o De faktiske forhold vedtakene bygger på. 
o Hovedhensyn som har vært avgjørende ved eventuell skjønnsutøvelse. 

• Som hovedregel skal det gis informasjon om klageadgang, klagefrist og fremgangsmåte ved klage.  
 
Klagebehandling 
• Kommunen skal ta stilling til klagen «uten ugrunnet opphold». 
• Dersom kommunen ikke finner å kunne ta klagen til følge, skal klagen oversendes Statsforvalteren 

for endelig avgjørelse. 
• Klagesaker skal forberedes av kommunen og oversendes Statsforvalteren så snart saken er tilrette-

lagt, og senest innen åtte uker. Fristen gjelder i alle typer byggesaker.  
 

 Revisors undersøkelse 

4.2.1 Internkontroll 

4.2.1.1 Kontrollmiljø 
Avdeling byggesak er organisert under enhet plan, bygg og geodata (PBG) som er plassert under kom-
munalområde plan, miljø og teknikk (PMT). Avdelingen har per juni 2021 13 ansatte, samt avdelingsleder. 
Avdelingsleder har fungert i stillingen siden 1.1.2020, er jurist og har personal-, økonomi- og fagansvar 
for avdelingen. 
 
Enhetsleder PBG har personalansvar for enhetens avdelingsledere og har det overordnede ansvaret for 
enheten. Dette omfatter ansvar for fagområdene og det overordnede økonomiansvaret, som blant annet 
innebefatter å organisere ressurser på en hensiktsmessig måte på tvers av avdelingene, og hvordan 
avdelingene skal samhandle best mulig. 
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Figur 1: Organisasjonskart enhet Plan, bygg og geodata  

Kommunen har utarbeidet reglement «Administrativt delegeringsreglement – Moss kommune»3.  Form-
ålet med reglementet er at kommunedirektørens retningslinjer for myndighetsutøvelse og videredelege-
ring, 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. Kommunedirektøren gis fullmakt til å treffe vedtak i enkeltsaker som 
etter en konkret vurdering ikke anses å være av prinsipiell karakter. Kommunedirektørens delegering 
går til ledernivå under kommunedirektøren med adgang til videredelegering – såfremt annet ikke uttryk-
kelig fremgår. Ledere kan videredelegere myndighet til ledernivået under dersom annet ikke fremgår av 
lov eller delegeringsvedtak.   
 
Det fremkommer av kommunens delegeringsreglement at saker av prinsipiell betydning skal legges 
fram for kommunestyret, formannskapet eller rett utvalg til avgjørelse. Avdeling byggesak rapporterer til 
utvalg for plan, miljø og teknikk. Av «Saksbehandlingsreglement for hovedutvalg i Moss kommune» 
fremkommer det at de politiske hovedutvalgene skal behandle saker av prinsipiell betydning innen sitt 
ansvarsområde. Utvalg for plan, miljø og teknikk skal i tillegg behandle ukurante saker innen sitt an-
svarsområde.  
 
Avdelingsleder byggesak informerer om at hun er delegert myndighet til å saksbehandle etter plan- og 
bygningsloven. Myndigheten kan sendes oppover, ikke nedover eller bortover, bortsett fra til en eventu-
ell stedfortreder. Per mai 2021 har ikke avdelingsleder en fast stedfortreder, men benytter en av avde-
lingens byggesaksbehandlere med lengst erfaring. Alle ordinære byggesaker er delegert til avdelingsle-
der, mens ukurante saker skal til politisk behandling. Samtlige saker som går til politisk behandling går 
også innom enhetsleder og kommunalsjef. Klagesaker, dispensasjoner fra LNF4 og dispensasjoner fra 
plankrav behandles som regel som ukurante. Alle delegerte vedtak i byggesaker meldes opp til utvalget 
som orienteringssaker. Reguleringssaker går til utvalget før de går til kommunestyret for endelig vedtak. 
 

                                                      
3 Godkjent 06.09.2020. 
4 LNF-område er forkortelse for Landbruks-, natur- og friluftsområder. 

Kommunalområde

Plan, miljø og teknikk

Enhet

Plan, bygg og 
geodata

Avdeling

Plan
Avdeling

Byggesak
Avdeling

Geodata
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Avdelingsleder byggesak mener avdelingen har en hensiktsmessig organisering med klar fordeling av 
ansvar, oppgaver og myndighet. De intervjuede byggesaksbehandlerne informerer om at de i all vesent-
lighet opplever at avdelingen har en hensiktsmessig organisering med en klar fordeling av ansvar og 
oppgaver. Samtidig gis det uttrykk for at ansvarfordelingen innen lovlighet og tilsyn ikke er helt avklart. 
Det er noen ansatte som har et noe større ansvar for å føre tilsyn og disse skal ta de store tilsynene. 
Avdelingen har derimot ikke gode nok rutiner på hva den enkelte saksbehandler skal gjøre av tilsyn. 
 
Ifølge avdelingsleder byggesak har enheten ikke utarbeidet lederavtaler, men har funksjons- og stillings-
beskrivelser for sine ledere. Funksjonsbeskrivelsen inneholder ikke konkrete mål, men har fokusområ-
der.  
 
Avdelingen har utarbeidet stillingsbeskrivelse for «Rådgiver/ingeniør». Av stillingsbeskrivelsen fremkom-
mer det at: «Medarbeider skal etterleve gjeldende etiske retningslinjer og arbeidsreglement, samt følge 
verne- og sikkerhetsbestemmelser for arbeidsplassen. Videre er det viktig å holde seg oppdatert om ut-
vikling innen eget fagområde og generell informasjon som gis gjennom referater, rundskriv etc. Medar-
beider skal utføre arbeidet i overenstemmelse med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og be-
stemmelser for øvrig av betydning for arbeidet». Av stillingsbeskrivelsens ansvarsområder og hoved-
oppgaver fremkommer: 

• Saksbehandle etter plan- og bygningsloven 
• Kundeveiledning 
• Ulovlighetsoppfølging etter pbl. 
• Tilsyn etter pbl. 

 
Avdeling byggesak har per juni 2021 ikke en gjeldende virksomhetsplan som beskriver avdelingens ho-
vedoppgaver, mål og organisering.  

 
Etikk 
Ifølge avdelingsleder byggesak har Moss kommune et etisk reglement som er gjeldende for kommunen. 
Avdelingen har fokus på etikk og etiske problemstillinger diskuteres ofte i avdelingsmøtene. Avdelingens 
rolle ovenfor politisk nivå og likebehandling er temaer som er gjentagende. Avdelingen har ikke noe 
skriftliggjort på dette feltet, men det er stort fokus på det i avdelingsmøtene.  

Samtlige av de intervjuede saksbehandlerne gir uttrykk for at avdelingen er bevisst på sin rolle og disku-
terer etikk i møter og i forbindelse med enkeltsaker. Det er stort fokus på likebehandling, som beskrives 
som et av hovedprinsippene i saksbehandlingen, samt bevissthet rundt saksbehandlernes habilitet i sa-
kene som behandles. Ved inhabilitet byttes saksbehandler på saken. Flere gir også uttrykk for at det er 
stort fokus på hvordan avdelingens ansatte skal opptre overfor kommunens innbyggere og politikere.  

 
Kompetanse og opplæring 
Ifølge avdelingsleder har avdelingen et bredt faglig spenn og består av ansatte som er jurister, ingeniø-
rer, arkitekter, biologer, statsvitere og tømrer. Per februar 2021 har avdelingen 11 ansatte, noe som 
ifølge avdelingsleder, er lite med tanke på saksmengden og arbeids- og myndighetsoppgavene som lig-
ger til avdelingen. Det er ansatt to nye jurister som skal starte opp i mai 2021. 

Ifølge enhetsleder PBG er avdelingens kompetanse på et godt nivå, men avdelingen er per februar 
2021 noe underbemannet. Samtidig er det hennes oppfatning at avdelingens saksbehandlingstid er 
god, men at forventningene fra politikere er at sakene skal behandles enda raskere. 

Avdelingsleder informerer om at avdelingen har utarbeidet en opplæringsperm som skal sikre at nyan-
satte skal bli kjent med avdelingens prosedyrer og rutiner. De to siste nyansatte har også vært gjennom 
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nybegynnerkurs for byggesaksbehandlere. Det er planer om at det skal settes av penger til kurs og vi-
dereutdanning for avdelingens ansatte, men dette per mars 2021, foreløpig ikke gjennomført. Det gjen-
nomføres en til to felles samlinger i året gjennom Norsk kommunalteknisk forening (NKF) og Direktora-
tet for byggkvalitet (DiBK), hvor det er ønskelig at samtlige ansatte deltar. 

De aller fleste byggesaksbehandlerne som vi har intervjuet opplever i all hovedsak at det gis opplæring 
og kompetanseheving etter behov. Ved overgang til nytt saksbehandlingssystem ble det blant annet gitt 
opplæring i systemet. Flere uttrykker også at det er god læring i å drøfte saker med andre kollegaer og 
ledere i avdelingen. Det fremkommer at det i all hovedsak er to kurs som samtlige ansatte deltar på år-
lig; DiBK-dagene og nettverksmøte med kystkommunene i gamle Østfold fylke. Ett par gir uttrykk for at 
planen for kompetansehevingen i avdelingen i større grad burde vært satt i system, gjennom for eksem-
pel en kompetanse- og utviklingsplan, og at det hadde muliggjort større faglig utvikling. Det er mulighe-
ter for å søke om kurs, men det har vært vanskelig å få det innvilget.  
 
4.2.1.2 Risikovurderinger 
Ifølge avdelingsleder byggesak er det ikke gjennomført formelle risikovurderinger i utarbeidelse av av-
delingens internkontroll. Det informeres om at avdelingens ansatte er bevisst på flere risikoer som fin-
nes i avdelingen og mange risikoer er diskutert i avdelingsmøtene, blant annet risikoen for å bli utsatt for 
press og trusler utenfra. 
 
Ingen av de intervjuede saksbehandlere har vært med på eller kjenner til om avdelingen har gjennom-
ført risikovurderinger. En av de ansatte informerer om at hun var deltagende i ulike prosjektgrupper i for-
bindelse med kommunesammenslåingen. Da ble det utarbeidet noen overordnede risikovurderinger. 
 
Ifølge enhetsleder PBG har enheten og avdelingene et forbedringspotensial når det gjelder å gjennom-
føre risikovurderinger. Det siste året er det gjennomført risikovurderinger på HMS og håndtering av ko-
ronapandemien, men det er aldri gjennomført risikovurderinger omhandlende eventuelle risikoutsatte 
deler av saksbehandlingen som for eksempel korrupsjon og ekstern påvirkning i saker. Det er innført 
rutine for dobbelsignatur (at leder alltid signerer på gebyr) og at man som hovedregel er to i møter med 
eksterne. Lederne og de ansatte i avdelingen diskuterer ofte mange etiske problemstillinger som for ek-
sempel påvirkning og lojalitet, men det er ikke gjennomført noen formelle risikovurderinger på dette.  
  

4.2.1.3 Kontrolltiltak 
Ifølge avdelingsleder arbeider avdelingen etter kommuneplanens samfunnsdel. Kommuneplanens sam-
funnsdel beskriver hvordan nye Moss kommune vil utvikle byen fram mot 2030. Planen beskriver utford-
ringer og fastsetter langsiktige mål og strategier for kommunen. Den skal være grunnlag for planer og 
virksomhetene i kommunen, men er også en plan for hele Moss kommune. Videre er det kommunens 
reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel som gir viktige føringer for avdelingens arbeid, i tillegg 
til nasjonale føringer gjennom lover og forskrifter. Byggesaksbehandlerne som revisjonen intervjuet in-
formerer også om at kommunens kulturminneplan og regional kystsoneplan legger viktige føringer for 
avdelingens saksbehandling.  
 
Det fremkommer av intervjuene med byggesaksbehandlerne at det er nedsatt en arbeidsgruppe som 
skal arbeide med å utarbeide skriftlige rutiner og prosedyrer for avdelingen. Arbeidsgruppen ble nedsatt 
før kommunesammenslåingen, men arbeidet er på etterskudd, da dette arbeidet er blitt nedprioritert 
grunnet en generell ressursmangel i avdelingen, samt krevende arbeidsforhold under koronapande-
mien. Arbeidet er pågående og langt fra ferdigstilt. De nye rutinene er, per mars 2021, midlertidig lagret 
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på Teams5. Når de er ferdigstilt og godkjent av enhetsleder skal de overføres til RiskManager6. Bygge-
saksbehandlerne understreker at de aller fleste rutiner, maler og sjekklister som går direkte på saksbe-
handlingen ligger i «flyten» i saksbehandlingssystemet ACOS7. «Flytene8» i saksbehandlingssystemet 
beskrives av saksbehandlerne som gode og ryddige, og er med på å sikre at samtlige saksbehandlere 
gjennomfører de samme stegene i saksbehandlingen. All veiledning i saksbehandlingen ligger slik sett i 
selve saksbehandlingssystemet. Byggesaksbehandlerne legger også vekt på at det sikres en god like-
behandling i saksbehandlingen gjennom avdelingsmøter.  
 
Revisjonen har fått oversendt 17 rutiner/prosedyrer som er utarbeidet eller som er under utarbeidelse. 
Fullstendig liste over rutiner/prosedyrer fremkommer av kapittel 7. Rundt halvparten av rutinene/prose-
dyrene er ikke ferdigstilt i riktige maler, samt inneholder ikke informasjon om når de skal revideres eller 
hvem som er ansvarlig for det. Flere rutiner fremstår som under utarbeidelse.  
 
Avdelingen har utarbeidet prosesskart for: 

o Deling 
o Dispensasjon 
o Forhåndskonferanse 
o Klagebehandling 
o Ulovlighetsoppfølging 
o Tilsyn 
o Midlertidig brukstillatelse og Ferdigattest 
o Søknad om igangsettingstillatelse 
o Søknad om rammetillatelse 
o Søknad om tillatelse i ett-trinn 

 
Prosesskartene beskriver handlingene som skal utføres innen de ulike temaene/områdene.  
 
Revisjonen fikk 10.06.2021 en presentasjon av byggesaksavdelingens saksbehandlingssystem eien-
domsmodulen i ACOS av avdelingsleder byggesak. Avdelingsleder informerer om at dokumenter i til-
delte saksnummer i eiendomsmodulen er låst til den enkelte saksbehandler. Andre saksbehandlere i 
kommunalområdet kan dermed ikke gå inn å se i saker som er pågående. Leder får i utgangspunktet 
først tilgang til saken når den oversendes henne for kvalitetssikring/ godkjenning, men har adgang til å 
åpne dokumenter under arbeid når saksbehandler ikke arbeider i dokumentet. Alle handlinger som blir 
gjort i systemet er sporbart i sakens historikk. Eiendomsmodulen inneholder flere ulike flyter, og ledere 
(som er systemeiere) har mulighet til å kontakte ACOS for å «designe» flytene slik de vil ha de.   
 
Når byggesaker behandles i eiendomsmodulen gjøres dette i klart definerte «flytskjemaer» som sikrer at 
samtlige steg i saksbehandlingen blir gjennomført. De ulike «flytene» som saksbehandlerne må følge i 
systemet inneholder standardtekster og sjekklister som skal sikre innholdet i saksbehandlingen. Ifølge 
avdelingsleder ligger mye av internkontrollen i selve saksbehandlingen i ACOS. 
 
 
                                                      
5 Microsoft Teams er en samlet kommunikasjons- og samarbeidsplattform som kombinerer vedvarende 

arbeidsplasschat, videomøter og fillagring.  
6 RiskManager er et elektronisk kvalitetssystem som støtter virksomheten med kvalitets- og styrings-

prosesser, avvikshåndtering, varslinger og risikovurderinger. 
7 Tatt i bruk fra 1.1.2020.  
8 En «flyt» eller en prosess er et sett med klart definerte handlinger som fungerer som en slags sjekkliste 

i saksbehandlingen.  
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Veiledere for skjønnsutøvelse/ likebehandling  
Ifølge avdelingsleder byggesak er ingen byggesaker like. Av den grunn blir diskusjonene i avdelingsmø-
tene viktige, spesielt diskusjoner som går på estetikk og utøvelse av skjønnsvurderinger i saker. Avde-
lingsleder informerer videre om at de to kommunene (Rygge og Moss) har hatt en ulik praksis på flere 
punkter (blant annet strandsonen). Dette skyldes at gamle Moss og Rygge kommuner har hatt ulike 
kommuneplaner med ulike bestemmelser som fortsatt var gjeldende frem til og med 24.03.2021. Med ny 
kommuneplan på plass vil områder med likt formål i kommuneplanen kunne behandles likt uavhengig av 
hvor i kommunen det ligger. 
 
Ifølge byggesaksbehandlerne sikres likebehandling i saker gjennom «flytskjema» i eiendomsmodulen i 
ACOS, gjennom diskusjoner og drøftinger av vanskelig saker i avdelingsmøtene og ved at samtlige sa-
ker går innom avdelingsleder for kvalitetssikring og godkjenning.  Avdelingen har også en egen «bygge-
sakschat» på Teams hvor små og store problemstillinger løftes for fellesskapet, både knyttet til behand-
ling av saker, vurderinger som er gjort tidligere, og generell deling av erfaringer og informasjon for å 
skape en felles forståelse i avdelingen. Vedtak knyttes også opp i kartet gjennom planregisteret, slik at 
vedtak som er fattet innenfor de ulike planområdene blir enkelt søkbare. Her skal det ligge tilgjengelig 
dispensasjoner (tillatelser og avslag) fra noen år tilbake. For saker fra gamle Rygge gjelder dette først 
fra 2020. Det finnes også en dispensasjonsveileder fra statsforvalteren som kan benyttes. 
 
Ifølge avdelingsleder kan omgjøring av administrasjonens forslag til vedtak i politisk utvalg føre til opp-
levd forskjellsbehandling i saker. Politikerne vurderer saker mer individuelt og det kan virke som om de 
ikke i like stor grad som administrasjonen er i stand til å se saker i sammenheng. Politikerne har vans-
keligere for ikke å se menneskene bak, deres historie osv. Ifølge avdelingsleder får de som tar direkte 
kontakt med utvalget det oftere slik de vil.     
 
Sidemannskontroll 
Samtlige behandlede byggesaker går til kvalitetssikring og godkjenning hos avdelingsleder. Ifølge avde-
lingsleder er det ca. 10 saker som kommer til henne for godkjenning daglig. Avdelingsleder påser først 
og fremst at det er tatt gebyr, samt om det er gjort andre saksbehandlingsfeil, som for eksempel hvis en 
ansatt ikke har fulgt riktig plan eller lignende.  
 

4.2.1.4 Informasjon og kommunikasjon 
Arenaer for informasjonsutvikling i avdelingen 
Avdelingsleder byggesak informerer om at det gjennomføres ukentlige avdelingsmøter som varer i tre 
timer. Den første timen er satt av til generell informasjonsutveksling, for eksempel informasjon om hva 
som skjer i de andre avdelingene. De to siste timene er satt av til å diskutere pågående saker som er 
meldt inn til møtet. Avdelingen har også ulike Teams-grupper hvor det foregår kontinuerlig diskusjoner 
og informasjonsutveksling.  
  
Arenaer for informasjonsutvikling i linjen 
Enhetsleder PBG informerer om at hun har daglig kontakt med avdelingsleder byggesak. Det gjennom-
føres enhetsledermøter annenhver uke hvor enhetsleder, avdelingsleder plan, avdelingsleder byggesak 
og avdelingsleder geodata deltar. Det gjennomføres utvidet ledermøte ca. en gang i måneden hvor 
samtlige ledere i kommunalavdelingen deltar. Dette møtet tar for seg blant annet arbeidsmiljø, organise-
ring og samhandling. 
 
Hastesaker og saker med behov for tverrfaglig samordning diskuteres i egne møter med deltakere fra 
hele kommunalområdet. Her deltar enhetsledere og avdelingsledere fra kommunalområdet. Avdeling-
ene melder saker inn til møtene som avholdes ukentlig ved behov.  
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Det gjennomføres utvalgsmøter hver fjerde uke. Enhetsleder PBG og avdelingsleder byggesak deltar i 
møte med utvalgsleder etter hvert utvalgsmøte. Enhetsleder PBG rapporterer tertialvis til politisk utvalg 
(utvalg plan, bygg og teknisk). Rapporteringen inneholder omfang og status på saksbehandlingen i av-
delingen. Det gjennomføres også årsrapportering til politisk nivå. Årsrapport og tertialrapport går til kom-
munestyret.  
 
System og praksis for avviksmelding- og håndtering 
Kommunen har utarbeidet flere skriftlige rutiner og prosedyrer omhandlende avviksmelding- og avviks-
behandling.  
 
Avdelingsleder byggesak opplyser om at Moss kommune og avdeling byggesak benytter RiskManager 
til å melde og behandle avvik. Samtlige i avdelingen har fått opplæring i systemet, men det benyttes, 
ifølge henne, mindre nå enn hva som var tilfelle i gamle Moss kommune. De fleste avvikene som mel-
des i avdelingen er enten rettet mot arkiv eller mot avdeling Vei, vann og avløp (VVA). Ifølge avdelings-
leder var det en sterkere kultur for å melde avvik i gamle Moss kommune. Ifølge henne mener nåvæ-
rende arkivleder at det i mindre grad skal meldes avvik, konsekvensen av dette blir at det meldes færre 
avvik. Alle avvik som meldes i avdelingen går til avdelingsleder for behandling. Avvik som omhandler 
eksterne forhold sendes oppover i linjen. Ifølge avdelingsleder så løses det aller meste muntlig og det 
meldes i liten grad skriftlige avvik i systemet. Det er i liten grad en kultur for å melde avvik i avdelingen. 
 
De intervjuede byggesaksbehandlerne kjenner til at kommunen/avdelingen har et system for å melde 
avvik, men at de i liten grad har benyttet det og at det ikke er blitt gitt noen felles opplæring i systemet. 
Eventuelle avvik som skjer i saker eller saksbehandlingen blir kommunisert muntlig til avdelingsleder og 
det blir ikke registrert som avvik i RiskManager. De få avvikene noen har meldt har omhandlet arkiv. 
Noen gir uttrykk for at det burde vært meldt flere avvik på fag, system og datasystem, men at dette ikke 
blir gjort. Det er ikke klart definert hva det bør meldes avvik på.  
 
Ifølge enhetsleder PBG har enheten og avdeling byggesak et stort forbedringspotensial når det gjelder 
kultur for å melde avvik. Det arbeides fra ledernivå for at avvik skal kunne benyttes i enhetens og avde-
lingenes forbedringsarbeid, men denne tanken er ikke godt nok implementert nedover i organisasjonen. 
 
Arenaer for informasjonsutvikling ut mot innbyggerne 
Informasjon ut mot innbyggerne gis hovedsakelig gjennom avdelingens hjemmeside. Hjemmesiden er, 
ifølge avdelingsleder, ikke en god side for informasjon. I tillegg til nettsiden har avdelingen en felles e-
postadresse (byarkitekten) hvor spørsmål fra kommunens innbyggere blir besvart forløpende9. Generell 
veiledning er overført til kommunetorget og felles e-post vil blir overført kommunetorget i løpet av høs-
ten 2021.  
 
De intervjuede byggesaksbehandlerne informerer om at det på kommunens hjemmeside ligger en del 
informasjon/veiledning konkret knyttet til byggesak og ulike tiltak – herunder søknadsplikt, unntak fra 
søknadsplikt osv. Avdelingens hjemmeside beskrives av de fleste byggesaksbehandlerne som svært lite 
brukervennlig. Det er kommunens kommunikasjonsavdeling som er ansvarlig for utforming av nettsiden. 

                                                      
9 E-poster som kommer inn i løpet av dagen besvares av den som har vakt, så langt det lar seg gjøre. 

Eposter som er kommet inn etter kl. 16:00 svares ut av neste vakt. Dersom det er stor pågang både på 
telefon og epost, bistår bakvakt. Oppfølgingsspørsmål besvares av samme saksbehandler. Den som har 
vakt videresender.  
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Kommunen benytter også Facebook til å gi generell informasjon og chat til enkel avklaring som kommu-
netorget kan svare ut. Byggesaksavdelingen har også hatt en servicetelefon som har vært betjent hver 
dag. Servicetelefonen er nå overtatt av kommunetorget.  
 

4.2.1.5 Oppfølging 
Ifølge avdelingsleder byggesak er systemet, eiendomsmodulen i ACOS, såpass nytt og under utvikling 
at det per februar 2021 ikke gjennomføres spesielle kontroller for å sjekke om internkontrollen fungerer 
hensiktsmessig. Avdelingsleder kontrollerer om saksbehandlerne gjør det de skal, spesielt på økonomi-
området hvor hun er avhengig av å kontrollere om ting er gjennomført.  
 
Det er ingen av de intervjuede byggesaksbehandlerne som kjenner til om det gjennomføres noen syste-
matisk gjennomgang av avdelingens internkontroll. 
 

4.2.2 Kommunens saksbehandling 
Ifølge avdelingsleder byggesak fordeler hun innkomne saker til byggesaksbehandlerne gjennom arkiv-
systemet Acos sak og arkiv. Avdelingen har en generalistmodell (som innebærer at samtlige bygge-
saksbehandlere kan få tildelt alt som kommer inn av saker), men saker fordeles på grunnlag av faglig 
bakgrunn, erfaringer og ressurser (dette gjelder spesielt i store saker). Avdelingens byggesaksbehand-
lere formidler også sine ønsker gjennom medarbeidersamtaler. Byggesaksbehandlerne er ansvarlig for 
å behandle egne saker. Vanskelige saker og saker med mye skjønn drøftes i avdelingsmøtene som 
gjennomføres en gang i uken med samtlige ansatte i avdelingen.  
 
4.2.2.1 Veiledning 
Kommunen har utarbeidet to rutiner som beskriver hvordan avdelingen skal gjennomføre veiledning i 
saker: 
• Rutine «Forhåndskonferanse» - Hensikten med rutinen er å sikre at forhåndskonferanse behandles 

og gjennomføres i samsvar med krav gitt i plan- og bygningsloven, forskrifter og lokale bestemmel-
ser. Hensikten med rutinen er også å gjennomføre forhåndskonferanser enhetlig. Det fremkommer 
av prosedyren at møte skal avholdes innen 14 dager. Det skal alltid møte to deltakere fra admini-
strasjonen (så langt det lar seg gjøre). Mal for referat fra forhåndskonferansen inneholder nødven-
dige forhold som avklares i en forhåndskonferanse. Referatmalen benyttes som en sjekkliste i for-
beredelsen av forhåndskonferansen. Referatet må være ferdig skrevet til møtet og brukes som 
agenda. Forhold som dukker opp underveis i møtet suppleres i referatet. Dersom det er behov for 
avklaringer som suppleres i referatet i etterkant kan referatet oversendes for merknader/kommenta-
rer til parter. De får to dager til å besvare referatet. Referatet bør/kan (gjerne) sendes til kollega for 
en dobbeltsjekk. Referatet signeres av begge parter. Dersom det er nødvendig med noe etterarbeid 
kan referatet oversendes i løpet av en dag eller to. Referatet må også da signeres av begge parter. 
Forhåndskonferanse belastes i henhold til kommunens gebyrregulativ. 

• Rutine «Veiledning av byarkitekt» - Hensikten med rutinen er å sikre en enhetlig veiledning for kom-
munens innbyggere. Det fremkommer av rutinen at avdelingen gir generell veiledning om: 
• Kommuneplan, reguleringsplan, PBL10. SAK11 og TEK12, søknadsplikt, kommunens hjemme-

side og byggetegninger på egen eiendom. 
 

                                                      
10 Plan- og bygningsloven.  
11 Byggesaksforskriften. 
12 Byggteknisk forskrift. 
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Byggesaksaksavdelingen har ikke anledning til å: 
• Oppgi navn på naboer 
• Gi ut naboliste 
• Gi ut situasjonskart 
• Bistå med tegning/prosjektering – løsning 

 
Dersom henvendelsen blir for detaljert/omfattende, henvises det til informasjon om forhåndskonfe-
ranse på kommunens hjemmeside under eiendom og bolig.  

 
Ifølge avdelingsleder gjennomføres det veiledning både på telefon, gjennom mangelbrev, gjennom for-
håndskonferanse og gjennom e-postkorrespondanse. Det er noe ulik praksis for arkivering av telefon-
samtaler. Ved gjennomføring av konkret veiledning skal det utarbeides et internt notat som arkiveres på 
saken.  
 
Det underbygges av byggesaksbehandlerne at det i stor grad gjennomføres veiledning gjennom for-
håndskonferanser, mangelbrev, telefonsamtaler og e-post. Noen gir uttrykk for at veiledning gitt over 
telefon ikke arkiveres. Noen sier også at det gis lite veiledning muntlig, da det blir vanskelig å dokumen-
tere i ettertid. Mye korrespondanse går på e-post eller brev. Det arkiveres hvis det har betydning for sa-
ken. Det gjøres en skjønnsmessig vurdering av i hvilket omfang det skal gis veiledning. Det gis uttrykk 
for at veiledningen tilpasses mottaker. Generell veiledning, som ikke tilhører en konkret søknad, gjøres 
via felles e-post (byarkitekten).  
 
Av revisjonens mappegjennomgang fremkommer det av sakens arkiverte mailkorrespondanse at det er 
gjennomført forhåndskonferanse i 2 av de 45 sakene uten at det er arkivert referat fra forhåndskonfe-
ransen. I en annen sak er det arkivert at søker har bestilt forhåndskonferanse, uten at det ligger ytterli-
gere dokumentasjon av dette arkivert. Det fremkommer i de aller fleste saker som er kontrollert at det er 
gjennomført en form for veiledning, enten over telefon, e-post eller gjennom mangelbrev. I noen saker 
refereres det til telefonsamtaler som er gitt med veiledning, men som ikke er dokumentert på saken. I to 
av sakene er det arkivert et x-notat (internt notat) som dokumenterer informasjon som har fremgått av 
en telefonsamtale.  
 

4.2.2.2 Mottakskontroll 
Kommunen har utarbeidet to rutiner som skal sikre at det gjennomføres mottakskontroll: 
• Rutine «Rask mottakskontroll» - Det fremkommer av sjekklisten at: «Mottakskontroll er kun en rask 

gjennomgang av søknaden der man sjekker om dokumentasjonen (a-q) er mottatt, ikke om innhol-
det er tilstrekkelig. Er dokumentasjonen ikke utfylt eller så mangelfull at det vises umiddelbart anses 
det ikke som mottatt. F. eks. situasjonsplan uten inntegnet tiltak, søknadsskjema uten utfylling. Der-
som dokumentasjonen er mottatt, men er mangelfull skal man som utgangspunkt sende et mangel-
brev». 

• Rutine «Bruk av eiendom og flyt». Prosedyren beskriver i detalj hvordan saker skal behandles i sys-
temet fra de er mottatt til de er ferdigstilt.  Det fremkommer av prosedyren at: «Vi må og skal bruke 
eiendomsflyten i acos i alle prosesser/steg i sakene vi behandler. Unntaket er der det ikke foreligger 
en passende flyt eller det er generelle henvendelser som ikke skal behandles etter pbl.». Videre 
fremkommer det at: «Når dere mottar en sak er første steg å gjøre eiendomssjekk. Dette steget skal 
gjøres NÅR dere mottar en sak i «til behandlingskurven». Det skal ikke utsettes fordi det er en 12 
ukers sak. I en sak skal alle steg frem til og med «foreløpig svar» gjøres innen tre dager etter dere 
mottok søknaden til behandling». 
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Ifølge avdelingsleder byggesak omhandler mottakskontrollen at saksbehandler kontrollerer at de har 
mottatt de dokumentene de trenger i saken. Innholdet i dokumentene kontrolleres ikke. Selv om mot-
takskontrollen ser bra ut så kan det være store mangler ved søknaden. Ifølge avdelingsleder skal det 
oversendes et foreløpig svar i 12-ukers saker.  
 
Det fremkommer av intervjuene med byggesaksbehandlerne at det gjennomføres en mottakskontroll av 
søknaden når den kommer inn til saksbehandler via «flyten» i eiendomsmodulen (innen 10 dager). Ved 
eventuelle mangler oversendes mangelbrev hvor manglene i søknaden fremkommer. Mangelbrev sen-
des ansvarlig søker og tiltakshaver.  I etterkant av mangelbrevet er det ofte at det blir en mailkorrespon-
danse mellom søker/tiltakshaver og saksbehandler. Denne korrespondansen skal legges inn i ACOS, 
så det blir en del av saken. Hvis det blir gjennomført samtaler/veiledning over telefon som ikke kun er 
oppklarende, men er arkivverdig, så skal det utarbeides et x-notat hvor man skriver et kort referat og 
legger det på saken. Dersom man ikke får gjennomgått saken innen kort tid etter mottak sendes et fore-
løpig svar om at saken er mottatt med tildelt saksbehandler og når det kan forventes svar. En saksbe-
handlere opplyser også om at han/hun ikke er flink til å sende ut foreløpig svarbrev.  
 
Av revisjonens mappegjennomgang er det dokumentert at rutine for mottakskontroll er gjennomført i 13 
av de 45 sakene som er kontrollert. I samtlige av disse sakene fremkommer det at dokumentsjekk er 
gjennomført og at det ikke er behov for mangelbrev. Mottakskontroll i disse tilfellene er gjennomført in-
nen en tidsramme på 1 til 50 dager etter at søknaden er kommet inn (det er ett tilfelle med 50 dager, el-
lers er alle de andre innenfor 12 dager). I 12 av sakene fremkommer det at det er sendt ut mangelbrev. 
Første mangelbrev er sendt ut mellom 4 dager og 51 dager etter mottatt søknad. I flere av sakene er det 
også sendt ut flere mangelbrev.  
 

4.2.2.3 Overholdelse av saksbehandlingsfrister 
Avdelingsleder byggesak informerer om at hun har mulighet til å ta ut rapporter på hvilke saker som 
nærmer seg frist. Ifølge avdelingsleder er det en del 3-ukers saker som går over frist, men fristen over-
holdes som regel på 12-ukers saker. Mange saker som har gått over frist i 2020 stammer fra gamle 
Rygge kommune. Ifølge avdelingsleder er det en utfordring at det er liten forståelse for hverandres res-
surssituasjon på tvers av avdelinger i kommunalområdet, spesielt mellom avdeling byggesak og avde-
ling VVA, samt avdeling byggesaks samordningsplikt. Det er en del saker som går over tidsfrist på 
grunn av behandlingstiden på avdeling VVA. Fristen på en byggesak forskyves ikke når den ligger til 
behandling hos en annen avdeling i kommunen.   
 
Byggesaksbehandlerne som er intervjuet opplever selv at saksbehandlingsfrister i all hovedsak overhol-
des. Eventuelle fristoverskridelser skyldes arbeidsmengde/ressursmangel i avdelingen. Noen saksbe-
handlere informerer om at de lager egne Excel-skjemaer for å ha oversikt over frister i sakene de be-
handler.  
 
Tabell 1: Tallene er hentet fra KOSTRA og er fra 2020 

Nøkkeltall En-
het 

Moss KOSTRA 
gruppe 11 

Landet uten 
Oslo 

Byggesøknader i alt behandlet antall 494 6 839 73 311 
Behandlende byggesøknader med 3 ukers frist antall 197 3 317 30 888 
Behandlede byggesaker med 12 ukers frist antall 297 3 362 39 001 
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for bygge-
saker med 12 ukers frist 

dager 56 48 39 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for bygge-
saker med 3 ukers frist 

dager 22 19 17 
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Det fremkommer av KOSTRA-tall at 87 av de 494 byggesøknadene som er behandlet i Moss kommune 
i 2020 har gått over frist, dette utgjør ca. 18 prosent av sakene. 54 av de 197 byggesøknadene med 3 
ukers frist har gått over frist, dette utgjør ca. 27 prosent av sakene. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid 
for byggesaker med 3 ukers frist i Moss kommune er på 22 dager. Det er 33 av de 297 sakene med 12 
ukers frist som har gått over frist, dette utgjør ca. 11 prosent av sakene. Gjennomsnittlig saksbehand-
lingstid for byggesaker med 12 ukers frist i Moss kommune er på 56 dager.    
 
Av revisjonens mappegjennomgang fremkommer det at 5 av de 45 sakene/søknadene vi har kontrollert 
har gått over tidsfrist; fire vedtak som er fattet administrativt, samt en klage som er behandlet av politisk 
utvalg. Overskridelsene er fra 5 til 58 dager over frist. Vi oppdaget også en søknad som hadde blitt lig-
gende ca. 6 måneder uten å bli behandlet på grunn av en registreringsfeil. Ifølge systemet var søkna-
den behandlet innen tidsfristen. Det var ikke registrert i systemet hvilken dato søknaden var komplett, av 
den grunn er det ikke mulig for revisjonen å se om søknaden var behandlet innen tidsfristen eller ikke.   
  

4.2.2.4 Vedtaket og underretning om vedtak 
Ifølge avdelingsleder benytter avdelingen standard vedtaksmaler som ligger i avdelingens saksbehand-
lingssystem. Malene inneholder standardtekster som fungerer som en sjekkliste slik at alle steg i saks-
behandlingen kvalitetssikres gjennom dette. Ifølge byggesaksbehandlerne inneholder systemet vedtaks-
maler for hver søknads-type. Malene inneholder forutsetninger om vedtaket, standard opplysninger som 
klage adgang, vedtaket varighet o.l. Malene er gjennomarbeidet og tilpasset slik avdelingen mener ma-
lene skal være. 
 
I samtlige saker vi har kontrollert i vår mappegjennomgang er det oversendt skriftlig underretning om 
vedtak til søker. Alle vedtak har inneholdt informasjon om hvilke regler vedtaket bygger på, de faktiske 
forhold vedtakene bygger på, hovedhensyn som har vært avgjørende ved eventuell skjønnsutøvelse og 
informasjon om klageadgang, klagefrist og fremgangsmåte ved klage.  
 

4.2.2.5 Klagebehandling 
Det fremkommer av kommunens administrative delegeringsreglement at kommunens klagesaker som 
gjelder enkeltvedtak enten skal avgjøres av kommunens klagenemd eller av den instansen utenfor kom-
munen som er tildelt rollen som klageinstans (normalt Statsforvalteren). 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 klagein-
stansen for endelig behandling, jf. forvaltningsloven § 33 (forberedende klagebehandling). 
 
Avdelingsleder informerer om at forberedende klagebehandling ligger til avdeling byggesak. Det er av-
delingsleder byggesak som fordeler innkomne klagesaker til avdelingens saksbehandlere. Alle klager 
gis til en annen saksbehandler i avdelingen enn den som først behandlet saken. De aller fleste klagesa-
ker går til avdelingens jurister, men klager som omhandler estetikk går til avdelingens arkitekter. Klage-
sakene går gjennom 3 ledd i linjen (saksbehandler/ avdelingsleder/ enhetsleder) før den går til politisk 
behandling. Ifølge avdelingsleder er det registrert 21 klager i Moss kommune for 2020, hvorav 19 av de 
er behandlet per februar 2021. 16 er oversendt statsforvalteren og fire av klagene ble ikke stadfestet.  
 
Revisjonen har gjennomgått 4 klagesaker i sin mappegjennomgang. 3 av de 4 klagene er blitt behandlet 
av utvalg for plan, bygg og teknikk innen 8 uker, mens en av klagene har gått over fristen på 8 uker. 
Denne klagen ble sendt kommunen 26.06.2020 og ble behandlet i utvalget 01.09.2020. Det er sendt un-
derretning om vedtak i samtlige saker etter politisk behandling og sakene er oversendt Statsforvalteren 
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for endelig avgjørelse. 3 av de 4 klagene er avslått og oversendt Statsforvalteren for endelig behandling. 
Statsforvalteren har opprettholdt kommunens vedtak i de 3 sakene. En av klagene ble delvis tatt til følge 
av kommunen.   
 

 Revisors vurderinger 
I kapittel 4.2 har vi sett nærmere på kommunens internkontroll, samt praksisen rundt kommunens byg-
gesaksbehandling. 
 

4.3.1 Internkontroll 
Kontrollmiljø 
Det er revisjonens vurdering at avdeling byggesak i all vesentlighet har en hensiktsmessig organisering 
med klar arbeidsfordeling av ansvar, oppgaver og myndighet. Vi legger her til grunn en hensiktsmessig 
delegering av myndighet i lederlinjen. Videre fremstår det for revisjonen som tydelig hvilke saker som 
skal behandles politisk og hvilke saker som skal behandles administrativt. De fleste byggesaksbehand-
lerne opplever fordelingen av ansvar og oppgaver i avdelingen som tydelig avklart og definert, samtidig 
gis det uttrykk for at ansvarsfordelingen innen ulovlighetsoppfølging og tilsyn ikke er helt avklart. Revi-
sjonen vurderer at denne uklarheten bør undersøkes nærmere og eventuelt gjøres enda klarere i avde-
lingen, om det skulle være behov for dette.  
 
Avdeling byggesak har ikke utarbeidet en gjeldende virksomhetsplan som beskriver avdelingens hoved-
oppgaver, mål og organisering. Ifølge revisjonen bør dette fremgå av en virksomhetsplan, eventuelt i en 
overordnet plan gjeldende for kommunalområdet eller enheten. En overordnet plan vil også kunne be-
skrive samarbeid og tydeliggjøre grensen mellom kommunalavdelingens avdelinger.   
 
Det er revisjonens vurdering at kommunen har fokus på etiske verdier i avdelingens saksbehandling. Vi 
legger her til grunn at kommunen har utarbeidet et overordnet etisk reglement, samt at etiske problems-
tillinger blir diskutert i avdelingsmøter og i enkeltsaker. Det informeres om at det er stort fokus på likebe-
handling og habilitet i avdelingens saksbehandling. Revisjonen finner dette tilfredsstillende. 
 
Revisjonen opplever at avdelingen i all vesentlighet har et godt fokus på kompetansesammensetning og 
utnyttelse av kompetanse. Vi legger her til grunn at avdelingen har et bredt faglig spenn, samt at det er 
fokus på å delta på felles årlige kurs og seminarer. Ifølge revisjonens vurdering vil det kunne være hen-
siktsmessig å utarbeide en kompetansekartlegging og en kompetanseplan for avdelingen. Dette vil gi 
avdelingen en god oversikt over hvilken kompetanse avdelingen besitter og hvilken kompetanse det vil 
være behov for å innhente, utvikle eller forbedre for å nå avdelingens mål i fremtiden. Planen bør også 
inneholde informasjon om hvor store ressurser innenfor hvert kompetanseområde avdelingen må ha for 
å oppnå sine målsettinger. Det er vanskelig å si noe om avdelingen er underbemannet eller ikke uten at 
slike analyser er gjennomført.   
 
Risikovurderinger 
Det fremkommer av fakta at avdelingen ikke har gjennomført systematiske risikovurderinger omhand-
lende eventuelle risikoutsatte deler av avdelingens virke og saksbehandling, dette vurderer revisjonen 
som uheldig. Eksempler på risikoer kan være fare for korrupsjon, inhabilitet og ekstern påvirkning. Revi-
sjonen er av den oppfatning at systematiske risikovurderinger bør gjennomføres i alle enheter og avde-
linger. Dette vil i større grad kunne sikre en mest mulig hensiktsmessig og spisset internkontroll, en risi-
kovurdering bør slik sett være fundamentet til avdelingens internkontroll. Risikovurderingene bør identifi-
sere og analysere de risikoer som kan ha betydning for å nå avdelingens mål, og hvilken betydning 
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dette eventuelt vil ha. Risikovurderingene bør danne grunnlaget for hvordan risiko skal håndteres. Vur-
deringene bør dokumenteres av hensyn til etablering og evaluering av tiltak.  
 
Kontrolltiltak 
Det fremstår for revisjonen som om avdelingen i all vesentlighet har gode kontrolltiltak. Vi legger her til 
grunn at avdelingen har utarbeidet hensiktsmessige prosedyrer og rutiner, både gjennom «flytene» i 
saksbehandlingssystemet og gjennom utarbeidelsen av egne prosedyrer og rutiner. Vi må samtidig be-
merke at en god del av avdelingens prosedyrer og rutiner ikke er ferdigstilt eller godkjent, samt at kon-
trolltiltakene ikke er utarbeidet på bakgrunn av systematiske risikovurderinger. Risikovurderinger bør 
være bestemmende for hvilke kontrolltiltak avdelingen skal gjennomføre, samt hvilke de skal ha størst 
fokus på.     
 
Det fremstår for revisjonen som om avdelingen arbeider aktivt og på en god måte med skjønnsutøvelse 
og likebehandling i sin byggesaksbehandling. Vi legger her til grunn fagsystemets oppbygging, drøf-
tinger av vanskelige saker i avdelingsmøter, kart med planregister og behandlende dispensasjoner, 
samt avdelingens sidemannskontroll. Samtlige behandlede saker går gjennom avdelingsleder for ende-
lig kontroll og godkjenning. Samtidig må det nevnes at ulik saksbehandlingspraksis på noen områder fra 
de gamle kommunene Rygge og Moss ikke ble samkjørte før i mars 2021 grunnet ulike kommunepla-
ner.   Dette kan ha ført til opplevd forskjellsbehandling blant kommunens innbyggere. Med ny kommune-
plan på plass vil områder med likt formål i kommuneplanen kunne behandles likt uavhengig av hvor i 
kommunen det ligger  
 
Informasjon og kommunikasjon 
Det er revisjonens vurdering at avdelingen har gode arenaer for informasjonsutveksling internt i faggrup-
pen, i lederlinjen i enheten og ut mot kommunens innbyggere. Vi legger her til grunn at det gjennomfø-
res ukentlige avdelingsmøter hvor alle ansatte i avdelingen deltar. Det gjennomføres også enhetsleder-
møter annenhver uke og utvidet ledermøte ca. en gang i måneden. Det kommuniseres med innbyg-
gerne gjennom kommunens hjemmeside, felles e-postadresse og servicetelefon som betjenes av kom-
munetorget.   
 
Det er revisjonens vurdering at avdelingen ikke har en god kultur for å melde og behandle avvik i kom-
munens system RiskManager. Vi legger her til grunn at det i svært liten grad meldes avvik, det er ikke 
gitt noen felles opplæring i avviksmelding og det er ikke blitt klart definert hva som skal meldes som av-
vik i avdelingen. Det fremkommer at det aller meste løses muntlig. Formålet med en enhetlig avviksmel-
ding og en kvalitativ god avvikshåndtering er at avdelingen, enheten og kommunalområdet skal få gode 
styringsdata for å hindre gjentakelse av avvik og sikre en god forbedringskultur. Det er revisjonens me-
ning at en god avvikskultur er av stor betydning for en avdelings læring og for den generelle internkon-
trollen.    
 
Oppfølging 
Det er revisjonens vurdering at avdelingen ikke har gjennomført regelmessige kontroller av om intern-
kontrollen fungerer etter hensikten. Det er revisjonens formening at risikovurderinger og kontrolltiltak bør 
gjennomgås med jevne mellomrom. Dette vil i stor grad kunne sikre at internkontrollen til enhver tid er 
oppdatert og fungerer hensiktsmessig.  
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4.3.2 Kommunens saksbehandling 
Veiledning 
Det fremstår for revisjonen som om kommunen i all vesentlighet har et godt system og en god praksis 
for å gjennomføre veiledning av generelle henvendelser fra innbyggere, samt veiledning i konkrete sa-
ker. Vi legger her til grunn at det er utarbeidet to rutiner omhandlende forhåndskonferanse og veiled-
ning, samt at det opplyses om at det gjennomføres veiledning over telefon, gjennom mangelbrev, gjen-
nom forhåndskonferanse og gjennom e-post korrespondanse. Det fremkommer tydelig av revisjonens 
mappegjennomgang at det er utført en eller annen form for veiledning i de aller fleste sakene. Samtidig 
er det flere saker hvor det kan virke som om vesentlig informasjon ikke er dokumentert eller arkivert på 
saken. I noen saker refereres det blant annet til telefonsamtaler som er gitt med veiledning, men som 
ikke er dokumentert. Det er også to tilfeller hvor det er gjennomført forhåndskonferanse, hvor vi ikke kan 
se at referat fra forhåndskonferansen er arkivert på saken. 
 
Mottakskontroll 
Det er revisjonens vurdering at kommunen har et system for å kunne gjennomføre mottakskontroll av 
innkomne søknader. Vi legger her til grunn at det er utarbeidet to rutiner omhandlende mottakskontroll, 
samt at gjennomføring av mottakskontroll også er en integrert del av saksbehandlingsflyten i fagsyste-
met ACOS. I en av rutinene fremkommer det at: «I en sak skal alle steg frem til og med «foreløpig svar» 
gjøres innen tre dager etter dere mottok søknad til behandling». Av revisjonens mappegjennomgang 
fremkommer det derimot at praksisen kan forbedres. I 13 av 45 saker er det dokumentert at det er gjen-
nomført mottakskontroll og at det ikke er behov for mangelbrev, mens det er sendt ut manglebrev i 12 
av 45 saker. Det er altså 20 saker hvor det ikke er dokumentert om det er gjennomført mottakskontroll, 
eller sendt ut mangelbrev. Det kan hende mottakskontroll er gjennomført i disse sakene uten at det er 
dokumentert. Når manglene i dokumentasjon er såpass store, kan vi ikke bekrefte at mottakskontroll blir 
gjennomført. I noen av sakene hvor det er dokumentert, samt i noen av sakene hvor det er sendt mang-
elbrev, er dette blitt gjort lenge etter fristen som fremkommer av egen rutine (3 dager etter mottatt søk-
nad). Det er revisjonens vurdering at praksis på feltet bør forbedres. Det er uheldig at det mangler doku-
mentasjon på at mottakskontroll er gjennomført, samt at frister for mottakskontroll ikke overholdes.  
 
Overholdelse av saksbehandlingsfrister 
Det fremstår for revisjonen som at forholdsvis mange saker blir behandlet over frist. Vi legger her til 
grunn KOSTRA-tall som viser at ca. 27 prosent (54 av 197) av saker med 3 ukers frist og ca. 11 prosent 
(33 av 297) av saker med 12 ukers frist er gått over frist i 2020. Moss kommune har også en høyere 
gjennomsnittlig saksbehandlingstid både på saker med 3 og 12 ukers frist sammenlignet med 
«KOSTRA-gruppe 11» og «Landet uten Oslo». Det er revisjonens vurdering at avdelingen ikke fullt ut 
tilfredsstiller revisjonskriteriet omhandlende saksbehandlingsfrister. Flere av de ansatte opplever at det 
er en generell ressursmangel som er en stor årsak til fristoverskridelser. Videre fremstår det for revisjo-
nen at det kan være interne uenigheter mellom avdelinger i kommunalområde plan, miljø og teknikk 
som kan være medvirkende til at en god del saker går over frist. Her nevnes spesielt samarbeidet mel-
lom avdeling byggesak og avdeling VVA (Vei, vann og avløp). Interne uenigheter skal ikke gå ut over 
brukeren ved at frister ikke overholdes. Problemene bør analyseres og ordnes opp internt i kommunal-
område plan, miljø og teknikk.    
 
Vedtaket og underretning om vedtak 
Det er revisjonens vurdering at kommunen ivaretar kravene i revisjonskriteriene vedrørende utarbei-
delse av vedtak og underretning om vedtak. Vi legger her til grunn at kommunen har utarbeidet stan-
dard vedtaksmaler som ligger i avdelingens saksbehandlingssystem. I samtlige saker vi kontrollerte i vår 
mappegjennomgang er det blitt oversendt underretning om vedtak til søker. Alle vedtak har inneholdt 
informasjon om hvilke regler vedtaket bygger på, de faktiske forhold vedtakene bygger på, hovedhensyn 
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som har vært avgjørende ved eventuell skjønnsutøvelse og informasjon om klageadgang, klagefrist og 
fremgangsmåte ved klage. Revisjonen finner overnevnte tilfredsstillende.  
 
Klagebehandling 
Det er revisjonens vurdering at kommunen behandler klagesaker på en tilfredsstillende måte sett opp 
mot revisjonskriteriene. Vi legger her til grunn at kommunen i all vesentlighet behandler klagen «uten 
ugrunnet opphold». Klagene som ikke blir tatt til følge oversendes Statsforvalteren til behandling. Det er 
revisjonens oppfatning at de aller fleste klagesaker behandles innenfor tidsfrist av kommunen. Samtidig 
kan tidsfristene være krevende å overholde, spesielt på sommeren hvor det er lengere tidsintervall mel-
lom utvalgsmøtene.
 

 Revisors konklusjon og anbefalinger 
Det er revisjonens konklusjon at kommunen i stor grad sikrer en forsvarlig byggesaksbehandling. Samtidig 
fremkommer det at avdelingens internkontroll og saksbehandlingspraksis på feltet har visse svakheter 
som det bør arbeides med.  

 
Internkontroll 
Avdeling byggesak har i all vesentlighet et godt kontrollmiljø med en hensiktsmessig organisering med 
klar arbeidsfordeling av ansvar, oppgaver og myndighet. Samtidig må det nevnes at avdelingen ikke har 
utarbeidet virksomhetsplan som beskriver avdelingens hovedoppgaver, mål og organisering, det er hel-
ler ikke utarbeidet en kompetanseplan for avdelingen. Slike planer vil være styrkende for avdelingens 
strategiske planlegging og styring.  
 
Avdelingen har ikke gjennomført systematiske risikovurderinger omhandlende eventuelle risikoutsatte 
deler av avdelingens virke. Risikovurderingene bør identifisere og analysere de risikoer som kan ha be-
tydning for å nå avdelingens mål, og hvilken betydning dette eventuelt vil ha. 
 
Avdelingen har i all vesentlighet gode kontrolltiltak gjennom blant annet utarbeide prosedyrer og en aktiv 
sidemannskontroll, ved at leder kontrollerer og godkjenner samtlige vedtak. Samtidig må det fremheves 
at mange av avdelingens rutiner ikke er ferdigstilt og godkjent, samt ikke ligger plassert i kommunens 
system RiskManager. Det må også fremheves at ulik saksbehandlingspraksis på noen områder fra de 
gamle kommunene Rygge og Moss ikke ble samkjørte før i mars 2021 grunnet ulike kommuneplaner.   
Dette kan ha ført til opplevd forskjellsbehandling blant kommunens innbyggere. Med ny kommuneplan 
på plass vil områder med likt formål i kommuneplanen kunne behandles likt uavhengig av hvor i kom-
munen det ligger.  
 
Avdelingen har ikke en god kultur for å melde og behandle avvik i kommunens system RiskManager. 
Formålet med en god avvikskultur er å hindre gjentakelse av avvik, samt sikre en god forbedringskultur. 
Avdelingen har heller ikke satt evalueringen av internkontrollen i system. Oppfølging av internkontrollen 
vil i stor grad sikre at den til enhver tid er oppdatert og fungerer etter hensikten.  
 
Saksbehandling 
Avdelingen har et godt system og en god praksis for å gjennomføre generell veiledning og veiledning i 
saker. Samtidig fremstår det som om en god del av veiledningen ikke dokumenteres i saken. Dette gjel-
der også referater fra forhåndskonferanser.  
 
Mottakskontroll av innkomne søknader gjennomføres, men i noen saker gjøres det lenge etter at saken 
er kommet inn. Det samme kan sies om behandlingen av byggesøknader. En god del av søknadene går 
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over frist. Det fremkommer av KOSTRA-tall at ca. 27 prosent (54 av 197) av saker med 3 ukers frist og 
ca. 11 prosent (33 av 297) av saker med 12 ukers frist er behandlet over frist.  
 
Revisjonen har på denne bakgrunn følgende anbefalinger. Kommunen bør: 
• vurdere å utarbeide virksomhetsplan som beskriver avdelingens hovedoppgaver, mål og organise-

ring, samt kompetanseplan med informasjon om avdelingens nåværende kompetanse og fremtidig 
behov for kompetanse og ressurser.  

• gjennomføre systematiske risikovurderinger omhandlende eventuelle risikoutsatte deler av avdeling-
ens virke.  

• ferdigstille og godkjenne aktuelle rutiner og prosedyrer. 
• forbedre og videreutvikle avdelingens avvikskultur. 
• sette evalueringen av avdelingens internkontroll i system. 
• arbeide med å forbedre saksbehandlingspraksis med hovedfokus på dokumentasjon, tidsfrister for 

mottakskontroll og overholdelse av saksbehandlingsfrister.  
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5 Tilsyn og ulovlighetsoppfølging 
 
Problemstilling 2: Har kommunen etablert rutiner/systemer for å avdekke 
og følge opp brudd på plan og bygningsloven? 

 Revisjonskriterier 
Revisjonen har utledet følgende revisjonskriterier:  
Fullstendig utleding av revisjonskriteriene fremgår av kapittel 8.1.  
 
Punktvise kriterier omhandlende tilsyn og ulovlighetsoppfølging 
• Kommunen skal overholde plikten til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltakene gjennomføres i sam-

svar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, og at an-
svarlig foretak er kvalifisert. 

• Kommunen skal prioritere de tidsavgrensede tilsynsområdene. 
• Kommunen skal utarbeide en tilsynsstrategi og en årlig rapport over tilsynsvirksomheten. 
• Kommunen skal overholde plikten til å forfølge overtredelser av bestemmelser i eller gitt medhold av 

plan- og bygningsloven – ulovlighetsoppfølging. Unntaket er overtredelser som anses å være av 
mindre betydning.  

  

 Revisors undersøkelse 

5.2.1 Tilsyn 
Kommunens byggesaksavdeling (gamle Moss kommune) har utarbeidet en strategi for tilsyn i byggesak 
2017-2021. Strategiplan for tilsyn byggesak gir en oversikt over de mål og prioriteringer som kommu-
nens bygningsmyndigheter har for tilsyn etter plan- og bygningsloven ut fra de rammer som er gitt i Byg-
gesaksforskriften kapittel 15. Videre gjør den rede for hvilke tema, fagområder, sakstyper m.m. tilsynet 
vil følge opp i inneværende fireårsperiode og hvordan disse skal prioriteres. Planen redegjør for organi-
sering, ressurser, virkemidler og finansiering av tilsynsordningen. Planperioden for tilsynsplanen fastset-
tes til fire år. Tilsynsplanen kan rulleres årlig i første utvalgsmøte i teknisk utvalg hvert år. 
 
Moss kommune har følgende målsettinger for tilsynsarbeidet: 
• Tilsynene skal bidra til å sikre god kvalitet på byggetiltak i Moss kommune. 
• Tilsynene skal bidra til å forebygge og redusere byggefeil. 
• Tilsynene skal bidra til at tiltakshavere og ansvarlige foretak har fokus på å kjenne til 

og følger regelverket. 
• Tilsynene skal bidra til at tiltakshavere og fremtidige kjøpere av bygninger skal få 

dokumentasjon på at tiltaket har den kvalitet som overordnede myndigheter legger 
opp til. 

• Tilsynene skal bidra til å avdekke ukvalifiserte aktører i byggebransjen og bidra til at disse tilegner 
seg nødvendig kompetanse eller avslutter sin virksomhet. 

 
Politisk ansvar 
Det overordnede ansvaret for at bestemmelsene i plan- og bygningsloven følges ligger 
til kommunens øverste organ. Ansvaret er delegert til teknisk utvalg som kan fatte 
vedtak innenfor alle kapitler i plan- og bygningsloven, og er ansvarlig for at kommunen 
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har en strategiplan for tilsyn. Klage på utvalgets vedtak etter plan- og bygningsloven § 20-1 til 32-8 og § 
33-2 kan ikke påklages til andre kommunale organ og klager etter disse paragrafer vil bli endelig 
avgjort av Statsforvalteren i de saker der kommunen ikke får fattet endelig vedtak i klagesaken.  
 
Administrativt ansvar 
Plan- og bygningsloven er underlagt byarkitektens ansvarsområde. Byarkitekten har det administrative 
ansvaret for tilsynsarbeidet i kommunen og skal: 
• Påse at tilsynsstrategien og prioriterte tilsynsoppgaver har nødvendig politisk forankring. 
• Påse at strategiplan for tilsyn rulleres ved behov og har nødvendig politisk forankring. 
• Påse at kostnadene ved tilsynsvirksomheten dokumenteres og innarbeides i selvkostregnskapet og 

byggesaksgebyrer i forslag til gebyrregulativ for byggesak i forbindelse med budsjettarbeidet hvert 
år. 

• Påse at det er tilstrekkelig kompetanse til gjennomføring av tilsyn. 
• Utarbeide plan for utvikling og vedlikehold av kompetanse. 
• Påse at kostnadene for utvikling og vedlikehold av kompetanse innarbeides i budsjett. 
• Påse at områder for områdetilsyn og gjennomføringsplan for områdetilsyn har nødvendig politisk 

forankring. 
• Godkjenne rutiner for gjennomføring av tilsyn. 
• Godkjenne dokumentmaler og standardtekster. 
• Fatte beslutning om å gjennomføre tilsyn i enkeltsaker. 
• Fatte beslutning om pålegg om retting etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven kapittel 32 – 

ulovlighetsoppfølging. 
• Fatte beslutning om å avstå ulovlighetsoppfølging av bagatellmessige overtredelser jf. plan- og byg-

ningsloven § 32-1. 2. ledd. 
 
Ifølge enhetsleder PBG er kostnadene ved avdelingens tilsynsvirksomhet innarbeidet i gebyrforskrift og 
prisliste. Andel kostnader ble vurdert gjennom arbeidet med gebyrforskrift for ny kommune (vedtatt i no-
vember 2019). Dette vurderes hvert år gjennom budsjettarbeidet. Avdelingen fører ikke timer på gjen-
nomført tilsyn, utregningen er basert på et anslag. Stor saksmengde og redusert bemanning har med-
ført noe etterslep på tilsyn og ulovlighetsoppfølging for 2020/21. Overskudd på fond kan finansiere en 
økt innsats på dette området når økt bemanning er på plass.  
 
Ifølge avdelingsleder byggesak har avdelingen en ansatt som har hovedansvar for tilsyn (tilsynsansvar-
lig). Han deltar på årlige fagseminar omhandlende tilsyn. Ingen av avdelingens byggesaksbehandlere 
har gjennomgått en kompetanseheving på dette feltet i 2020 eller 2021. Ifølge avdelingsleder byggesak 
har 2020 gått med til håndtering av korona og behandling av byggesøknader. Det har vært lite eller 
ingen tid til å prioritere utarbeidelse av tilsynsplaner. Ifølge enhetsleder PBG er det avdelingens kapasi-
tet som er den største utfordringen på tilsynsfeltet.  
 
Planlegging og organisering av tilsynsarbeidet 
Det fremkommer av strategiplan at en saksbehandler ved byggesakskontoret skal ha funksjonen som 
tilsynsansvarlig saksbehandler. Tilsynsansvarlig saksbehandler har følgende overordnede oppgaver i 
tillegg til byggesaksbehandling: 

• Utarbeide forslag til strategiplan for tilsyn. 
• Utarbeide årlig rapport over tilsynsarbeidet med oversikt over tilsyn og sammendrag av tilsyns-

resultatene. 
• Utarbeide forslag til årlig rullering av strategiplan for tilsyn ved behov. 
• Utarbeide forslag til prioriterte tilsynsområder hvert år. 
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• Utarbeide forslag til rutiner for gjennomføring av tilsyn 
• Utarbeide kostnadskalkyler over tilsynsvirksomheten. 
• Utarbeide forslag til dokumentmaler og standardtekster. 
• Bidra i gjennomføringen av alle typer tilsyn. 

 
Ifølge avdelingsleder byggesak har ikke avdelingen utarbeidet rapport over avdelingens tilsynsarbeid for 
2020 eller utarbeidet forslag til prioriterte tilsynsområder for 2020 eller 2021. Det er ikke utarbeidet kost-
nadskalkyle for tilsynsvirksomheten for 2020 eller 2021, eller årsrapport for 2020.  
 
Ressurser og kompetanse til tilsynsarbeid 
Av strategiplanen fremkommer det at: 
• Det skal avsettes 100 % stilling til tilsynsansvarlig saksbehandler. 
• Inntil 5 % av stillingsressursen til hver byggesaksbehandler kan benyttes til tilsynsoppgaver. 
• Tilsyn anslås i tillegg å kreve ca. 5 % av Byarkitektens årlige stillingsressurs. 
 
Ifølge avdelingsleder byggesak har ikke avdelingen en ansatt som har satt av 100 prosent av sin stilling 
til tilsynsarbeid. Avdelingens tilsynsansvarlig er fordelt 50/50. 50 prosent til tilsyn og 50 prosent til byg-
gesaksbehandling.  
 
Av strategiplanen fremkommer det at saksbehandlere i tillegg til kompetanse innen lov og regelverk skal 
ha kompetanse innen kvalitet- og kontrollsystemer og kjennskap til aktuelle krav til kompetanse, 
utførelse og dokumentasjon. Kostnaden ved oppbygging og vedlikehold av kompetanse skal dekkes 
over selvkost for byggesak. Produksjonskostnaden av tilsynsvirksomheten inkl. kurs/opplæring skal ut-
gjøre 10 % av de totale kostnadene på selvkostområdet byggesak.  
 
Ifølge avdelingsleder byggesak har de ikke utarbeidet en kalkyle på tidsbruk på tilsyn og det er ikke do-
kumentert hvor mye tid avdelingen faktisk benytter på tilsynsarbeid. Ifølge tilsynsansvarlig benyttes det 
ca. ett ukesverk på ett enkelt tilsyn med befaring uten oppfølgende møter. Større tilsyn med befaring og 
møter benyttes det ca. 3 til 4 månedsverk. Enkle kvalifikasjonstilsyn benyttes det mellom 3 til 10 timer 
på, avhengig av hvor mange foretak som skal kontrolleres, samt hvor gode og raske tilbakemeldinger 
kommunen får.  
 
Omfang 
Av strategiplan fremkommer det at Moss kommune skal utføre enkle tilsyn i 10 % av alle byggesakene. 
Moss kommune vil i tillegg til statlige prioriterte tilsyn i hovedsak prioritere enkle tilsyn med søknadsdo-
kumentasjon ved søknadsmottak, og sluttdokumentasjon ved søknad om midlertidig brukstillatelse og 
ferdigattest. Byarkitekten avgjør i samarbeid med saksbehandler i den enkelte byggesak om tiltaket skal 
underlegges tilsyn. 
 
Ifølge avdelingsleder byggesak skal det være vilkårlig hvilke saker avdelingen fører tilsyn med. Ofte er 
det saksbehandler som stusser på noe i saken og avklarer med avdelingsleder om det kan gjennomfø-
res enkelt tilsyn med kvalifikasjoner. Tilsyn på søknadsdokumentasjon og tegninger gjennomføres av 
byggesaksbehandlerne daglig uten at dette blir rapportert på. 
 
Kommunens tilsynsplanen ble rullert av Teknisk utvalg i (gamle) Moss kommune den 14.03.2019 i sak 
015/19. Av vedtaket fremkommer prioritering av kommunens tilsynsarbeidet. 
 
Kommunen er etter SAK10§ 15-3 pålagt å prioritere følgende tilsynsområder i en 
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periode på 2 år fra 1.1.2018: 
a) at krav til kvalifikasjoner er oppfylt jf. Sak 10 tredje del kvalifikasjoner og ansvar. 
b) at krav til produktdokumentasjon av byggevarer er oppfylt, jf. forskrift om dokumentasjon av 

byggevarer (DOK). 
 
Ifølge avdelingsleder byggesak er de fleste tilsynene avdelingen har gjennomført omhandlet foretaks 
kvalifikasjoner. Det er gjennomført et tilsyn på produktdokumentasjon. 
 
Av sak 015/19 fremkommer det videre at enkle tilsyn som er kommunalt prioritert i 2019 er: 

a) Tilsyn med enkeltdokumenter for prosjektering, utførelse og kontroll (enkle dokumenttilsyn). 
b) Tilsyn med sluttdokumentasjon i tiltak, samsvarserklæringer, kontrolldokumentasjon og FDV do-

kumentasjon, ved søknad om brukstillatelse/-ferdigattest (enkle dokumenttilsyn). 
c) Områdetilsyn i utvalgte områder av kommunen (kartleggingstilsyn). 
d) Uvarslede inspeksjonstilsyn på byggeplass (byggeplasstilsyn). 

 
Ifølge avdelingsleder byggesak gjennomføres tilsyn under punkt a) daglig, dette rapporteres ikke. Tilsyn 
under punkt b) er ikke blitt prioritert i 2020/2021. Det ble i 2020 gjennomført to tilsyn på tiltaksstedet i 
forbindelse med ferdigattest. Når det gjelder tilsyn under punkt c) så var tre byggesaksbehandlere på 
områdetilsyn på del av Jeløya med påfølgende oppfølging av to eiendommer sommeren 2020. Når det 
gjelder punkt d) så informeres det om at det gjennomføres uvarslede befaringer oftere enn uvarslede 
tilsyn. Slike befaringer ender ofte i ulovlighetsoppfølging.  
 
Av sak 015/19 fremkommer det videre at det skal gjennomføres omfattende tilsyn: 

a) Uvarslede inspeksjonstilsyn i utvalgte geografiske områder med fokus på tiltak fritatt fra søk-
nadsplikt etter plan- og bygningsloven § 21-5. 

b) Uvarslede tilsyn som følge av mottatte meldinger og dokumentasjon som gir grunn til å tro at 
det er eller blir gjennomført tiltak i strid med plan- og bygningsloven. 

c) Varslet byggeplasstilsyn med kontroll av produksjonsgrunnlaget og byggeplassdokumentasjon 
og med stikkprøvekontroll av kritiske punkter. 

d) Varslet tilsyn av tiltakets størrelse og plassering. (samsvar mellom godkjente tegninger og belig-
genhetskontroll) med kontrollmåling av størrelse, plassering og høyde. 

e) Revisjonstilsyn hos ansvarlige foretak med gjennomgang av kompetanse og internkontrollsys-
tem. 

 
Avdelingsleder byggesak informerer om at tilsyn under punkt a) ikke er blitt prioritert. Når det gjelder 
punkt b) så gjennomføres det i all vesentlighet uvarslede befaringer og ikke uvarslede tilsyn. Dette er 
mer hensiktsmessig bruk av ressurser og tid, saken går da direkte over i en eventuell ulovlighetsoppføl-
ging. Punkt c) er utført til en viss grad, mens punkt d) og e) ikke har vært mulig å gjennomføre under 
koronapandemien, da det har vært pålegg om hjemmekontor, samt forbud mot fysiske møter.  
 
Av sak 015/19 fremkommer det videre at det i tillegg til de tidsavgrensede tilsynene og de prioriterte om-
rådene kan det føres tilsyn med: 
 

a) alle deler av byggesaken, når som helst i løpet av byggesaken og inntil 5 år etter at ferdigattest 
er gitt, jf. plan- og bygningsloven § 25-2. 

b) alle eksisterende eiendommer, arealer og byggverk for å påse at det ikke er oppført byggverk 
eller utøves bruk i strid med plan- og bygningsloven. 
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c) at det ikke utføres eller er utført tiltak som kan medføre fare eller vesentlig ulempe for person, 
eiendom eller miljø, jf. plan- og bygningsloven § 31-7, 1. ledd. 

 
Ifølge avdelingsleder byggesak er tilsyn under punkt a), b) og c) ikke blitt prioritert i 2020/2021.  
 
Det er ikke vedtatt en oppdatert tilsynsstrategi eller rullering av prioriteringer etter kommunesammenslå-
ingen i 2020. 
 
Ifølge avdelingsleder byggesak gjennomfører samtlige saksbehandlere tilsyn i egne saker (dette gjelder 
mindre dokumenttilsyn). Saksbehandler sitter nærmest til å vurdere behov for tilsyn i enkeltsaker. Enkle 
tilsyn på dokumenter utføres daglig uten nærmere rapporter og avtale med leder. Større tilsyn avklares 
med avdelingsleder da dette er svært ressurskrevende og slike tilsyn ofte krever bistand fra ansatt som 
er tilsynsansvarlig. Ifølge selvkosttallene skal avdelingen gjennomføre tilsyn tilsvarende ett sted mellom 
1 og 2 årsverk i året. På grunn av at arbeidet er fordelt på samtlige saksbehandlere er det vanskelig å si 
eksakt hvor mange timer avdelingen årlig benytter på tilsyn. Ifølge avdelingsleder byggesak gjennomfø-
rer avdelingen det antallet med tilsyn som skal gjennomføres (10 prosent).  
 
Ifølge tilsynsansvarlig følger avdelingens tilsyn DIBKs veileder for tilsyn og avdelingen benytter mye av 
DIBKs skjemaer, men det er også utarbeidet lokale tilpassede skjemaer. Rutiner for gjennomføring av 
tilsyn ligger i all vesentlighet i arbeidsflyten i eiendomsmodulen i ACOS. Utover dette har kommunen 
utarbeidet rutine «Føring av tilsyn». Hensikten med rutinen er å sikre at bygningsmyndigheten avdekker 
regelbrudd og forebyggingsfeil ved å føre tilsyn. Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at 
tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller medhold av plan- og 
bygningsloven, og at ansvarlig foretak er kvalifisert. Rutinen er gjeldende for saksbehandlere på bygge-
saksavdelingen. Som tidligere nevnt er det også utarbeidet et prosesskart som beskriver flyten/ hand-
lingene som skal utføres innen tilsyn.  
 
Som tidligere nevnt kom det frem av intervjuene med byggesaksbehandlerne at ansvarsfordelingen og 
hva som skulle gjøres av tilsyn av den enkelte saksbehandler opplevdes noe uklart.  
 
Ifølge tilsynsansvarlig krever de større og mer kompliserte tilsynene mye ressurser og et sammenheng-
ende arbeid. Når arbeidet med tilsyn stykkes opp så tar det lang tid. Siden Moss kommune ikke har et 
fast team, som i Fredrikstad og Sarpsborg, så sliter avdelingen mer med motivasjonen og gjennomfø-
ringsevnen innen tilsynsarbeidet. Ifølge tilsynsansvarlig er det ikke samsvar mellom avdelingens ressur-
ser og politisk og administrativ forventning på feltet. Avdelingen har ikke tilstrekkelig ressurser til å gjen-
nomføre den politiske bestillingen som går på å gjennomføre en gjennomgang/kartlegging av strandso-
nen i kommunen. Det er avdelingens ressurser som er hovedutfordringen på feltet. Det skulle vært mer 
tid til å gjennomføre tilsyn, spesielt plasstilsyn.  
 
Det underbygges av enhetsleder PBG at avdelingens ressurssituasjon kan ha gått ut over avdelingens 
arbeid med tilsyn og ulovlighetsoppfølging.  
 

5.2.2 Ulovlighetsoppfølging  
Byggesaksavdelingen har utarbeidet plan for ulovlighetsoppfølging 2020, vedtatt i utvalg for plan, bygg 
og teknikk 1.12.2020 sak 148/20. Av vedtaket fremkommer det at utvalget gir sin tilslutning til den ved-
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lagte planen for ulovlighetsoppfølging, herunder at administrasjonen kan fatte alle typer vedtak i forbin-
delse med ulovlighetsoppfølging i første omgang. Utvalget ber administrasjonen fremme en sak som 
redegjør for mulig omfang, organisering og finansiering av et prosjekt for ulovlighetsoppfølging i strand-
sonen. 
 
Ifølge avdelingsleder har det blitt gitt en muntlig orientering til utvalget om at dette ikke er mulig å gjen-
nomføre over selvkost. Et slikt prosjekt må eventuelt få økonomisk støtte over budsjettet.  
 
Det fremkommer av planen at byggesaksavdelingen opplever at det stadig kommer inn tips om mulige 
ulovligheter etter plan- og bygningsloven. Videre fremkommer det at: «Tipsene kommer fra både private 
og andre avdelinger i Moss kommune. Videre oppdager byggesaksavdelingen ulovligheter i sin løpende 
behandling av byggesaker. Fra tidligere har avdelingen forholdsvis omfattende lister over mulige ulovlig-
heter som er meldt inn tilbake i tid. På grunn av ressurssituasjonen til avdelingen, har man til nå kun hatt 
mulighet til å følge opp et fåtall av disse sakene. Det er imidlertid slik at ulovligheter etter plan- og byg-
ningsloven ikke foreldes, og det er dermed ikke noe i veien for å følge opp tidligere meldte saker hvis 
ressurssituasjonen tillater dette. 
 
Kommunen er gjennom plan- og bygningsloven forpliktet til å forfølge ulovligheter. På bakgrunn av 
restanselistene over tidligere meldte mulige ulovligheter og mengden av de fortløpende tipsene som 
kommunen mottar, er det på det rene at kommunen ikke har ressurser til å følge opp alle saker og heller 
ikke ressurser til å følge opp alle saker like raskt. Det er derfor nødvendig å sette opp en prioriterings-
rekkefølge over hvilke saker kommunen skal prioritere i sin ulovlighetsoppfølging. Videre er det ønskelig 
å se nærmere på hvordan arbeidet med ulovlighetsoppfølging organiseres og ressurser som avsettes til 
oppgaven. 
 
Som et overordnet prinsipp bør saker der mer allmenne hensyn gjør seg gjeldende prioriteres høyest.  
Kommunen vil i ulovlighetsoppfølgingen prioritere oppfølging av: 
  
1. Ulovlige boenheter som er til fare for liv og helse.  
2. Ulovligheter i 100-metersbeltet langs sjøen og vassdrag.  
3. Ulovligheter i LNF-områder, offentlige friområder mm.  
4. Ulovligheter knyttet til kulturminner og kulturmiljø  
 
Listen er ikke uttømmende, men angir hva som vil være kommunens hovedsatsningsområder for ulov-
lighetsoppfølgingen. Når det gjelder øvrige ulovligheter, må det vurderes fortløpende om dette er forhold 
av en slik karakter at det må følges opp raskt, eller om dette er noe som må avvente eventuelt senere 
oppfølging. Her vil det kunne ha betydning om det gjør seg gjeldende allmenne hensyn og/eller at opp-
følging kan ha allmennpreventiv effekt. 
  
Det kan være aktuelt å foreta områdevise oppfølginger av bestemte typer ulovligheter. Eksempelvis kan 
dette være aktuelt ved oppfølging av ulovligheter i 100-metersbeltet, ved at man velger ut en eller flere 
bestemte strekninger som gis særskilt oppmerksomhet.  
 
For å rette mest mulig ressurser mot de prioriterte sakene, vil kommunen benytte seg av adgangen til å 
avstå å forfølge ulovligheter av mindre betydning, jf. pbl § 32-1. Momenter i vurderingen av om en over-
tredelse er av mindre betydning, vil være overtredelsens art og omfang, om avvikets betydning for de 
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interesser som plan- og bygningslovgivningen skal sikre og om overtredelsen kan medføre fare eller 
ulempe for omgivelsene eller allmenne interesser. 
 
Det vil være hensiktsmessig at det rapporteres på status på arbeidet med ulovlighetsoppfølgingen en 
gang i året til utvalget». 
 
Avdelingsleder byggesak bemerker at ulovlighetsstrategien ble vedtatt i desember 2020, administrasjo-
nen hadde dermed kun en måned i 2020 hvor de kunne arbeide etter denne strategien. Av den grunn 
ble det ikke rapportert på status for kommunens ulovlighetsarbeid i 2020. Avdelingen har ikke en kon-
kret oversikt over hvor mange ulovlighetssaker som er behandlet, men det er registrert ca. 40 saker 
med avgjørelse koder for ulovlighet i systemet siden slutten av 2020. Når det gjelder restanselisten på 
ulovligheter, så var det kun gamle Moss kommune som hadde liste med innmeldte ulovligheter med inn 
i ny kommune. Listene var fordelt på år og det var også registrert saker som ikke var ulovligheter. Ved 
utarbeidelse av ulovlighetsstrategien ble listene «renset» og saker som faller inn under prioriteringslis-
ten er registrert inn i Excel-skjema fordelt på ulike kategorier. Under kategorien «Ulovlige boenhet» er 
det per juni 2021 registrert 21 saker, under kategorien «Strandsonen» er det registrert 23 saker, under 
kategorien «HMS» er det registrert 11 saker, under kategorien «Mindre overtredelser» er det registrert 
40 saker og under kategorien «Andre overtredelser» er det registrert 37 saker.   
 
Ifølge avdelingsleder arbeider de fleste i avdelingen noe med ulovligheter, men det er avdelingens juris-
ter som har et ekstra ansvar, samt arbeider med de største sakene. En god del av arbeidet som er gjen-
nomført på ulovlighetsoppfølging i 2020 og 2021 er restansearbeid fra de gamle kommunene. Det arbei-
des etter vedtatt prioriteringsliste, men grunnet generell ressursmangel er arbeidet med ulovlighetsopp-
følging blitt nedprioritert i 2020 og 2021, da flere av juristene i større grad er blitt benyttet til saksbe-
handling.  
 
Ifølge intervjuene med byggesaksbehandlerne er arbeidet med å utvikle prosedyrer for ulovlighetsopp-
følging påbegynt, men ikke ferdigstilt. Per dags dato arbeides det etter «flyten» i ACOS.  
 

 Revisors vurderinger 
I kapittel 5.2 har vi undersøkt kommunens arbeid med tilsyn og ulovlighetsoppfølging.  

5.3.1 Tilsyn 
Det er revisjonens vurdering at kommunen overholder plikten til å føre tilsyn med at tiltakene gjennom-
føres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, og 
at foretak er kvalifisert. Vi legger her til grunn at kommunen har prioritert og gjennomført tilsyn innenfor 
de tidsavgrensede tilsynsområdene som innebefatter at krav til kvalifikasjoner er oppfylt i tiltaket, samt 
at krav til produktdokumentasjon av byggevarer er oppfylt. Samtidig fremkommer det at det er flere prio-
riterte tilsynsområder, fra sak 015/19 behandlet i teknisk utvalg 14.03.2019, som har blitt nedprioritert i 
2020 og 2021. Kommunen har også kun gjennomført et tilsyn gjeldende krav til produktdokumentasjon, 
som er et av de prioriterte tidsavgrensede tilsynene for 2020 og 2021. Det fremstår for revisjonen som 
om politiske og administrative ønsker og mål ikke henger tett nok sammen med administrasjonens res-
surser på feltet, noe som fører til at vedtakets mål og intensjoner ikke er mulige å fullt ut gjennomføre i 
praksis.     
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Det fremkommer av fakta at byggesaksavdelingen i gamle Moss kommune har utarbeidet en strategi-
plan for gjennomføring av tilsyn for perioden 2017-2021. Planen er ikke oppdatert i henhold til admini-
strativ eller politisk organisering i ny kommune. Blant annet fremkommer det av planen at det politiske 
ansvaret for at bestemmelsene i plan- og bygningsloven følges er delegert til teknisk utvalg i kommu-
nen. I ny kommune er det derimot utvalg for plan, bygg og teknikk som har dette ansvaret. Ifølge revisjo-
nens vurdering er kommunens strategiplan ikke oppdatert eller i tilstrekkelig grad forankret politisk i ny 
kommune. Kommunen har ikke utarbeidet årsrapport over utført tilsynsarbeid for 2020, som forutsatt i 
revisjonskriteriene. Ifølge revisjonens vurdering bør avdeling byggesak oppdatere strategiplan for tilsyn, 
samt forankre den politisk.  
 

5.3.2 Ulovlighetsoppfølging 
Det er revisjonens vurdering at kommunen overholder plikten til å forfølge overtredelser av bestemmel-
ser i eller gitt i medhold av plan- og bygningsloven. Vi legger her til grunn at kommunens byggesaksav-
deling har utarbeidet en plan for ulovlighetsoppfølging vedtatt i utvalg for plan, bygg og teknikk 
1.12.2020 i sak 148/20. Planen inneholder blant annet en liste med prioriterte områder det skal arbeides 
med. Som et overordnet prinsipp skal saker der mer allmenne hensyn gjør seg gjeldende prioriteres 
høyest. Det fremkommer av fakta at samtlige byggesaksbehandlere arbeider noe med ulovligheter, men 
det er avdelingens jurister som har hovedansvaret for ulovlighetsarbeidet, samt arbeider med de største 
ulovlighetssakene. Revisjonen finner overnevnte tilfredsstillende. Samtidig må det bemerkes at avde-
lingens arbeid med ulovligheter til en viss grad er blitt nedprioritert i 2020 og 2021 på bakgrunn av at 
avdelingens jurister i stor grad er blitt benyttet til ordinær saksbehandling.  
 

 Revisors konklusjon og anbefalinger  
Det er revisjonens konklusjon at kommunen i stor grad har etablert rutiner og systemer for å avdekke og 
følge opp brudd på plan og bygningsloven. Samtidig fremkommer det at det er flere prioriterte tilsynsom-
råder, vedtatt i sak 015/19 14.03.2019 i teknisk utvalg, som er blitt nedprioritert i 2020 og 2021. Det er 
blitt utarbeidet (i gamle Moss kommune) en strategiplan for gjennomføring av tilsyn for perioden 2017-
2021. Planen er ikke oppdatert i henhold til administrativ eller politisk organisering i ny kommune. Kom-
munen har heller ikke utarbeidet årsrapport over utført tilsynsarbeid for 2020. Det må også bemerkes at 
avdelingens arbeid med ulovligheter til en viss grad er blitt nedprioritert i 2020 og 2021.  
 
Revisjonen har på denne bakgrunn følgende anbefalinger. Kommunen bør: 
• oppdatere strategiplan for tilsyn slik at den harmoniserer med kommunens organisering og mål, samt 

forankre strategien politisk.  
• utarbeide årsrapporter for utført tilsynsvirksomhet. 
• følge opp de prioriterte områdene i plan for ulovlighetsoppfølging 2020. Dette innebærer å gjennom-

føre ulovlighetsoppfølging av prioriterte områder, samt rapportere på status på arbeidet med ulov-
lighetsoppfølging en gang i året til politisk nivå. 

• gjennomføre en ressursanalyse som legges til grunn for vurderinger av hvilke ressurser som er nød-
vendig for å oppfylle målene som er lagt i planene for kommunens tilsyns- og ulovlighetsarbeid.   
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6 Kildehenvisninger 
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• Prosedyre «Prosedyre for byggesak med dispensasjon fra avstand vei» 
• Prosedyre «Intern oversendelse vei og VA» 
• Prosedyre «Kommunene i Viken og Oslo – dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven – inn-
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• Prosedyre «Avkjøringstillatelse» 
• Prosedyre «Bruk av eiendom og flyt» 
• Prosedyre «Acos rutine – søknad om redusert gebyr» 
• Prosedyre «Byggegrense mot kommunal vei» 
• Prosedyre «Rask mottakskontroll»  
• Prosedyre «Behandling av søknad om tiltak»  
• Prosedyre «Dispensasjon fra byggegrense mot vei»  
• Prosedyre «Gjennomgang av saker» 
• Prosedyre «Intern oversendelse»   
• Prosedyre «Deling»  
• Prosedyre «Forhåndskonferanse»  
• Prosedyre «Pålegg av tvangsmulkt»  
• Prosedyre «Føring av tilsyn»  
• Prosedyre «Veiledning av byarkitekt» 
 
Lover 
• LOV 2018-06-22-83 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). 
• LOV 1967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). 
• LOV 2008-06-27 nr. 71 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). 

 
Forskrift 
• FOR 2010-03-26 nr. 488 Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften). 
 
Retningslinjer 
• Ot.prp. nr.45 (2007-2008). Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslo-

ven) (byggesaksdelen). 
• Ot.prp. nr. 46 l (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). 
• Veileder til byggesaksforskriften (SAK 10), utgitt av Direktoratet for byggekvalitet. 
• «Et rammeverk for internkontroll» - COSO modellen i norsk oversettelse. 
• KS’ arbeidshefte «Rådmannens internkontroll – Hvordan få orden i eget hus», lastet ned fra KS’ si-

der august 2020. 
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7 Vedlegg 
 Utledning av revisjonskriterier 

 
Kriterier - Internkontroll 
Av kommuneloven § 25-1 fremkommer det at kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med 
administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen 
og fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses 
virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. 
 
Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren 

a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 
b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer 
c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 
d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 
e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll 

 
Av forarbeidene13 til loven foreslås det at ny kommunelov skal inneholde et «krav om at det skal utar-
beides en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering». Dette er et krav tilsva-
rende det mange av dagens internkontrollforskrifter har. Det bør i en overordnet beskrivelse være en 
omtale av hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt, samt hvor dette eventuelt er omtalt nær-
mere. Hvor detaljert en beskrivelse skal gjøres, bør være opp til den enkelte kommune. Men det er sen-
tralt at det finnes en slik overordnet beskrivelse av den kommunale virksomheten som ligger innenfor 
ansvaret til kommunedirektøren. 
 
At kontrollen skal være systematisk, innebærer at det ikke er tilstrekkelig med en tilfeldig og hendelses-
basert kontroll. Det må gjøres et planmessig arbeid. Internkontroll i virksomheten må følges opp jevnlig 
og ved behov. Målet er at feil eller lovbrudd avdekkes og følges opp på en hensiktsmessig måte. Hvor-
dan og hvor omfattende dette arbeidet skal være, vil kommunen måtte vurdere selv ut fra den konkrete 
virksomheten og risikoforholdene. 
 
At internkontrollen skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold menes det 
at kontrollen skal justeres etter de konkrete forholdene i kommunen og den aktuelle delen av kommu-
nen. Risikovurderinger er sentralt og må gjøres både samlet for hele kommunen og innenfor de enkelte 
deler av kommunens virksomhet. Det må gjøres en konkret analyse og vurdering av risikoen for at reg-
ler og vedtak ikke følges, og hvilken betydning dette eventuelt har. En samlet risikovurdering vil til dels 
bero på mer generelle vurderinger, som at noen tjenester, saksfelt eller sektorer generelt har en større 
risiko, samt mer konkrete vurderinger av forholdene i den enkelte kommune. Denne vurderingen vil 
danne grunnlag for å tilpasse og gjøre internkontrollarbeidet mer målrettet mot der risikoen og behovet 
er størst. Målet er at internkontrollarbeidet blir mer målrettet og effektivt og at det reduserer risikoen for 
manglende etterlevelse av regler og vedtak uten at det brukes unødvendig mye ressurser. Det er svært 
viktig at internkontrollen er omfattende på områder i kommunen som er viktig for innbyggerne, der det er 
høy risiko for at det skal skje noe feil, og der konsekvensene av feil er store. 

                                                      
13 Ot.prp. 46 l (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner. https://www.regjeringen.no/conten-
tassets/f0964c05be1d4fefb54267e9255bb921/no/pdfs/prp201720180046000dddpdfs.pdf.   
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Kommunedirektøren har ansvaret for å følge opp avvik eller risiko for avvik som er oppdaget gjennom 
internkontrollen. Konkrete feil eller svikt i systemet som er oppdaget gjennom internkontrollen, må rettes 
opp. I tillegg er det viktig at avvik og risiko for avvik følges opp i et mer langsiktig perspektiv, slik at virk-
somheten kan lære og korrigere framtidige aktiviteter. Kommunene skal ha stort handlingsrom til selv å 
velge hvordan de vil følge opp avvik eller risiko for avvik, og oppfølging må besluttes lokalt på bakgrunn 
av den konkrete situasjonen i det som er avdekket, og lokale forhold ellers. Det sentrale er at både avvik 
og risiko for avvik faktisk følges opp og at også denne delen av internkontrollarbeidet er systematisk. 
 
Det foreslås i forarbeidene til kommuneloven at internkontrollen skal dokumenteres. Videre fremkommer 
det at: «Et dokumentasjonskrav vil bidra til både å øke tilliten til kommunal forvaltning og å bevisstgjøre 
kommunene med hensyn til hvordan den interne kontrollen skal planlegges, gjennomføres og følges 
opp. Dokumentasjonskravet utformes fleksibelt slik at kommunene får et handlingsrom når det gjelder 
form og omfang. Utvalget mener at kommunene selv bør kunne vurdere hvordan og hvor mye av intern-
kontrollen som skal dokumenteres på de ulike områdene av kommunens virksomhet, alt ettersom hva 
som vurderes som nødvendig og formålstjenlig». Videre fremkommer det at skriftlige prosedyrer og 
andre tiltak for kontroll, skal evalueres og ved behov forbedres. En slik evaluering og forbedring er sen-
tralt i arbeidet med internkontroll for å sikre systematisk oppfølging og utvikling som er tilpasset kommu-
nens virksomhet. 
 
Ifølge en utredning fra Kommunal og regionaldepartementet14 finnes det ulike metodiske rammeverk 
som kan brukes som grunnlag for organisering og strukturering av internkontroll i norske kommuner. De 
ulike modellene er imidlertid i varierende grad tilpasset kommunale organisasjoner. I etterkant av KRDs 
utredning har det også kommet ytterligere et rammeverk som er utarbeidet av KS15. KS bygger i stor 
grad på COSO16 rammeverket, men har forsøkt å tilpasse rammeverket til en kommunal virkelighet. Her 
defineres internkontroll i praksis som: 
 
«Formaliseringer, dokumenter, rutiner (arbeidsformer, kontrolltiltak, prosedyrer og rapporteringer) som 
utarbeides, vedlikeholdes, kontrolleres og følges opp, for å sikre at kommunen har den ønskede utvik-
lingen, at lover og regler overholdes, at det er kvalitet og effektivitet i tjenestene, og at omdømme og 
legitimitet ikke svekkes». 
 
KS’ modell er et godt verktøy for å etablere internkontroll, men er etter vår oppfatning vanskeligere å 
bruke som grunnlag for å evaluere internkontroll. I det følgende vil vi derfor bygge på elementer fra 
COSO rammeverket17.  
 
I henhold til COSO rammeverket består ikke internkontroll av en enkelt begivenhet eller hendelse, men 
er i realiteten en rekke handlinger som gjennomsyrer aktivitetene i en virksomhet, og berører hele orga-
nisasjonen. I dette ligger følgelig at internkontroll ikke bare består av strategidokumenter og instrukser, 
                                                      
14 «Internkontroll i norske kommuner. Status og utviklingsbehov», Agenda utredning og utvikling på oppdrag fra 

Kommunal- og regionaldepartementet, 2008. 
15 Rammeverket er publisert som et arbeidshefte: «Orden i eget hus – Kommunedirektørens internkontroll». 
16 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Comission (COSO). Et rammeverk for vurdering 

av internkontroll. Rammeverket foreligger også i norsk oversettelse. 
17 Det gjøres oppmerksom på at det ikke er nødvendig at kommunen kjenner til eller formelt har lagt COSO til 

grunn for sitt internkontrollarbeid. Poenget er kun å bruke modellen som grunnlag for å strukturere faktafremstil-
ling og vurderinger. 
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men av mennesker på alle nivåer i en organisasjon og samhandlingen dem imellom. COSO definerer 
deretter fem innbyrdes sammenhengende komponenter, som alle spiller sin rolle i et helhetlig internkon-
trollsystem: 
 
1. Kontrollmiljø. Kontrollmiljøet setter standarden for organisasjonen når det gjelder å påvirke de an-

sattes holdning til kontroll og styring. Det danner grunnlaget for de øvrige kontrollkomponentene og 
gir orden og struktur.  

2. Risikovurderinger. Risikovurdering handler om identifisering og analyse av de risikoer som kan ha 
betydning for å nå de målene som er satt for virksomheten, enten det er lønnsomhet, regel-etterle-
velse etc. Risikovurderingene danner så grunnlaget for hvordan risiko skal håndteres – hvilke tiltak 
skal/ bør iverksettes? 

3. Kontrollaktiviteter. Kontrollaktiviteter er handlingsplaner og rutiner som sikrer gjennomføring av 
ulike arbeidsoppgaver på en forsvarlig måte, med hensikt å nå de mål som er satt. Kontrollaktivite-
ter foretas i hele organisasjonen, på alle nivåer og i alle funksjoner.  

4. Informasjon og kommunikasjon. Viktig informasjon må identifiseres, fanges opp og formidles til 
riktig tid. Formålet er å gjøre de ansatte i stand til å utføre sine arbeidsoppgaver på best mulig måte. 
Effektiv kommunikasjon må gjennomsyre organisasjonen i vid forstand, det vil si på kryss og tvers. 
Alle ansatte må kjenne sin egen rolle i internkontrollsystemet, så vel som hvordan de ulike aktivite-
tene og handlingene relaterer seg til andres arbeid. Dette forutsetter at det er kanaler og arenaer for 
utveksling av informasjon. Punktet omfatter også informasjonsutveksling eksternt. 

5. Oppfølging. Oppfølging av hele internkontrollen skjer parallelt med daglig drift, og handler om å 
vurdere hvor effektivt systemet er over tid. Oppfølging kan skje løpende eller ved frittstående evalu-
eringer, eksempelvis gjennom interne eller eksterne revisjoner. 

 
Kriterier – prosessuelle forhold ved byggesaksbehandlingen 
Et overordnet hensyn ved utøvelse av offentlig myndighet er at rettsikkerheten til borgerne skal ivaretas. 
Med rettssikkerhet i forvaltningen, siktes det som regel til beskyttelse mot overgrep og vilkårlighet fra 
myndighetenes side, til å kunne forutberegne sin rettsstilling og forsvare sine interesser. I plan- og byg-
ningsloven18 (pbl.) kommer dette til uttrykk i § 1-1 tredje ledd, hvor det heter at lovens formål blant annet 
er at «planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser 
og myndigheter.». I forarbeidene til loven presiseres det at: 
 
«Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning i nødvendig utstrekning er ment å være vesentlige elementer 
både ved plan- og byggesaksbehandling etter loven. Dette er i samsvar med grunnleggende demokra-
tiske og rettssikkerhetsmessige prinsipper.» 
 
Det er oppstilt en rekke rettssikkerhetsgarantier som skal sikre rettssikkerhet.19 Dette gjelder for det 
første materielle bestemmelser, som sier noe om hva som kan innvilges. Dernest finnes det prosessu-
elle bestemmelser – altså bestemmelser om hvordan saksbehandlingen skal ivaretas. Videre finnes det 
bestemmelser som fordeler myndighet og ansvar, bestemmelser som stiller krav til kompetanse og be-
stemmelser som sikrer klageadgang og overprøving av avgjørelser.  
 

                                                      
18 Lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling. 
19 Med rettsikkerhetsgarantier forstås ulike regler eller ordninger som fungerer som midler til å realisere rettssikker-

hetskravene, herunder bidrar til at avgjørelsene blir i samsvar med gjeldende rett eller i samsvar med bestemte 
verdier. 
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Forvaltningens utøvelse av myndighet reguleres dels av lovfestede retningslinjer for saksbehandling og 
myndighetsutøvelse, og dels av ulovfestede prinsipper for god forvaltningsskikk. 
  
Det følger av uskrevne krav til god forvaltningsskikk at forvaltningens saksbehandling skal være forsvar-
lig, og kravet til hensynsfullhet og kontradiksjon står sentralt. Videre skal forvaltningen vurdere alle rele-
vante hensyn, behandle like tilfeller likt og ikke ta utenforliggende eller vilkårlige hensyn.  
 
Forvaltningsloven20 utgjør fundamentet for utøvelse av forvaltningsmyndighet, men suppleres av mer 
konkrete regler innenfor de ulike forvaltningsområder.21 I denne sammenhengen innebærer det at der 
plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter har bestemmelser som presiserer reglene i forvalt-
ningsloven, går førstnevnte regler foran. Der plan- og bygningsloven ikke inneholder krav til saksbe-
handlingen er det forvaltningsloven som utgjør rettsgrunnlaget. Blant annet gjelder forvaltningslovens 
bestemmelser om inhabilitet og taushetsplikt fullt ut.22 
 
Veiledning 
Forvaltningsloven oppstiller en generell veiledningsplikt i § 11:  
 
«Forvaltningsorganene har innenfor sitt saksområde en alminnelig veiledningsplikt. Formålet med vei-
ledningen skal være å gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på 
best mulig måte.»  
 
Videre følger det av annet ledd at forvaltningsorganet skal gi private parter i en sak veiledning om gjel-
dende lover og forskrifter og vanlig praksis på vedkommende saksområde og om regler for saksbehand-
lingen og parters rettigheter og plikter. Merk at kommunen skal vurdere partens behov for veiledning. 
Dette innebærer at det også må være adgang til å differensiere veiledningen avhengig av kunnskapen 
som det må forventes at søker besitter. 
 
Veiledningsplikten er noe mer utdypet i § 11d som lyder:  
 
«I den utstrekning en forsvarlig utførelse av tjenesten tillater det, skal en part som har saklig grunn for 
det, gis adgang til å tale muntlig med en tjenestemann ved det forvaltningsorgan som behandler saken. 
(…)» 

 
Blir det ved muntlige forhandlinger, konferanser eller telefonsamtaler av en part gitt nye opplysninger 
eller anførsler av betydning for avgjørelsen av saken, skal de så vidt mulig nedtegnes eller protokolle-
res. Det samme gjelder iakttakelser tjenestemannen gjør ved befaring m.m.»  
 
Plan- og bygningsloven § 21-1 omhandler forhåndskonferanser, som skisserer en formell arena for vei-
ledning og informasjons-utveksling. Slik konferanse kan kreves av både tiltakshaver eller kommunen.   
 

                                                      
20 Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker.   
21 Det følger av det juridiske grunnprinsippet lex specialis at bestemmelser gitt i særlov går foran generell lovgiv-

ning. Dette er lovfestet i både gammel og ny plan- og bygningslov. 
22 Forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet følger av lovens kapittel II, og taushetspliktsbestemmelsene i 

lovens § 13 flg. 
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Forhåndskonferanse er nærmere beskrevet i byggesaksforskriften (SAK 10)23 § 6-1. Der fremgår det 
blant annet at forhåndskonferanse kan brukes i alle typer tiltak, også for tiltakstyper som er unntatt søk-
nadsbehandling. Bestemmelsen angir i detalj hva som kan inngå i veiledningen. Det skal føres skriftlig 
referat fra forhåndskonferansen, og referatet skal følge med som saksdokument i den videre behand-
lingen. 
 
Mottakskontroll 
Forvaltningsloven § 17 stiller krav om utredningsplikt:  
 
«Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.» 
 
Plan- og bygningsloven § 21-2 stiller krav om skriftlig og undertegnet søknad, samt at søknaden gir de 
opplysninger som er nødvendig for at kommunen skal kunne gi tillatelse til tiltaket. SAK 10 kapittel 5 in-
neholder nærmere beskrivelse av hva ulike søknader må inneholde for at de skal regnes som komp-
lette. Det er også tidspunktet for komplett søknad som danner utgangspunktet for de lovbestemte fris-
tene som regelverket oppstiller. Etter pbl. § 21-4 kan ikke kommunen behandle en ufullstendig søknad. 
 
Plan- og bygningsloven legger ansvaret for å sørge for korrekte og tilstrekkelige opplysninger på den 
private part. Kommunen har imidlertid ansvar for å bidra til, og kontrollere, at den har tilstrekkelig grunn-
lag for å behandle saken på riktig måte. Når kommunen mottar en søknad bør den derfor snarest mulig 
kontrollere at den tilfredsstiller kravene oppstilt i regelverket, alternativt informere søker om eventuelle 
mangler. Dette følger av forvaltningens alminnelige veiledningsplikt og ulovfestede prinsipper for god 
forvaltningsskikk. 
 
Overholdelse av saksbehandlingsfrister 
Forvaltningsloven § 11a stiller krav om at forvaltningen skal behandle saker «uten ugrunnet opphold», 
og at det skal sendes foreløpig svar dersom behandlingen vil ta uforholdsmessig lang tid eller dersom 
søknad ikke kan avgjøres innen en måned. 
 
Dette er også hovedregelen etter pbl. § 21-4 (og forskrifter), men det er også oppstilt såkalte «maksi-
mumsfrister» for saksbehandlingen. Disse er i hovedsak følgende: 
• 3 uker (tillatelse anses som gitt dersom fristen oversittes): Søknadspliktige tiltak med krav om an-

svarlig foretak (pbl. § 20-3), som inneholder nødvendige uttalelser, samtykke/ tillatelser fra annen 
myndighet, og der det ikke foreligger nabomerknad. Søknadstypen tilsvarer det som tidligere ble 
omtalt som «enkle tiltak». 

• 3 uker (tillatelse anses som gitt dersom fristen oversittes): Søknadspliktige tiltak som kan forestås 
av tiltakshaver selv, som ikke krever uttalelse, tillatelse eller samtykke fra annen myndighet. 

• 12 uker etter at fullstendig søknad foreligger: Søknad om dispensasjon etter pbl. § 19-1, enten 
alene eller i kombinasjon med søknad om tiltak. Fristen løper ikke i den tiden søknaden ligger til ut-
talelse hos regionale og statlige myndigheter. 

• 12 uker etter at fullstendig søknad foreligger: Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak 
(pbl. § 20-3), som krever samtykke/ tillatelse fra annen myndighet eller hvor det foreligger nabo-
merknader. 

 

                                                      
23 Forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak. 
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I tillegg er det adgang til å dele opp en søknad i rammetillatelse og igangsettingstillatelse etter søkers 
ønske. Da gjelder det egne tidsfrister for hver av tillatelsene. Det er også frister for utstedelse av ferdig-
attest og midlertidige brukstillatelser. 
 
Kommunen har også anledning til å forlenge frister i enkelte tilfeller, eksempelvis dersom saken er sær-
lig komplisert eller krever ekstra politisk behandling. Dette må i så fall meddeles søker så snart det er 
klart at fristen vil bli overskredet. 
 
Ved overskridelse av enkelte av tidsfristene skal kommunen tilbakebetale tiltakshaver 25 % av det totale 
gebyret for hver påbegynt uke fristen overskrides. Dette gjelder ikke dersom det er avtalt særskilte fris-
ter eller der hvor kommunen har forlenget fristen.  
 
Ved følgende søknader skal gebyr tilbakebetales ved overskridelse: 
• SAK 10 § 7-4, jfr. pbl. § 19-1 – søknad om dispensasjon: overskridelse av 12 ukers fristen. 
• Pbl. § 21-7 1. ledd – søknad med 12 ukers frist. 
• Pbl. § 21-7 4. ledd – søknad som krever dispensasjon. 
 
SAK 10 oppstiller nærmere regler om beregning av frister, herunder utgangspunktet for fristberegningen 
og hva som eventuelt avbryter løpende tidsfrister. Hovedregelen er at fristen begynner å løpe når kom-
plett søknad er mottatt og slutter å løpe når vedtak er sendt. Frister kan forlenges med den tid som 
medgår til feilretting eller supplering av opplysninger. 
 
Vedtaket og underretning om vedtak 
Forvaltningslovens kapittel V stiller eksplisitte krav til formen og innholdet i enkeltvedtak. Det følger av 
§§ 23-27 at: 
• Vedtak skal være skriftlige, med mindre dette av praktiske grunner vil være særlig byrdefullt for or-

ganet. 
• Vedtak skal som utgangspunkt grunngis, og begrunnelsen skal gis samtidig med at vedtaket treffes.  
• Begrunnelsen skal vise til: 

o De regler vedtaket bygger på, med mindre parten kjenner reglene. 
o Gjengi innholdet i reglene i nødvendig utstrekning for at parten skal forstå vedtaket. 
o Nevne de faktiske forhold som vedtaket bygger på. Der hvor de faktiske forhold er beskre-

vet av parten selv eller i et dokument som er gjort kjent for parten, er det tilstrekkelig å hen-
vise til dette. 

o Forvaltningsorganet bør dessuten nevne de hovedhensyn som har vært avgjørende ved 
utøving av forvaltningsmessig skjønn. Der det er gitt retningslinjer for utøvelsen av skjønnet, 
vil det kunne være tilstrekkelig å vise til disse. Dette forutsetter imidlertid at disse er allment 
tilgjengelig. 

• Partene skal underrettes så snart som mulig, og i regelen skriftlig dersom dette ikke er særlig byrde-
fullt for forvaltningsorganet. 

• I underretningen skal det gis opplysning om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere 
fremgangsmåte ved klage. 

 
Plan- og bygningsloven inneholder i liten grad bestemmelser som angår vedtakets form og innhold, men 
§ 21-4 4. ledd viser til at kommunen straks skal gi skriftlig underretning om vedtaket til søker og til de 
som har merknader. 
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Eckhoff og Smith (2014:283) drøfter i «Forvaltningsrett» hensyn for og imot at vedtak begrunnes. Det 
hevdes at det viktigste argumentet mot begrunnelse er at det kan øke forvaltningens arbeidsbyrde. Det 
antas imidlertid at hensyn for begrunnelse veier tyngre. Her legges blant annet vekt på hensynet til se-
nere saker, at begrunnelse medfører at beslutninger blir mer veloverveide, at det gjør det lettere for sø-
ker å forstå vedtaket osv. 
 
Når det gjelder begrunnelsens innhold er det ikke nødvendigvis tilstrekkelig å vise til lovhjemmelen, der-
som vedtaket også bygger på ulovfestet rett eller arealplan. Da skal også disse tas inn i begrunnelsen.24 
Bruken av ordet «bør» i forbindelse med angivelse av de skjønnsmessige vurderinger som har dannet 
grunnlaget for vedtaket, innebærer at dette ikke er noe ufravikelig krav. Det skal være anledning til å fra-
vike bestemmelsen i unntakstilfelle.  
 
Klagebehandling 
I henhold til forvaltningsloven § 28 kan alle enkeltvedtak påklages av part eller annen med rettslig klage-
interesse. Plan- og bygningsloven § 1-9 fastslår at forvaltningslovens bestemmelser om klageadgang 
gjelder, med de særlige bestemmelser som er angitt i plan- og bygningsloven. I henhold til pbl. § 1-9 5. 
ledd er departementet klageinstans for enkeltvedtak etter loven. Denne myndigheten er delegert til 
Statsforvalteren. 
 
Nærmere bestemmelser om klagebehandling følger av forvaltningsloven kapittel 6. Hovedtrekkene er 
følgende: 
• Klagefristen er tre uker fra parten har mottatt underretning om vedtaket. 
• Kommunen kan velge å behandle klagen etter at fristen har gått ut, men ikke dersom det har gått 

mer enn et år etter at vedtaket ble meddelt parten. 
• Kommunen skal vurdere klagen og kan oppheve eller endre vedtaket dersom den finner at klagen 

bør tas til følge. Dersom den ikke finner at klagen kan tas til følge, skal klagen sendes til Statsforval-
teren. 

• Fylkesmannen kan i sin behandling av klagen prøve alle sider av saken, og også ta hensyn til nye 
opplysninger. Fylkesmannen skal legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøving 
av det frie skjønn. 

 
Følgende frister gjelder for kommunens klagebehandling: 
• Klagesaker skal forberedes av kommunen og oversendes Fylkesmannen så snart saken er tilrette-

lagt, og senest innen åtte uker.  
• Fristen på åtte uker gjelder også der kommunen tar klagen helt til følge og fatter et nytt vedtak. 
• Fristen gjelder for klage i alle byggesaker, herunder saker der tiltaket krever dispensasjon. 

 
Antall klager, og særlig antall klager som får medhold, kan si noe om kvaliteten på saksbehandlingen. 
Under dette punktet vil revisjonen derfor undersøke antall klager pr. år i perioden revisjonen omfatter, 
antall klager som tas til følge av kommunen selv, antall klager som tas til følge av Fylkesmannen og an-
tall vedtak som stadfestes av Fylkesmannen. 
 
Tilsyn og ulovlighetsoppfølging 
Etter pbl. § 25-1 har kommunen en plikt til å føre tilsyn med at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte 
tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, og at ansvarlig foretak er 

                                                      
24 Eckhoff og Smith: «Forvaltningsrett», 10. utgave, kapittel 18. 
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kvalifisert. Kommunen skal utføre tilsyn i et slikt omfang at regelbrudd kan avdekkes. Utover tilsynsplik-
ten avgjør kommunen i hvilke saker og på hvilke områder det skal føres tilsyn. 
 
Det er gitt nærmere regler for kommunens tilsynsvirksomhet i SAK 10 kapittel 15, herunder plikten til å 
utarbeide en tilsynsstrategi og en årlig rapport over tilsynsvirksomheten. Det er i SAK 10 § 15-3 gitt be-
stemmelser om prioriterte tidsavgrensede tilsynsområder, hvor kommuner i en 2-årsperiode fra 2020 er 
pålagt å prioritere tilsyn med foretakenes kvalifikasjoner og produktdokumentasjon.  
 
Etter pbl. § 32-1 har kommunen også en plikt til å forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i 
medhold av plan- og bygningsloven - ulovlighetsoppfølging. Unntaket er der overtredelsen er av mindre 
betydning.  Formålet med bestemmelsen er å gi føringer som sikrer at kommunen prioriterer ulovlighets-
oppfølging. Plan- og bygningsloven kapittel 32 og SAK 10 gir nærmere bestemmelser for hvordan ulov-
ligheter skal forfølges.  
 
Ifølge forarbeidene25 innebærer bestemmelsen i § 32-1 en plikt for kommunen, men den gir ikke private 
rettssubjekter rettskrav på at kommunen forfølger ulovligheter. Innbyggere kan altså ikke kreve at kom-
munen følger opp ulike tiltak, og det er heller ikke knyttet sanksjoner til en kommunens manglende iva-
retakelse av plikten.  
 

                                                      
25 Ot.prp. nr.45 (2007-2008). Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (bygge-

saksdelen), side 352. 
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Her er vår uttalelse til forvaltningsrapporten «Byggesak»

Funnene som fremkommer i rapporten er i tråd med kommuneledelsens antakelser.
Kommunedirektøren tar anbefalingene til etterretning og vil iverksette tiltak.

Kommunedirektøren vil arbeide med å forbedre kommunikasjon,  kvalitet, løpende kontroll og
reduksjon av saksbehandlingstidene i byggesaker.

Kommunen har allerede igangsatt et omfattende prosjekt som tar opp i seg flere av
forbedringspunktene som fremkommer i rapporten. Arbeidet ble startet våren 2021 og skal pågå
utover høsten. Prosjektet har fått arbeidstittel «Enklere byggesakshverdag» og har fokus på
brukeropplevelsen i en saksbehandlingsprosess.

Byggesaksavdelingen har hatt kapasitetsutfordringer og det har vært utfordrende å finne riktig
kapasitet på et område der aktiviteten er konjunkturavhengig. Basert på erfaringer fra de første
årene i en ny og større kommune med stor aktivitet har man økt bemanningen på avdelingen
utover det de to gamle kommunen hadde samlet. Med mange nyansatte vil det ta noe tid før
avdelingen har full kapasitet. Man vil også vurdere å øke bemanningen ytterligere i 2022.

Torunn Årset
Direktør

+47 917 80 179
torunn.arset@moss.kommune.no

Plan, miljø og teknikk

Rådhuset, Kirkegata 15, 
Postboks 175, 1501 Moss

Vedlegg
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Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 20.09.2021 21/37 

 
 

Oppfølgingsrapport - risikoområder i kommunesammenslåing delrapport 1 - 
Dokumentforvaltning og arkiv 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Risikoområder 

i kommunesammenslåing – Delrapport 1 - Dokumentforvaltning og arkiv», samt 
kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Risikoområder i kommunesammenslåing – Delrapport 1 - Dokumentforvaltning og 
arkiv», til etterretning. 
 
2. Kommunedirektøren skal gi kontrollutvalget ny skriftlig informasjon våren 2022 om 
det pågående arbeidet, og ferdigstilling av anbefalinger og avvik som ble gitt i 
arkivverkets tilsyn. 
 

 
Fredrikstad, 02.09.2021 
 
 

Vedlegg 
 Oppfølgingsrapport «Risikoområder i kommunesammenslåing – Delrapport 1 - 

Dokumentforvaltning og arkiv», datert den 21. juni 2021.  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

 Kommunestyret sak 051/20, den 7.05.2020 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Risikoområder i kommunesammenslåing – Delrapport 1 - Dokumentforvaltning og 
arkiv» 

 Kontrollutvalgssak 20/4, den 10.02 2020 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Risikoområder i kommunesammenslåing – Delrapport 1 - Dokumentforvaltning og 
arkiv» 

 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget og kommunestyret behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport som 

53



omhandlet kommunens «Risikoområder i kommunesammenslåing - Dokumentforvaltning og 
arkiv» i 2020. I henhold til kommunelovens §23-2, e) skal kontrollutvalget sørge for at 
vedtak, som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp. 
Kontrollutvalget følger opp vedtaket ved at revisjonen har utformet en oppfølgingsrapport, 
denne ligger som vedlegg til saken. 
 
Kommunestyrets vedtak i sak 051/20, den 07.05.2020 var følgende: 
 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Risikoområder i  
kommunesammenslåing – nye Moss kommune – Delrapport 1 Dokumentforvaltning og  
arkiv» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de seks anbefalinger som  
fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen: 
• utarbeide arkivplan  
• utarbeide bevarings- og kassasjonsplan  
• avslutte papirarkiv i tråd med regelverket 
• sikre tilgjengelighet og innsyn i de restansene som ikke vil være synlige på offentlig 
 postjournal 
• sikre et systematisk arbeid med utvikling av ny arkivtjeneste 
• lukke avvikene fra arkivverket og følge opp arkivtjenesten for å sikre at den er i  
stand til å håndtere kravene i regelverket 
 
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 om et år regnet fra  
kommunestyrets behandling 07.05.2020. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til  
kommunestyret. 
I forslag til vedtak pkt 2 ber kommunestyret kontrollutvalget om en oppfølgingsrapport om  
et år regnet fra i dag. 
 
3. Rådmannen bes nøye følge opp arbeidet ved Dokumentforvaltningen, og avgi en  
statusrapport innen 1. november 2020. 
 
Revisjonen har i sin oppfølgingsrapport kontrollert hvorvidt de seks anbefalingene er fulgt 
opp av kommunen. Revisjonens vurdering og konklusjon er følgende: 
 
«Revisjonen har i denne rapporten vurdert om kommunestyrets vedtak i sak 051/20 er fulgt opp per 
mai 2021.  
Anbefaling 1 og 2 vil være oppfylt, når henholdsvis arkivplanen og bevarings- og kassasjonsplanen 
blir godkjent. Kommunen har avsluttet flere papirarkiv, men det er fortsatt arkiv som ikke er avsluttet. 
Anbefaling 3 anser vi dermed delvis som oppfylt. Anbefaling 4 anses som ikke oppfylt, da 
tilgjengelighet og innsyn fortsatt er begrenset. Det er ikke utarbeidet noen plan for arbeidet med 
arkivtjenesten, men arbeidet med en handlingsplan er startet opp. Samtidig er det etablert flere 
strukturer som systematiserer dette arbeidet. Vi anser derfor anbefaling 5 for delvis oppfylt.  
Den siste anbefalingen i forvaltningsrevisjonsrapporten, anbefaling 6, handler om at kommunen må 
lukke avvikene fra arkivverkets tilsyn.  
Avvikene 1,2 og 5 anser vi som lukket. Avvikene 3,4 og 7 er i ferd med å bli lukket, men kommunen 
er foreløpig ikke helt i mål. Når det gjelder avvik 6 – egnede arkivlokaler, er dette et avvik som vil ta 
tid å lukke.» 
 
Kommunedirektøren har kommet med sin uttalelse til oppfølgingsrapporten. Dette ligger i sin 
helhet på side 14 i rapporten. 
Kommunedirektøren skriver blant annet at kommunerevisjonens konklusjoner og 
anbefalinger tas til etterretning. Kommunedirektør gir kommentarer til følgende punkter i 
oppfølgingsrapporten: 3.2, 5.2, 6.3 samt 7.3, (se kommunedirektørens uttalelse). 

Vurdering 
Samlet sett vurderer sekretariatet at dataene som er benyttet er tilstrekkelig som grunnlag 
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for oppfølgingsrapportens vurderinger og konklusjoner. Siden dette er en oppfølgingsrapport 
er det ikke gjennomført kontrollhandlinger av kommunens praksis, det er kontrollert 
kommunens systemer og rutiner. 
Sekretariatet vurderer at rådmannen slutter seg til revisjonens konklusjon. Imidlertid har 
kommunedirektør kommentarer til enkelte av revisjonens konklusjoner. Disse 
kommentarene fremgår som tidligere skrevet på side 14 og 15 i rapporten. Det er ikke alle 
anbefalinger som er ferdigstilt, men sekretariatet vurderer at fra revisjonens og 
kommunedirektørens uttalelse at alle er påbegynt. Revisjonen skriver at anbefaling nummer 
fire ikke anses som oppfylt. Her er kommunens administrasjon uenig. Kommunene mener 
de sikrer tilgjengelighet og innsyn ved at journalpostene blir kvalitetskontrollert og journalført, 
selv om de ikke ligger på nett. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og kommunedirektørens uttalelse til 
rapporten til etterretning. 
Sekretariatet anbefaler videre at kontrollutvalget legger revisjonens vurderinger og 
konklusjon til grunn i sitt forslag til vedtak i kommunestyret. Det bør der fremkomme at 
kommunedirektøren skal gi kontrollutvalget ny skriftlig informasjon våren 2022 om det 
pågående arbeidet, og ferdigstilling av anbefalinger og avvik som ble gitt i arkivverkets tilsyn. 
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RISIKOOMRÅDER I KOMMUNESAMMENSLÅING – DOKUMENTFORVALTNING OG ARKIV 
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1 Innledning 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 fastslår at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak 

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

 

Revisjonen gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjektet «Risikoområder i kommunesammenslåing – Do-

kumentforvaltning og arkiv» i Moss kommune i 2020. Rapporten fra revisjonen ble behandlet i kontrollut-

valget i sak 20/4 den 10. februar 2020, og i kommunestyret i sak 051/20 den 7. mai 2020. Kommunestyret 

vedtok i saken at vedtaket skulle følges opp med en oppfølgingsrapport levert av revisjonen. Oppfølgings-

rapporten skal behandles av kontrollutvalget og kommunestyret. 

 

 

2 Gjennomføring av undersøkelsen 

 Oppfølgingskriterier 

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

forvaltningsrevisjonsrapporten er fulgt opp.  

 

Kommunestyret i Moss kommune fattet følgende vedtak i sak 051/20: Kommunestyret tar forvaltningsre-

visjonsrapport «Risikoområder i kommunesammenslåing – nye Moss kommune – Delrapport 1 Doku-

mentforvaltning og arkiv» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de seks anbefalinger som 

fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:  

 

 utarbeide arkivplan  

 utarbeide bevarings- og kassasjonsplan  

 avslutte papirarkiv i tråd med regelverket 

 sikre tilgjengelighet og innsyn i de restansene som ikke vil være synlige på offentlig postjournal 

 sikre et systematisk arbeid med utvikling av ny arkivtjeneste 

 lukke avvikene fra arkivverket og følge opp arkivtjenesten for å sikre at den er i stand til å hånd-
tere kravene i regelverket 

 

 Metode og datagrunnlag 

Revisjonen ba i e-post til kommunedirektøren datert 18. mars 2021 om en redegjørelse for hvilke tiltak 

som er iverksatt som følge av anbefalingene. Revisjonen ba også om at eventuelle iverksatte tiltak doku-

menteres, for eksempel ved at utarbeidede rutiner, kartlegginger, referater eller lignende dokumentasjon 

ble lagt ved redegjørelsen.  

 

Kommunen har redegjort for fremdrift på kommunens oppfølging av de vedtatte anbefalingene i e-post til 

revisjonen datert 11. april 2021. Vi har fått tilsendt arkivplan og bevarings- og kassasjonsplan, som per 

mai 2021 ligger til godkjenning hos kommunedirektøren. I tillegg har leder avdeling Dokumentforvaltning 

besvart oppfølgingsspørsmål fra revisjonen per e-post.  
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Revisjonen har gjennomført vurderinger på bakgrunn av administrasjonens redegjørelse. Kommunedi-

rektøren har fått anledning til å uttale seg om denne oppfølgingsrapporten før behandlingen i kontrollut-

valget.

 

3 Arkivplan 

Anbefaling 1: Kommunen bør utarbeide arkivplan 

 Bakgrunn 

Offentlige organ skal i henhold til arkivforskriftens § 4, 1. ledd til enhver tid ha en oppdatert arkivplan som 

viser hva arkivet omfatter og hvordan det er organisert. Arkivplanen skal vise hvilke instrukser, regler, 

planer mv. som gjelder for arkivarbeidet. Planen skal gjelde for alle arkiver i organet. Arkivtjenesten for 

nye Moss kommune hadde på tidspunktet for intervjuer (november 2019) ikke utarbeidet en arkivplan. 

Det forelå heller ingen konkret plan for når arkivplanen skulle utarbeides og ferdigstilles. I intervjuene ble 

det opplyst at arkivplanen ville påbegynnes i starten av 2020.  

 

Revisjonen vurderte at dette arbeidet burde vært påstartet på et mye tidligere tidspunkt, slik at arkivtje-

nesten oppfylte kravet om en arkivplan på tidspunkt for kommunesammenslåing.  

 

 Administrasjonens redegjørelse  

Arkivplan for arkivdanning og bevaring av alt arkivarbeid i kommunen er utarbeidet. Planen ble sendt til 

kommunedirektør før november 2020 for endelig beslutning. Planen er revidert i januar og i april 2021 

som følge av organisasjonsmessig omorganisering. 

 

Siste versjon av arkivplanen er datert 26. april 2021. Denne arkivplanen er sendt til kommunedirektør for 

godkjenning. 

 

 Revisjonens vurderinger 

Kommunen har utarbeidet en arkivplan. Arkivplanen er per mai 2021 ikke godkjent. Under forutsetning 

av at arkivplanen blir godkjent, så er anbefalingen fulgt opp. 

 

 

4 Bevarings- og kassasjonsplan 

Anbefaling 2: Kommunen bør utarbeide bevarings- og kassasjonsplan 

 Bakgrunn 

Offentlige organ skal i henhold til arkivforskriften § 16 utarbeide kassasjonsregler for arkivmateriale som 

ikke reguleres av bestemmelsene om arkivbegrensning i § 14, eller bevaringspåbudene i § 15. En beva-

rings- og kassasjonsplan er en oversikt som viser hvilke arkiv eller arkivmateriale som skal bevares, og 

hva som kan eller skal kasseres.  

 

Arkivtjenesten hadde ikke utarbeidet en bevarings- og kassasjonsplan for den nye kommunen på tids-

punktet for kommunesammenslåing. 
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 Administrasjonens redegjørelse 

Det er utarbeidet en bevarings- og kassasjonsplan for kommunens samlede arkivmateriale. Planen skal i 

henhold til lovverket vedtas av kommunedirektør. Planen er sendt til kommunedirektør for godkjenning.  

 Revisjonens vurderinger 

Kommunen har utarbeidet en bevarings- og kassasjonsplan. Planen er per mai 2021 ikke godkjent. Un-

der forutsetning av at bevarings- og kassasjonsplanen blir godkjent, så er anbefalingen fulgt opp. 

 

 

5 Papirarkiv 

Anbefaling 3: Kommunen bør avslutte papirarkiv i tråd med regelverket 

 Bakgrunn 

Under forvaltningsrevisjonen ble det klart at kommunene ikke ville komme i mål med avslutningen av 

papirarkiver. Det var store restanser i rydding av papirarkiv på tidspunkt for kommunesammenslåing.  

 

Når det gjaldt papirarkivet fra gamle Moss kommune ble det uttrykt bekymring for hvorvidt dette kom til å 

bli avsluttet i tråd med regelverket. Dette handlet blant annet om ressurssituasjonen, og at det ble avdek-

ket mugg i papirarkivet. Det var forventet at Moss kommune ikke ville komme i mål med dette arbeidet 

ved kommunesammenslåingen.  

 

 Administrasjonens redegjørelse 

Ordning av papirarkiv fra gamle Rygge kommune ble satt på vent på grunn av situasjonen rundt korona. 

Dette arbeidet ble imidlertid intensivert høsten 2020 og er nå ferdigstilt.  

 

I gamle Moss kommune ble det opprettet et prosjekt på slutten av 2018 knyttet til ordning av papirarkiv. 

Det er ansatt en midlertidig prosjektmedarbeider som har ansvar for arbeidet. I tillegg er det 1,3 faste 

årsverk knyttet til prosjektet. Kommunen oppgir at høyt sykefravær i disse stillingene har ført til store 

forsinkelser i prosjektet.  

 

Ordning av personalarkivet var ikke avsluttet ved overgang til ny kommune. Det blir opplyst om at arbeidet 

med ordning av personalarkivet ble påstartet i 2019, og har pågått i hele 2020. Leder for avdeling Doku-

mentforvaltning opplyser nå om at ordning av personalmapper nå er avsluttet. 

  

Videre er ordning av papirarkiv for barnevern (aktive saker er ordnet, men lagret i kommunen), barneha-

gebarn, elevmapper er avsluttet. Det som gjenstår er ordning av arkiv innenfor helse- og omsorgsforvalt-

ning.  
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Videre informerer avdelingsleder om at alle virksomheter skal ha sendt inn et kartleggingsskjema over 

papirarkiv for tidligere kommuner, innen 21. mai 2021. Oppstart av ordning og plukk av kassasjon star-

ter innen 1. juni, og skal etter planen ferdigstilles i løpet av året.  

 

 

 Revisjonens vurderinger 

Kommunen har ikke avsluttet alle papirarkiv, per mai 2021. Det som gjenstår er papirarkiv fra virksom-

heter i tidligere Moss og Rygge kommune, samt arkiv innenfor helse- og omsorgsforvaltning. Kommu-

nen arbeider videre med å avslutte papirarkivene. Dette arbeidet skal være avsluttet i løpet av 2021. An-

befalingen vil være oppfylt når samtlige papirarkiv er avsluttet. 

 

 

6 Tilgjengelighet og innsyn 

Anbefaling 4: Kommunen bør sikre tilgjengelighet og innsyn i de restansene 
som ikke vil være synlige på offentlig postjournal 

 Bakgrunn 

Offentlighetsloven § 3 slår fast at saksdokument, journaler og lignende register for offentlig organ, som 

hovedregel er åpne for innsyn dersom ikke annet følger av lov eller forskrift.  

 

Det ble bekreftet at det ville være mulig å få innsyn i begge kommuners historiske elektroniske arkiv etter 

sammenslåing, men at det ville bli noe forsinkelse på innsyn i perioden mellom 13. desember og 31. 

desember 2019, hvor basene var stengt.  

 

Det ble stilt spørsmål om muligheten for innsyn i restanser. Av ressursmessige hensyn har Moss kom-

mune valgt å ikke føre den gamle restanseposten til 2019. Arkivet er kjent med at dette er et brudd på 

regelverket om offentliggjøring av dokumenter. På bakgrunn av dette vurderte revisjonen at kommunen 

ikke ville ivareta innbyggernes rett til innsyn i tilstrekkelig grad, etter sammenslåingsprosessen.  

 

Når det gjaldt innsyn i papirarkiv så ville også dette, etter revisjonens vurdering, være vanskelig å etter-

komme i papirarkivene til Moss kommune. Dette var begrunnet i de store utfordringene kommunen hadde 

med mugg og forsinkelser i oversendelse til IKA Østfold. Papirarkivene til Rygge kommune var i langt 

større grad a jour, og arbeidet med avhending til IKA Østfold var godt i gang.    

 

 Administrasjonens redegjørelse 

Postlisten ligger publisert på kommunens nettsider og peker til kommunens driftsbase. Postlisten for inn-

gående og utgående post i det historiske arkivet, ligger dermed ikke publisert på nett. Dette gjelder både 

for gamle Moss og for gamle Rygge kommune. Systemet setter begrensning på dette per i dag.  

 

Administrasjonen oppgir at hvis dette skal gjøres tilgjengelig, så vil det genere store kostnader. I 2019 ble 

alt som var journalført publisert 4 dager etter journalføring. Store deler av restansen på 14000 er ikke 

publisert. Årsaken til dette var mange eldre journalposter, og journalføringsdato ble ikke oppdatert. Ifølge 
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administrasjonen ville en slik oppdatering medføre lange postlister som igjen skal kvalitetskontrolleres, og 

dette ville på nytt gitt et stort etterslep.  

 

Dokumentasjonen er imidlertid tilgjengelig, kvalitetskontrollert og journalført. Ved forespørsel vil det kunne 

gis innsyn. 

 

 Revisjonens vurderinger 

Etter revisjonens oppfatning er det fortsatt slik at kommunen ikke har sikret tilstrekkelig grad av tilgjeng-

elighet og innsyn i de restansene som ikke vil være synlige på offentlig postjournal, selv om det vil 

kunne gis innsyn ved forespørsel. 

 

 

7 Systematisk arbeid med utvikling av ny ar-

kivtjeneste 

Anbefaling 5: Kommunen bør sikre et systematisk arbeid med utvikling av 
ny arkivtjeneste 

 Bakgrunn 

Forvaltningsrevisjonsrapporten konkluderte med at forberedelsene til sammenslåing av arkivtjenestene i 

Moss og Rygge startet på et altfor sent tidspunkt. Det ble etablert en ny arkivtjeneste, men ved dato for 

sammenslåing ville ikke tjenesten være i tråd med regelverket. Det forelå ingen konkret plan for arbeidet 

med utvikling av den nye arkivtjenesten. Etter revisjonens mening kunne arbeidet med fordel hatt en mer 

systematisk tilnærming.   

 

I styringsdokumentet for bygging av ny kommune ble det lagt til grunn at prosessen skulle organiseres 

som et program. I dette programmet ble det etablert en rekke prosjekter, herunder et prosjekt for sak- og 

arkivsystem. Utover dette var det ikke gjort noen konkrete vurderinger av det politiske vedtaket, knyttet 

opp mot det arkivfaglige arbeidet.  

 

 Administrasjonens redegjørelse 

Det blir opplyst at kommunen har gjennomført utvikling av en rekke tjenester i 2020 og tidlig 2021 som i 

større grad sikrer dokumentasjon, samtidig som det skal effektivisere kommunens arbeidsprosesser.1  

                                                      
1 • Innføring av frittstående arkivkjerne for fagsystemet Skooler. Det sikrer at dokumentasjon på individuelle utvik-
lingsplaner for elever blir arkivert i henhold til Noark standard.  
• Innføring av frittstående arkivkjerne for fagsystemet Gerica. Saksbehandlet dokumentasjon blir da arkivert i hen-
hold til Noark standard som i større grad fritar kommunen fra plikt til papirarkiv.  
• Tatt i bruk SvarUt og/eller SvarInn i fagsystem:  
- KK2, innfordring kommunale krav  
- Visma Familia   
- Visma PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste)   
- Digisos (NAV)  
• Det har blitt tatt i bruk eDialog for Visma PPT  
• Utvikling/design av digitale søknadsskjemaer innenfor ulike virksomheter som sikrer avlevering av søknader til 
felles sak-/arkivsystem.  
• Integrasjon Motorvognregisteret og KK2  
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Arbeidet rundt disse nye tjenestene og systemene er et tverrfaglig arbeid med ulike aktører og interes-

senter. Disse har til felles at det er knyttet ulike arkivfunksjoner i felles sak- arkivsystem eller fagsystem. 

Arkivtjenesten er organisert slik at arkivleder er systemeier av frittstående arkivkjerne og den nasjonale 

fellesløsningen fra digitaliseringsdirektoratet (FIKS plattform). Kommunen sikrer seg slik mer arkivfaglig 

vurdering og kompetanse inn til de ulike virksomhetene i forkant av utviklingsarbeidet.  

 

Samtidig er det arbeidet systematisk med utvikling av arkivtjenesten på Dokumentforvaltning gjennom 

blant annet faste møtepunkter, utarbeiding og implementering av skriftlige rutiner, opplæring i organisa-

sjonen og system for brukerstøtte. Vedrørende rutiner får vi opplyst at det er utarbeidet 50 rutiner for 

arkivering som ligger i kvalitetssystemet RiskManager. Dette er rutiner som skal sørge for korrekt behand-

ling, dokumentfangst, journalføring etc.  

 

Leder for avdeling Dokumentforvaltning opplyser at de er i gang med å utarbeide en handlingsplan for 

enheten, men at dette arbeidet er helt i startfasen.   

 

 Revisjonens vurderinger 

Det er utarbeidet mange rutiner for arkiveringsarbeidet som skal sørge for korrekt behandling og så vi-

dere. Videre er det gjennomført utvikling av flere tjenester som skal sikre dokumentasjon og effektivi-

sere arbeidsprosesser. Det ligger ingen strategi eller overordnet plan til grunn for dette arbeidet. Dette 

gjør at vi stiller spørsmål ved hvor systematisk utviklingsarbeidet av arkivtjenesten er. Samtidig er det 

opprettet flere strukturer, som for eksempel rutiner, for arbeidet i arkivtjenesten. 

 

Kommunen har nylig startet arbeidet med å utarbeide en handlingsplan for arkivtjenesten i Moss. Vi me-

ner at dette er et viktig tiltak for å sikre et systematisk arbeid med utvikling av arkivtjenesten.  

 

Vi vurderer at anbefalingen om å sikre et systematisk arbeid med utvikling av arkivtjenesten, er delvis 

oppfylt. 

 

 

8 Lukke avvik fra arkivverket og følge opp ar-

kivtjenesten 

Anbefaling 6: Kommunen bør lukke avvikene fra arkivverket og følge opp 
arkivtjenesten for å sikre at den er i stand til å håndtere kravene i regelver-
ket 

 Bakgrunn 

                                                      
• LifeCare Innsyn – innsynsløsning mot søknader i Digisos  
• Skjenkerobot – robot for automatisering av søknader om ambulerende bevilling og bevilling for én enkelt anled-
ning.  
• Modul som automatiserer deler av arkivarbeid på søknader om startlån. 
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Arkivverket gjennomførte tilsyn med arkivholdet i Moss kommune 10. oktober 2017. Hensikten med til-

synet var å kontrollere at arkivforholdene i Moss kommune var i tråd med arkivloven med forskrifter. En-

delig tilsynsrapport med pålegg ble oversendt 8. januar 2018. Arkivverket avsluttet tilsynet 25. juni 2019, 

med fortsatt gjenstående avvik. Moss kommune ble pålagt følgende:  

 

 

 

1. Gjøre vedtak som tydeligere plasserer arkivansvaret i kommunens organisasjon.  

2. Utarbeide en fullverdig arkivplan som omfatter all arkivering i kommunen, inklusive hva arkivet 

omfatter og hvordan det er organisert.  

3. Kvalitetssikre og journalføre ikke ferdigstilte journalposter i journal- og arkivbasen, og gjennomgå 

og følge opp sine rutiner for kvalitetskontroll.  

4. Utarbeide og dokumentere de nødvendige instrukser, planer og retningslinjer for elektroniske ar-

kiv, i tråd med kravene i Riksarkivarens forskrift.  

5. Fastsette kassasjonsfrister for sitt samlede arkivmateriale.  

6. Sikre at eldre, avsluttede og bortsatte arkiver er plassert i lokaler som er i samsvar med kravene i 

arkivforskriften.  

7. Klargjøre uttrekk fra avsluttede arkivperioder i journal- og arkivsystem og fra bevaringsverdige og 

avsluttede fagsystemer for deponering.  

 

 Administrasjonens redegjørelse 

1. Det overordnede ansvar for arkivarbeidet ligger hos kommunedirektøren i henhold til arkivforskriften § 

1. Kommunedirektør har delegert ansvaret til avdelingsleder Dokumentforvaltning, jf. kommunens dele-

gasjonsreglement. 

 

2. Arkivplan for arkivdanning og bevaring av alt arkivarbeid i kommunen er utarbeidet. Siste versjon av 

arkivplanen er datert 26. april 2021. Denne arkivplanen er sendt til kommunedirektør for godkjenning, jf. 

anbefaling 1, kapittel 3, inklusiv hva arkivet omfatter og hvordan det er organisert.  

 

3. Administrasjonen opplyser at det er foretatt en generell kompetanseheving på avdelingen det siste året, 

både ved rekruttering av nyansatte og ved intern veiledning av arkivarer. I tillegg er det utarbeidet tydelige 

rutiner for kvalitetskontroll som i større grad sikrer korrekt behandling.  

 

Hovedfokuset innen arkivarbeidet har vært en generell kompetanseheving i hele organisasjonen. Det ble 

ved innføring av nytt sak- og arkivsystem høsten 2019, gjennomført en lengre kursrekke hvor alle saks-

behandlere fikk tilbud om opplæring. I 2020 har avdeling Dokumentforvaltning gjennomført fortløpende 

intern opplæring med mål om å ruste alle brukere av systemet til å kunne forvalte arkivet i tråd med 

regelverket. Som en følge av økt kompetanse, opplyser kommunen at de registrerer færre henvendelser 

til brukerstøtte, mer korrekt behandling av dokumentasjonen, og mindre tidkrevende kvalitetskontroll. Det 

har medført at avdelingen med dagens bemanning er i stand til å gjennomføre kvalitetskontroll og jour-

nalføring fortløpende som daglige driftsoppgaver. Medio oktober 2020 er avdelingen a jour med offentlig 

elektronisk journal.  

 

Restanse i historisk arkiv for 2016-2019 lå på 14000 journalposter høsten 2019. Administrasjonen påpe-

ker at det er svært tidkrevende å kvalitetssikre og journalføre disse, da de går mange år tilbake i tid. Det 

kan være uklarheter rundt dokumentasjon avdelingen må få på plass før journalføring. At nye arkivarer 
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skal kvalitetskontrollere og journalføre eldre historisk dokumentasjon har vært vanskelig med tanke på at 

de mangler kompetansen om organisasjonen og rutinene som eksisterte på det tidspunktet.  

 

Det har derfor vært lite rom for kvalitetskontroll i historiske systemer, på grunn av ressurssituasjonen med 

mye langtidssykefravær. Kvalitetskontroll er likevel lagt inn som en fast oppgave i avdelingens daglige 

turnus. Det innebærer at det fortløpende jobbes med kvalitetskontroll, men at færre dokumenter blir jour-

nalført per dag, sammenlignet med en ordinær driftssituasjon.  

Medio oktober 2020 er det omlag 250 restanser/poster til journalføring. Det blir opplyst at det er noen 

tekniske utfordringer knyttet til disse journalpostene, og systemleverandør vil derfor bistå avdelingen med 

å få avsluttet disse.  

 

4. Dokumentforvaltning har utarbeidet rutine som beskriver ansvar, rettigheter, mottak av dokumenter 

mm. i henhold til Riksarkivarens forskrift § 3-2 ved bruk av WebSak. Rutinen ligger som vedlegg til kom-

munens arkivplan og ligger tilgjengelig i kommunens kvalitetssystem RiskManager. Instruksen bidrar til å 

avklare ansvarsforhold mellom Dokumentforvaltning og den enkelte saksbehandler.  

 

NAV har utarbeidet utkast til instruks for bruk av Socio. Instruksen er en del av kommunens arkivplan og 

ferdigstilles innen utgangen av året. Instruks for bruk av Familia er ikke påbegynt. 

 

5. Det er utarbeidet en bevarings- og kassasjonsplan for kommunens samlede arkivmateriale. Den ligger 

som vedlegg til kommunens arkivplan og skal i henhold til lovverket vedtas av kommunedirektør, jf. kapit-

tel 4. Bevarings- og kassasjonsplanen er basert på en felles plan for alle eierne i IKA Østfold.  

 

Bevarings- og kassasjonsplanen skal etter det revisjonen forstår, inneholde alle kassasjonsfrister. 

 

6. Deler av arkivlokaler i kjeller på rådhuset er ikke godkjent i henhold til arkivforskriften. Det samme 

gjelder arkiv i kjelleren i Kirkegt.14. Dette skyldes blant annet mugg, og at det er vannrør i noen rom. 

Deler av arkivet i rom med mugg er pakket inn, sendt til IKA Østfold som har foretatt muggsanering og 

deretter arkivert der. Det er begrenset hvor mye arkivmateriell som kan sendes til IKA Østfold på grunn 

av plassmangel. Administrasjonen opplyser at IKA Østfold er i gang med bygging av nye lokaler som 

antas ferdigstilt 2022. Det må en større bygningsteknisk utbedring til om lokalene i rådhusets kjeller skal 

bli godkjent som arkiv. Alternativet er å vurdere å leie lokaler.  

 

7. Kommunen har i 2021 tatt SIARD2 uttrekk av fagsystemet Visma Familia og Visma FlyVo i gamle 

Moss og Rygge kommuner. Dette er avlevert til IKA Østfold. 

  

Sak- og arkivsystemet ESA fra gamle Rygge er konvertert (Arkade5) og avleveres IKA. Basene er i til-

legg gjort tilgjengelig for oppslag i dagens sak- og arkivsystem. Saksbehandlere har dermed mulighet til 

å søke i historiske baser fra ett felles brukergrensesnitt.  

 

Det er planer om uttrekk av historisk WebSak for gamle Moss for avlevering til IKA. Dette arbeidet skal i 

henhold til planen ferdigstilles innen utgangen av 2021. 

 

 Revisjonens vurderinger 

Anbefaling 6 fra forvaltningsrevisjonsrapporten handler om at kommunen må lukke avvikene fra arkivver-

kets tilsyn 2017-2019, og sikre at kommunens arkivtjeneste er i stand til å håndtere kravene i regelverket. 
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Dette er avvik som ikke nødvendigvis ble diskutert inngående i forvaltningsrevisjonsrapporten, og vi nøyer 

oss dermed med å vurdere kort om de syv avvikene er oppfylt – helt eller delvis, eller ikke er oppfylt. 

Kommunen har utarbeidet en fullverdig arkivplan. Under forutsetning av at arkivplanen blir godkjent, så 

er denne anbefalingen fulgt opp, jf. kapittel 3. Kommunedirektør har delegert ansvaret til avdelingsleder 

Dokumentforvaltning, jr. kommunens delegasjonsreglement. Ansvaret er beskrevet i arkivplanen. Arkiv-

ansvaret er dermed tydelig plassert i kommunens organisasjon. 

I den grad bevarings- og kassasjonsplanen inneholder alle kassasjonsfrister, har kommunen også oppfylt 

denne anbefalingen. 

Det er igangsatt arbeid med å lukke avvikene som omhandlet klargjøring av uttrekk, og utarbeiding og 

dokumentasjon av nødvendige instrukser og lignende, for elektroniske arkiv. Det er gjort utbedringer på 

begge områder, men dette arbeidet er ikke ferdigstilt. Etter revisjonens vurdering er disse to anbefa-

lingene delvis oppfylt. 

Kommunen er i ferd med å komme a jour med å ferdigstille journalposter i journal- og arkivbasen. Videre 

har det blitt foretatt en generell kompetanseheving blant ansatte og utarbeidet rutiner for kvalitetskontroll, 

samtidig som at det blir jobbet fortløpende med kvalitetskontroll. Ressurssituasjonen har imidlertid lagt 

begrensninger på kvalitetskontroll i historiske systemer.  

 

Etter revisjonens oppfatning er kommunen kommet et godt stykke på vei med å kvalitetssikre og journal-

føre ikke ferdigstilte journalposter, samtidig er det vår oppfatning at dette arbeidet ikke er ferdigstilt. Denne 

anbefalingen er etter vår vurdering således delvis oppfylt. 

 

Det er fortsatt slik at store deler av arkivene ikke er plassert i lokaler som er i samsvar med kravene i 

arkivforskriften, og at dette vil ta tid å løse. Etter revisjonens vurdering er således anbefalingen ikke 

oppfylt.  
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9 Konklusjon 

Revisjonen har i denne rapporten vurdert om kommunestyrets vedtak i sak 051/20 er fulgt opp per mai 

2021.  

 

Anbefaling 1 og 2 vil være oppfylt, når henholdsvis arkivplanen og bevarings- og kassasjonsplanen blir 

godkjent. Kommunen har avsluttet flere papirarkiv, men det er fortsatt arkiv som ikke er avsluttet. Anbe-

faling 3 anser vi dermed delvis som oppfylt. Anbefaling 4 anses som ikke oppfylt, da tilgjengelighet og 

innsyn fortsatt er begrenset. Det er ikke utarbeidet noen plan for arbeidet med arkivtjenesten, men arbei-

det med en handlingsplan er startet opp. Samtidig er det etablert flere strukturer som systematiserer dette 

arbeidet. Vi anser derfor anbefaling 5 for delvis oppfylt. 

 

Den siste anbefalingen i forvaltningsrevisjonsrapporten, anbefaling 6, handler om at kommunen må lukke 

avvikene fra arkivverkets tilsyn. 

Avvikene 1,2 og 5 anser vi som lukket. Avvikene 3,4 og 7 er i ferd med å bli lukket, men kommunen er 

foreløpig ikke helt i mål. Når det gjelder avvik 6 – egnede arkivlokaler, er dette et avvik som vil ta tid å 

lukke. 

 

 

 

 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy, 21. juni 2021

 

 

 

 

  

Bjørnar Bakker Eriksen (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor 

Odd Henning Aure (sign.) 

forvaltningsrevisor 
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10  Dokumentliste 

 

 Kommunedirektørens redegjørelse på gjennomførte tiltak for Dokumentforvaltning og arkiv. 

 Arkivplanen, datert 26. april 

 Bevarings- og kassasjonsplan 
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 Kommunedirektørens uttalelse 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/102 
Dokumentnr.: 45 
Løpenr.: 202618/2021 
Klassering: 3002-188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 20.09.2021 21/38 

 

Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon 1. halvår 2021 - Moss kommune 

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

 
Fredrikstad, 06.09.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon for 1. halvår 2021 – Moss kommune, 

datert 06.09.2021. 
2. Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon, datert 06.09.2021 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
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 
forvaltningsrevisjonsprosjekt som er gjennomført så langt i 2021.  
 
I informasjonsskrivet redegjør revisjonen for det arbeidet som gjenstår jf. Plan for 
forvaltningsrevisjon 2020-2021 og oppfølging av disse, samt utførte og gjenstående 
eierskapskontroller (jf. Plan for eierskapskontroll 2020-2023).  
 
Oversikten under viser hvilke prosjekter som er vedtatt i Plan for forvaltningsrevisjon 2020-
2021 og status for disse: 
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Nr. Prosjekt  Status  
1  Barnevern – overholdelse av fosterhjemsforskriften – hvordan ivaretar 

kommunen samspillet med biologiske foreldre 
KU 30.11.2020 

2  Samfunnssikkerhet og beredskap KU 30.11.2020 

3  Byggesaksbehandling KU 20.09.2021 
4  Personvern og informasjonssikkerhet  Prosjektplan KU 

14.06.2021 
5  Antikorrupsjonsarbeid  Prosjektplan KU 

14.06.2021 
6  Refusjoner og tilskudd Ikke påbegynt 

7 Brukerstyrt personlig assistent (BPA) Restanse 
8 Tjenestenivået for beboere på sykehjem Restanse 

 
Sekretariatet vurderer at leveransene i stor grad er i henhold til vedtatte planverk, både 
«Personvern og informasjonssikkerhet» og «Antikorrupsjonsarbeid» er estimert levert til 
behandling i første møte 2022.  
Derimot konstaterer sekretariatet at forvaltningsrevisjonsprosjektet Refusjoner og tilskudd, 
ikke ser ut til å bli levert.  
Revisjonen opplyser følgende i informasjonsskrivet:  

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

 
Sekretariatet vurderer at revisjonen (jf. vedtak i by/kommunestyret) er i rute med levering av 
oppfølgingsrapporter.  
  
Sekretariatet vurderer at revisjonen har levert eierskapskontroll i tråd med plan for 
eierskapskontroll 2020-2023. 
 
Moss kommune har budsjettert med 1260 timer til forvaltningsrevisjon i 2021. Revisjonen 
har levert 493 timer per 30. juni 2021. Dette utgjør 39 % av budsjett.  
 
Merforbruk avregnes mot regnskapsrevisjon. Eventuelt mindreforbruk blir tilbakebetalt til 
kommunen. 
 
Vi viser til vedlagte statusrapport og informasjonsskriv for ytterligere detaljer.  
 
Sekretariatet anbefaler for kontrollutvalget at revisjonens statusrapport om utført 
forvaltningsrevisjon for 1. halvår 2021 og informasjonsskrivet om forvaltningsrevisjon tas til 
orientering. 
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Statusrapport  
Utført forvaltningsrevisjon 1. halvår 2021 

Moss kommune  
 

 
Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på vegne av kontrollutvalget i 

kommunen. 

 

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

 
Tabell: Produksjon og ressursbruk 

Oppgave Rappor-
tert 2020 

1. halvår 2021 Prosjekt 
totalt 

Estimerte ti-
mer 

Mer-/mindre-
forbruk 

Administrasjon   30  60  

Byggesaksbehandling* 42,5 221,5 263 350 +/- 10 %  

Antikorrupsjonsarbeid  64  400 +/- 10 %  

Barnevern – fosterhjem 385 6 391 350 +/- 10 % +6 

Informasjonssikkerhet 
og personvern* 

 27,5  660 +/- 10 %  

Samfunnssikkerhet og 
beredskap 

421 5 426 400-500  

Oppfølgingsrapport ri-
sikoområder: Anskaf-
felser* 

 36,5  
 
 

85 

 
 
 

100 

 

Oppfølgingsrapport ri-
sikoområder: Doku-
mentforvaltning og ar-
kiv* 

 48,5 

Oppfølgingsrapport Til-
passet opplæring* 

 54  50-80  

      

Sum 848,5 493 1165   

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

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

nen «Mer-/mindreforbruk» viser mer- og mindreforbruk i forhold til estimat for de ferdigstilte prosjek-
tene. 
*Ikke ferdigstilt (revisjonen registrerer timer på prosjektene frem til bystyrebehandlingen). 

 

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. Timeantallet er stipulert ut i fra tidligere 
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erfaringstall, hvor alle slike oppgaver ble ført i egne kategorier i vårt timeregistreringssystem, 

og bygger på et gjennomsnitt over flere år.  

 
Byggesaksbehandling 

Prosjektplan ble vedtatt av kontrollutvalget 21. september 2020 (sak 20/38). Revisjonen har 

brukt 42,5 timer til forvaltningsrevisjonen i 2020, frem til 30. juni har det påløpt 221,5 timer i 

2021. Total timebruk for forvaltningsrevisjonen per 30. juni 2021 var 263 timer. 

Forvaltningsrevisjonsrapporten blir behandlet i kontrollutvalgets møte 20. september 2021. 

 

Antikorrupsjonsarbeid 

Prosjektplan for forvaltningsrevisjon «Antikorrupsjonsarbeid» ble vedtatt i kontrollutvalgets 

møte 14. juni. Frem til 30. juni har det påløpt 64 timer. Revisjonen estimerer at forvaltnings-

revisjonsrapporten vil blir levert til behandling i første kontrollutvalgsmøte i 2022. 

 

Barnevern - fosterhjem 

Rapport ble behandlet i kontrollutvalgets møte 30. november 2020 (sak 20/50), samt behand-

let i kommunestyret 16. februar 2021. Timene som er påløpt i 2021 er knyttet til forberedelser 

til og tilstedeværelse ved kommunestyrebehandlingen. 

 

Informasjonssikkerhet og personvern 

Prosjektplan for forvaltningsrevisjon «Informasjonssikkerhet og personvern» ble vedtatt i 

kontrollutvalgets møte 14. juni. Frem til 30. juni har det påløpt 27,5 timer. Revisjonen har inn-

hentet ekstern bistand for å gjennomføre forvaltningsrevisjonen. Revisjonen estimerer at for-

valtningsrevisjonsrapporten vil blir levert til behandling i første kontrollutvalgsmøte i 2022. 

 
Samfunnssikkerhet og beredskap 

Rapport ble behandlet i kontrollutvalgets møte 30. november 2020 (sak 20/49), samt behand-

let i bystyret 16. februar 2021. Timene som har påløpt i 2021 er knyttet til forberedelser til og 

tilstedeværelse ved kommunestyrebehandlingen. 

 
Oppfølgingsrapporter: Risikoområder Nye Moss – Dokumentforvaltning og ar-
kiv og Anskaffelser 

Forvaltningsrevisjonen ble behandlet i kontrollutvalgets møte 10. februar 2020 (sak 20/4 og 

20/5), samt i kommunestyret 19.03.2020 (sak 41/20 og 42/20). Revisjonen ble levert i to del-

rapporter: delrapport 1 om Dokumentforvaltning og arkiv og delrapport 2 om Anskaffelser. 

Oppfølgingsundersøkelsen ble påbegynt våren 2021 og kontrollutvalget behandlet den første 

oppfølgingsrapporten om anskaffelser i møtet 14. juni, den andre oppfølgingsrapporten om 

dokumentforvaltning og arkiv blir behandlet i kontrollutvalgets møte 20. september. Revisjo-

nen har estimert en ressursbruk på 100 timer for begge rapportene. Det er per 30. juni 2021 

påløpt 85 timer. 

 

Oppfølgingsrapport Tilpasset opplæring 

Forvaltningsrevisjonsrapport Tilpasset opplæring ble behandlet i bystyrets møte den 26. sep-

tember 2019 (Sak 52/19). Oppfølgingsundersøkelsen ble påbegynt i første kvartal 2021 og 

oppfølgingsrapport ble behandlet i kontrollutvalgets møte 14. juni. Revisjonen legger til grunn 

at rapporten vil bli behandlet i kommunestyret i september. Det er påløpt 54 timer til oppføl-

gingsundersøkelsen per 30. juni 2021. 
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Total leveranse 

Moss kommune har budsjettert med 1260 timer til forvaltningsrevisjon, oppfølgingsundersø-

kelser og eierskapskontroll i 2021. 493 av timene er levert per 30. juni 2021. Dette utgjør 39 

% av budsjetterte timer. Leveringsgraden i 2021 totalt vil påvirkes av flere forhold (se «infor-

masjonsskriv om forvaltningsrevisjon») 

 
 

Rolvsøy, 6. september 2021 
 

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

 

 

Bakgrunn 

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

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

vedtatt av kontrollutvalget og kommunestyret. Vil vi også gi litt informasjon om utviklingen og 

utfordringer ved avdeling for forvaltningsrevisjon i ØVKR IKS. 

 

Status vedrørende oppfølging av forvaltningsrevisjonsplanen 2020-21 

Moss kommune har vedtatt en plan for forvaltningsrevisjon som inneholder en liste på totalt 8 

forvaltningsrevisjoner. To av disse forvaltningsrevisjonsprosjektene (nr. 7 og 8) er såkalte 

restanseprosjekter, som innebærer at det ikke er ressurser til å gjennomføre disse i planpe-

rioden, med mindre andre forvaltningsrevisjoner tar mindre tid enn forventet, eller det gjøres 

endringer i planen. 

 

To av forvaltningsrevisjonene er så langt behandlet i kontrollutvalget og kommunestyret (Bar-

nevern og Samfunnsikkerhet og beredskap. Forvaltningsrevisjon Byggesak er ferdigstilt og 

skal behandles i kontrollutvalget 20. september 2021.  

 

To av revisjonene er under utarbeidelse: 

 Antikorrupsjonsarbeid: prosjektplan ble vedtatt i kontrollutvalget 14. juni. Revisjonen 

estimerer at rapporten blir behandlet i kontrollutvalgets første møte i 2022. Rundt 100 

timer vil påløpe denne forvaltningsrevisjonen i 2022. 

 Informasjonssikkerhet og personvern: Prosjektplan ble vedtatt i kontrollutvalget 14. 

juni. Dette er en omfattende forvaltningsrevisjon som omfangsmessig og ressursmes-

sig tilsvarer to «vanlige» forvaltningsrevisjonsprosjekter a 300 timer. I tillegg skal det 

gjennomføres en systemtest av kommunens systemer. ØVKR har innhentet ekstern 

kompetanse for å bistå med forvaltningsrevisjonen. Revisjonen estimerer at forvalt-

ningsrevisjonsrapporten vil bli levert til behandling i første kontrollutvalgsmøte i 2022. 

Noen timer vil påløpe i 2022 for dette prosjektet knyttet til høringsprosess og politisk 

behandling. 

Utover det som er beskrevet over gjenstår det en forvaltningsrevisjon i plan for forvaltningsre-

visjon 2020-2021; Refusjoner og tilskudd. Med basis i de forvaltningsrevisjoner som allerede 

er gjennomført og vedtatt, vurderer revisjonen at det ikke vil være mulig å gjennomføre denne 

forvaltningsrevisjonen innenfor planperioden. Det er flere faktorer som har ført til dette, herun-

der at: 

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

har medført at det er tilbakebetalt midler til kommunen tilsvarende 167 revisjonstimer 

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

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

ikke benyttes innenfor året. 
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 plan for forvaltningsrevisjon 2020-21 har tatt utgangspunkt i at alle forvaltningsrevi-

sjoner forbruker 300 revisjonstimer og dette har lagt premisser for hvor mange for-

valtningsrevisjoner som er vedtatt at skal gjennomføres i planperioden. Ved behand-

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

timeestimater med bakgrunn i forvaltningsrevisjonens omfang. Det er derfor oppstått 

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

har blitt vedtatt i prosjektplan og brukt i disse forvaltningsrevisjonene. 

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

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

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

Hva gjelder oppfølginger, er det levert tre oppfølgingsrapporter i 2021 (Tilpasset opplæring, 

Risikoområder Nye Moss – Dokumentforvaltning og arkiv og Anskaffelser). Det er ikke bestilt 

flere oppfølgingsrapporter som skal påstartes før i 2022. 

 

Med gjennomføringen av disse forvaltningsrevisjonene og oppfølgingene estimerer revisjonen 

at vi vil benytte ca. 1500 timer i 2021. Dette medfører et merforbruk i forhold til budsjett for 

forvaltningsrevisjon på ca. 240 timer. 

 

Status vedrørende oppfølging av plan for eierskapskontroll 2020-23 

I plan for eierskapskontroll er det satt opp to prioriterte selskaper: 

1. MOVAR IKS 

2. Personalpartner AS 

Revisjonen har levert en eierskapskontroll av MOVAR IKS som ble behandlet i kontrollutval-

gets møte 8. februar 2021. Revisjonen anslår at eierskapskontroll av Personalpartner AS gjen-

nomføres i 2022.  

 

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

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

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

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

 

Utvikling og utfordringer ved avdeling for forvaltningsrevisjon 

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

permisjoner og sykdom i avdelingen er vi per i dag 7 aktive årsverk. 4 av de 7 ansatte ble 

tilsatt i perioden desember 2020 til mars 2021. De resterende ansatte har mellom 4 og 8 års 

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

administrasjon, rettsvitenskap, sosiologi, realfag m.m. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

våre utvidede kontorlokaler på Rolvsøy. Selskapet har på lik linje med våre eierkommuner og 
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andre arbeidsplasser i Norge i stor grad vært preget av Covid-19 pandemien, og det har vært 

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

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

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

fremover. 

 

Rolvsøy, 6. september 2021 

 

Casper Støten (sign.) 

konstituert fagleder for forvaltningsrevisjon 
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Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 20.09.2021 21/39 

 

Oppsummering av regnskapsrevisjon for 2020 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2020, tas til 

orientering 
 
 
Fredrikstad, 02.09.2021 
 
 

Vedlegg 
Oppsummering av regnskapsrevisjon for Moss kommune 2020, datert 27.08 2021. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU - sak 20/43 den 21.09 2020, ”Overordnet revisjonstrategi for 2020 – Moss kommune og 
kommunale foretak”  

Saksopplysninger 
Vi viser til kommunelovens § 24-7 om revisors plikt til å rapportere resultatene av sin 
revisjon og kontroll til kontrollutvalget. Vi viser også til forskrift om kontrollutvalg og revisjon, 
§ 3 og § 4 om kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon og for forvaltningsrevisjon. 
 
Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om regnskaps- og forvaltningsrevisjonen 
og påse at dette foregår etter gjeldende revisjonsstrategier, og bestemmelser i lov og 
forskrift. 
 
Revisjonen har utarbeidet et notat kalt oppsummering av regnskapsrevisjon 2020.  Formålet 
med dette notatet er å gi kontrollutvalget en samlet oppsummering av utførte 
revisjonshandlinger, og resultater av disse kontrollene for revisjonsåret 2020.  
Tidligere (i 2020) har revisjonen lagt frem en overordnet revisjonstrategi for kontrollutvalget 
for å vise hvordan revisjonen har vurdert revisjonsoppgavene knyttet til Moss kommune og 
hvordan ressursene er fordelt. Det vises til sak 20/43 i kontrollutvalget den 21.09 2020.   
Det ble i den redegjort for inndeling, revisjonsteknisk tilnærming, risikovurdering og 
vesentlighetsvurdering samt spesifikke fokusområder. 
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Vurdering 
Sekretariatets gjennomgang av oppsummeringsnotat viser at revisjonen fokusområder som 
ble omtalt i saken om revisjonsstrategien for 2020 er fulgt opp gjennom årsoppgjøret og ved 
interimsrevisjon, og er omtalt i oppsummeringsnotatet.  
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta revisjonens oppsummering av utført 
regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2020, til orientering 
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1 Formål 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, jf. 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) §§ 24-2, 24-9 og 23-2 samt Forskrift 

om kontrollutvalg og revisjon § 3. Formålet med denne rapporten er å gi en samlet 

oppsummering av revisjonshandlinger og funn i revisjonsåret 2020 for Moss kommune. 

 

Tidligere har revisjonen lagt frem en overordnet revisjonsstrategi for kontrollutvalget 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 21.9.2020, hvor det ble 

redegjort for inndeling, revisjonsteknisk tilnærming, risikovurdering og vesentlighetsvurdering 

for regnskapsrevisjon på oppdraget. 

 

Regnskapet er av revisjonen inndelt i områder. Dette er gjort for å systematisere arbeidet og 

kunne foreta en konkret risikovurdering og velge hensiktsmessige revisjonshandlinger for å 

redusere risiko for vesentlige feil i regnskapet. I det følgende vil vi gi en kort oppsummering av 

de viktigste funnene i løpende revisjon av regnskapet samt årsoppgjørsrevisjon. 

 

2 Regnskapsavleggelse 

Moss kommunes regnskap ble avlagt den 22.2.2021 av kommunedirektør og økonomisjef. 

Konsolidert regnskap ble avlagt 2.3.2021.  

 

Kommunedirektørens årsberetning er fremlagt i Fremsikt, og mottatt 30.3.2021. Dokumentet 

«uttalelsen fra ledelsen» er mottatt 5.4.2021. Erklæringen er gitt uten tilleggsopplysninger. 

Revisors beretning er avgitt 15.4.2021 og revisjonsbrev nummer 1/2021 er datert 26.5.2021.  

 

Konklusjon av utført revisjonsarbeid i Moss kommune:  

Det vises til revisors beretning der det fremgår at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og 

forskrifter. Herunder at regnskapet i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling av den 

finansielle stillingen til Moss kommune per 31. desember 2020, og av resultatet for 

regnskapsåret som ble avsluttet per denne dato i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 

regnskapsskikk i Norge. Beretningen er avgitt med bemerkning om manglende 

økonomireglement, finansreglement og finansrapportering under «Andre forhold» 

 

Revisjonen har hatt utstrakt kommunikasjon med kommunens organisasjon i forbindelse med 

årsoppgjør. Det har vært åpen dialog mellom revisjonen og kommunen. Revisjonen opplever 

at det er en konstruktiv og ryddig dialog med kommunen.  
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3 Oppsummering 

Nedenfor gir vi en oppsummering av revisjonshandlinger og funn som vi ønsker å kommentere 

nærmere: 

 

 Driftsmidler 

Driftsmiddel er et formuesobjekt (fysisk eller immaterielt). Varer og tjenester som, etter 

gjeldende regelverk, kan klassifiseres som investering bokføres i investeringsregnskapet og 

skal aktiveres. Det må også foretas avskrivninger for å vise verdiforringelse. 

 

Det er foretatt bilagskontroll i forbindelse med attestasjon av mva-kompensasjon. Test av 

kommunens egenkontroll er foretatt for å bl.a. påse at inngående fakturaer er gjenstand for 

arbeidsdeling, om det er gjort riktige vurderinger i forhold til skillet mellom drifts- og 

investeringsutgifter, og at de er kontrollert ved bruk av «Kontrollsteget1» i Visma økonomi.  

 

Videre har revisjonen kontrollert årets avskrivninger og aktiveringer sett opp mot 

investeringsregnskapet og de regler og standarder som gjelder for kommunalt regnskap. Dette 

innebærer blant annet korrekt valg av avskrivningsperioder, korrekt avskrivningsgrunnlag og 

korrekt regnskapsføring på prosjekter i investeringsregnskapet. Kommunen har tatt i bruk 

anleggsmodul tilknyttet regnskapet og denne er brukt ved kontrollene. I tillegg er det innhentet 

pliktige anskaffelsesprotokoller på et utvalg av kommunens investeringsprosjekter. 

 

Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens regnskapsmessige 

håndtering av driftsmidler. 

 

 Finans 

Kommuner har ansvar for å ha en forsvarlig økonomiforvaltning. Det er utført test av 

kommunens egenkontroll ved opptak av lån. Videre er finansområdet grundig gjennomgått ved 

kontroll av aksjer og andeler, vurderinger, utlån og innlån, renter og avdrag, samt bruk og 

avsetning til fond. Det er også foretatt kontroll av balansekonti. 

 

I henhold til kommunelovens §§ 14-2 og 14-13 skal kommunestyret vedta regler for finans- og 

gjeldsforvaltningen (finansreglement) og kommunedirektøren skal minst to ganger i året 

rapportere til kommunestyret om finansforvaltningen. Kommunen hadde ikke finansreglement i 

2020 og kommunedirektøren har heller ikke rapportert om finansforvaltningen. 

 

Utover dette har revisjonen ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens 

håndtering av finansområdet.  

 

 

                                                      
1 En kontroll som utføres, etter fastsatte parameter i den elektroniske fakturaflyten, etter at en faktura er attestert og 

anvist og før utgiftsposten blir overført til selve regnskapet. Hvilke fakturaer som skal kontrolleres bestemmes av 

valgte styringsparameter i regnskapssystemet. Hovedfokus i Moss kommune er kontroll på korrekt behandling av 

mva og korrekt valg av art (konto). 
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 Innkjøp 

Kommuner kjøper varer og tjenester fra ulike leverandører. På innkjøpsområdet er det foretatt 

analytiske kontrollhandlinger samt stikkprøvekontroller2 i forbindelse med attestasjon av mva-

kompensasjon. Det er gjort test av kommunens arbeidsdeling ved fakturahåndtering 

(anvisning og attestasjon), og at bilagene er kontrollert ved bruk av «Kontrollsteget» i Visma 

økonomi.  

 

Videre er det gjennomført kontroll av balansekontoer, som eks. leverandørgjeld og av at 

anordningsprinsippet3 er overholdt. Det er i tillegg foretatt bilagskontroll på særskilte 

utgiftsposter som eks. transportutgifter og bevertning. 

 

Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens håndtering av 

innkjøp. 

 

 Likvid 

En kommune er likvid dersom den kan innfri betalingsforpliktelser etter hvert som de forfaller. 

Likviditetsstyring er viktig for kommunens daglige drift og investeringer. 

 

Det er utført test av kommunens egenkontroll ved remittering4 og avstemming av bankkontoer. 

Det er i tillegg kontrollert at kommunen har avstemt kontantkasser per 31.12. Revisjonen har 

også avstemt alle bankkonti per 31.12 mot ekstern dokumentasjon som er innhentet.  

 

Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens håndtering av 

likvider. 

 

 Lønn 

Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter og pensjon er den største utgiftsposten i 

kommuneregnskapet. Det er utført test av kontroll på kommunens egenkontroller ved 

avstemming av pensjon, inn- og utmelding til pensjonskasser og virksomhetenes kontroll før 

utbetaling av lønn. Kommunens kontroll av balanseposter per 31.12 for pensjon, feriepenger, 

arbeidsgiveravgift og skattetrekk er også gjennomgått.  

 

I tillegg har revisjonen kontrollert kommunens årsoppgave for arbeidsgiveravgift samt 

totalavstemming mellom lønnssystemet og regnskapet.  

 

Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens håndtering av lønn. 

 

                                                      
2 For hver termin plukkes et utvalg fakturaer til detaljert kontroll. I hovedsak bruker revisjonen et eget 

analyseverktøy, IDEA, for å gjøre et tilfeldig utvalg blant terminens fakturaer. 
3 I kommuneloven § 14-6 fremkommer at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for 

vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes.  

4 Remittering vil si at kommunen betaler regninger fra regnskapsprogram ved å overføre en liste med fakturaer til et venteregister i 

banken. Regnskapsprogrammet produserer en forfallsliste som overføres til nettbanken for godkjennelse. 
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 Merverdiavgift 

Kommunen er oppfattet av to ulike regelverk. Lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og 

Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv 

(mvakompensasjonsloven). Det er utført test av kontroll av kommunens egenkontroll ved 

avstemming av mva, anvisning og attestasjon, kontrollsteget i Visma, periodisering av komp i 

hht. fakturadato og bruk av sjekkliste5 ved mva-komp.  

 

Videre er det utført detaljkontroll på håndtering av mva ved utfakturering og analytisk kontroll 

på innrapportert ordinær mva for hele året mot grunnlaget i regnskapet. Ved attestasjon av 

mva-kompensasjon, har revisor kontrollert balanseverdier og bokføring i drifts- og 

investeringsregnskapet. Kommunens håndtering av inngåtte justeringsavtaler er også 

gjennomgått. 

 

Kommunen retter løpende de feil eller mangler som revisjonen finner, og det er ikke avdekket 

vesentlige feil eller mangler på merverdiavgiftsområdet.  

 

 Områdeovergripende 

Revisjonen gjennomfører en del handlinger i løpet av året og i årsoppgjøret som omfatter 

kommunens regnskap på et overordnet nivå. Det omfatter blant annet kontroll av 

kommunedirektørens budsjettforslag, vedtatt budsjett, vedtatt økonomireglement, 

budsjettendringer, regnskapsavleggelse, økonomiske sammenhenger og pliktige 

regnskapsskjemaer. 

 

Det er utført test av kontroll på kommunens egenkontroll ved tertialrapportering til bystyret. 

Det avlagte regnskapet er kontrollert i forhold til de formelle krav som stilles. Eks. kontroll av 

pliktige noter, skjemaer, sammenhenger, frister og estimater. Videre har vi kontrollert at 

konvertering6 av Moss havns regnskap til det konsoliderte regnskapet er riktig. Det 

konsoliderte regnskapet er også kontrollert i henhold til formelle krav. 

 

Revisjonen har, ved utførelse av alle sine kontroller og handlinger, fokus på at det kan 

foreligge misligheter. Revisor er også forpliktet til å gjøre vurderinger i forhold til 

Hvitvaskingsloven.   

 

I henhold til kommunelovens § 14-2 skal kommunestyret vedta regler for økonomiforvaltningen 

(økonomireglement). Kommunen hadde ikke økonomireglement i 2020. 

 

Utover dette har revisors kontroller ikke avdekket vesentlige feil eller mangler på 

områdeovergripende nivå, eller fått indikasjoner på at det kan foreligge misligheter.  

 

                                                      
5 Kommunen bruker en sjekkliste for egenkontroll som er utført hver termin i forbindelse med krav om 

mva-kompensasjon. Sjekklisten i Moss kommune inneholder bekreftelse på utført kontroll av blant 

annet fordelingsnøkler, foreldelse og særskilte kontoer som bilutgifter og mat.  
6 Moss havn KF følger regnskapslovens prinsipper, og regnskapet må konverteres til kommunalt 

oppsett før konsolidering med kommuneregnskapet kan gjennomføres. 
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 Overføring 

Gjennom inntektssystemet fordeler staten såkalte frie inntekter til kommuner. Frie 

inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter, og utgjør om lag 70 prosent av 

kommunesektorens samlede inntekter. Overføringsutgifter består av sosiale utlån og utlån fra 

næringsfond m.v. 

 

Det er utført test av kontroll på utfakturering av eiendomsskatt og refusjon sykepenger samt 

foretatt analytiske kontrollhandlinger. Det er også foretatt avstemminger på balansekontoer. 

Særskilte overføringsinntekter og overføringsutgifter er kontrollert med hensyn på 

dokumentasjon og korrekt regnskapsføring. Det er i tillegg gjort avstemmingskontroll av 

skatteinntekter og rammeoverføringer mot prognosemodell fra KS. 

 

Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens håndtering av 

overføringer. 

 

 Salg 

Området består av mange typer inntekter for eksempel husleie, barnehagebetaling, betaling 

for hjemmehjelp, kommunale gebyrer etc. 

 

Det er utført test av kommunens egenkontroll på utfakturering av kommunale avgifter samt 

ved etterkalkyle for selvkost. Vi har også foretatt analytiske kontrollhandlinger, og gjennomgått 

balanseposter. I tillegg er det foretatt gjennomgang av vesentlige inntektsposter innenfor 

salgsområdet for å kontrollere at anordningsprinsippet er overholdt. Selvkost er særskilt 

kontrollert ved årets slutt med hensyn på avslutning av regnskap på hver funksjon innenfor 

selvkost, saldering mot fond og tilførsel av renter til fond. 

 

Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens håndtering av 

salgsinntekter. 

 

 Skatt 

Det er innført skatteplikt for kommuner som utfører avfallstjenester knyttet til 

husholdningsavfall fra andre kommuner og næringsavfall - fra og med 1. januar 2014. 

 

Moss kommune har ikke lenger skattepliktig virksomhet. Kommunen var skattepliktig for 

næringsavfall til og med 2019. Fra 2020 har MOVAR IKS tatt over den skattemessige 

håndteringen av dette. 

 

 Etterlevelseskontroll  

Formålet med forenklet etterlevelseskontroll er, innenfor en begrenset ressursramme, å 

forebygge svakheter og bidra til å sikre at kommunen følger sentrale bestemmelser og vedtak 

på økonomiområdet.  
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Det er foretatt en risiko og vesentlighetsvurdering, som ble behandlet i kontrollutvalgsmøte 

8.2.2021 – sak 21/5, der område «Budsjettvedtak – Overholdelse av regelverk og egne rutiner 

for budsjettering og budsjettjusteringer» ble valgt til kontroll. 

 

Det er skrevet en uttalelse med konklusjon at det ikke er gjort funn som tyder på at Moss 
kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd regelverk og interne rutiner for budsjett.  

 

 Attestasjoner 

Revisjonen utfører løpende attestasjonsoppgaver som gjelder tilskudd kommunen har mottatt 

og hvor det er krevd rapportering på bruk av midler. I mange tilfeller er tilskuddet formet som 

et prosjekt hvor kommunen dokumentere utgifter og inntekter i prosjektet. I tillegg finnes det 

ulike ordninger hvor kommunen krever refusjon for medgåtte utgifter, der det er krav til 

bekreftelse fra revisjonen.   

 

Vi har levert til sammen 22 revisjonsuttalelser for tilskudd og refusjoner kommunen har 

rapporteringsplikt på, som fordeler seg på 10 revisjonsuttalelser etter ISA 8007, og 12 

revisjonsuttalelser etter ISRS 44008. 

 

Av de mest vesentlige kan vi nevne: 

 Rapportering av antall psykisk utviklingshemmede 

 Ressurskrevende tjenester 

 Koronatilskudd til vedlikehold og rehabilitering 

 Bekreftelse på åpningsbalanse i Moss kommune 1.1.2020. 

 

 Henvendelser 

I tillegg til revisjon av årsregnskapet, attestasjoner og etterlevelsesrevisjon mottar vi løpende 

større og mindre henvendelser fra kommunen gjennom året. Vi gjennomfører møter der det er 

hensiktsmessig, og vi gir skriftlige tilbakemeldinger.  

 

 

 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy 27.8.2021 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7 Standard” Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål. 
8 Standard” Avtalte kontrollhandlinger” 

Jolanta Betker (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor 
Madeleine Strandin (sign.) 

revisormedarbeider 
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Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 20.09.2021 21/40 

Revisjonsbrev nr. 1/2021 - Kommunedirektørens tilsvar 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tiltak på revisjonsbrev nr. 1/2021 til 

orientering. 
 

2. Revisjonsbrev nr. 1/2021 lukkes. 
 
Fredrikstad, 07.09.2021 
 
 

Vedlegg 
Moss kommune – Svar på revisjonsbrev nr. 1/2021 og administrasjonens oppfølging, datert 
06.09 2021 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU 14.06 2021 sak 21/28 «Revisjonsbrev nr. 1/2021» – Kontrollutvalgets oppfølging 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet den 14. juni 2021 i sak 21/28 - revisjonsbrev nr. 1/2021.  
Revisjonsbrev nr. 1/2021 viste til følgende merknader: 

 Økonomireglement 

I henhold til kommunelovens § 14-2 bokstav d skal kommunestyret vedta regler for 
finans- og gjeldsforvaltningen (finansreglement). Moss kommune har ikke vedtatt 
finansreglement per 31.12 2020. 

 Finansreglement 

I henhold til kommunelovens § 14-2 bokstav e skal kommunestyret vedta regler for 
økonomiforvaltningen (økonomireglement). Moss kommune har ikke vedtatt 
økonomireglement per 31.12 2020. 

 Rapportering om finansforvaltningen 

I henhold til kommunelovens § 14-13 tredje ledd skal kommunedirektøren minst to 
ganger i året rapportere til kommunestyret om forvaltingen av finansielle midler og gjeld. 
Dette er ikke gjort i 2020. 
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Med bakgrunn i revisjonsbrevet fattet kontrollutvalget følgende vedtak i saken: 
 

1. Revisjonsbrev nr. 1/2021 tas til orientering. Kontrollutvalget ber kommunedirektør om å 
sørge for at revisjonens merknader blir fulgt opp med nødvendige tiltak 
 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig tilbakemelding om tiltak som er 
iverksatt, til kontrollutvalgets møte 20.09 2021 

 

 
Kommunedirektøren har i brev til sekretariatet datert 06.09 2021 redegjort for følgende tiltak 
som er iverksatt for de tre punktene revisjonen har påpekt i revisjonsbrevet: 

 Økonomireglement er vedtatt av kommunestyret 16.02 2021 
 Finansreglement er satt opp til behandling i kommunestyret 21.09 2021 
 1. tertialrapport er rapportert etter reglement for gamle Moss kommune, 2 

tertialrapport vil bli rapportert etter det nye finansreglementet. 
  
Vi viser i helhet til kommunedirektørens tilsvar. 
 

Vurdering 
Etter sekretariatets vurdering beskriver kommunedirektøren tiltak som ivaretar alle 
revisjonens merknader gitt i revisjonsbrevet. Sekretariatet anbefaler derfor kontrollutvalget 
om å ta kommunedirektørens tilsvar til orientering. Videre anbefaler vi at revisjonsbrev nr. 
1/2021 lukkes.  
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Moss kommune,  
Rådhuset, Kirkegata 15, 
Postboks 175, 1501 Moss. 
 
+47 69 24 80 00  
Org.nr.: 920817521 

 

 
 
 
 
Kontrollutvalget i Moss kommune  
  

 

 
 
Deres ref.:  Vår ref.: 21/7400-2- HESL Dato: 06.09.2021 

 
 

Svar - Revisjonsbrev nr. 1/2021 og administrasjonens oppfølging 
 
Viser til revisjonsbrev nr. 1/21, vedr internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at 
lover og forskrifter følges.  
 

• Økonomireglement 
Økonomireglement for Moss kommune ble vedtatt av kommunestyret, sak 8/2,1 den 
16.02.21. 
 

• Finansreglement 
Finansreglementet for Moss kommune er til behandling i formannskapet, sak 88/21 den 
07.09.21. Reglementet er satt opp til behandling i kommunestyret den 21.09.21. 
 

• Rapportering om finansforvaltningen 
I 1. tertialrapportering Moss kommune er det rapportert på finansområdet.  
Da Moss kommune manglet finansreglement ble finansreglementet for gamle Moss 
kommune lagt til grunn for finansrapporten.  
For 2. tertialrapport vil det bli egen rapportering på finansområdet etter nytt vedtatt 
finansreglement. Under forutsetning av vedtak i kommunestyret den 21.09.21. 
 
 

 
Med hilsen 

 

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent av 
 

  

Hans Reidar Ness Heidi Slensvik  
Kommunedirektør  
Moss kommune 

Økonomirådgiver  
Enhet Økonomi 

 
 
 
 
 
 
 

91



ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/100 
Dokumentnr.: 38 
Løpenr.: 153537/2021 
Klassering: 3002-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 
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Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 20.09.2021 21/41 

 

Overordnet revisjonstrategi 2021 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Overordnet revisjonstrategi for 2021, tas til orientering 

 
 
Fredrikstad, 07.09.2021 
 
 

Vedlegg 
Overordnet revisjonstrategi for Moss kommune 2021, datert 06.09 2021 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 

Saksopplysninger 
Den overordnede revisjonsstrategien omfatter regnskapsrevisjon av årsregnskapet for 2021.  
Revisor skal, i henhold til standard ISA 3001, utarbeide en overordnet revisjonstrategi som 
beskriver revisjonens innhold, når den skal utføres og angrepsmåte. I tillegg skal strategien gi 
veiledning for utarbeidelsen av revisjonsplanen.  
 
Planleggingen skal omfatte alle oppdrag, enheter og områder, og bidra til at risikoområder blir 
avdekket så tidlig som mulig og viet nødvendig oppmerksomhet slik at det utføres effektive og 
rasjonelle revisjonshandlinger i tilstrekkelig omfang. Videre skal planleggingen bidra til å sikre 
de nødvendige ressurser og en god oppgavefordeling. 
 
Formålet med en overordnet revisjonstrategi, er også å vise kontrollutvalget hvordan 
revisjonen vurderer revisjonsoppgavene knyttet til kommunen og foretak. Strategien tar 
utgangspunkt i revisjonens erfaring, og eventuelle endringer i risikobilde for de enkelte 
oppdragene/revisjonsområdene. Revisor redegjør i dokumentet også for hvilke 
fokusområder som legges til grunn i 2021.  
 
Det legges til grunn at arbeidet skal gjennomføres i henhold til forskrift om revisjon, 
revisjonsstandarder og revisjonsmetodikk. Funn som er av vesentlig betydning for 
risikovurderingen rapporteres fortløpende slik revisjonsforskriften tilsier. 

 
1 Planlegging av revisjon av et regnskap 
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Vurdering 
Kontrollutvalget skal etter forskrift om kontrollutvalg (§ 3) påse at regnskapsrevisjonen 
fungerer på en betryggende måte. Det betyr at revisjonen skal planlegge, gjennomføre og 
rapportere slik lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk krever. 
I tråd med dette har revisjonen fremlagt en overordnet revisjonstrategi for Moss kommunes 
årsregnskap for 2021. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta presentasjonen av overordnet 
revisjonstrategi for 2021 til orientering.
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1 Formål 
Rammene for revisjon av kommuner er hjemlet i kommunelovens kapittel 24. Revisjonen skal planlegge, 
gjennomføre, dokumentere og rapportere sitt arbeid i samsvar med lov og forskrift og god kommunal 
revisjonsskikk.  
 
Revisjonen skal avgi en revisjonsberetning til kommunestyret der revisor skal uttale seg om følgende: 

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

forskrift 
c) om årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever 
d) om opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet 
e) om det er avdekket forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger 

om vesentlige budsjettavvik. 
 
Revisjonsberetningen skal også omfatte andre forhold som revisor mener det er nødvendig å opplyse om 
i henhold til god kommunal revisjonsskikk. 

Videre skal revisjonen utføre forenklet etterlevelseskontroll, der regnskapsrevisor skal se etter om 
kommunens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 

Revisor skal, i henhold til standard ISA 3001, utarbeide en overordnet revisjonsstrategi som beskriver 
revisjonens innhold, når den skal utføres og angrepsmåte. I tillegg skal strategien gi veiledning for 
utarbeidelsen av revisjonsplanen.  
 
Planleggingen skal omfatte alle oppdrag, enheter og områder, og bidra til at risikoområder blir avdekket 
så tidlig som mulig og viet nødvendig oppmerksomhet slik at det utføres effektive og rasjonelle 
revisjonshandlinger i tilstrekkelig omfang. Videre skal planleggingen bidra til å sikre de nødvendige 
ressurser og en god oppgavefordeling. 
 

 
1 Planlegging av revisjon av et regnskap 
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2 Kommunens virksomhet 
Moss kommune er etablert fra 1.1.2020 etter en sammenslåing av de tidligere kommunene Rygge og 
Moss. Kommunen har to kommunale foretak; MKEiendom KF og Moss Havn KF.   
 
Kommunen er forvalter av fellesskapets verdier og driften er regelstyrt og sterkt regulert. Kommunen har 
plikt å følge kommuneloven med tilhørende forskrifter, bokføringsloven samt skatte- og 
avgiftslovgivning. I tillegg kommer særlover som eksempelvis lov om offentlige anskaffelser, 
offentlighetsloven, forvaltningsloven og personvernloven.  
 
Østre Viken kommunerevisjon2 har over lang tid revidert kommunene og selskapene som nå inngår i 
Moss kommune fra 1.1.2020.   
 
Driften styres av budsjett som fastsettes av kommunestyret. Den økonomiske rammen fastsettes 
hovedsakelig av staten gjennom skattevedtak og rammetilskudd. Lønn utgjør hoveddelen av utgiftene 
og påvirkes av lønnsoppgjør og stadig økende pensjonsutgifter.  
 
Administrativ rapportering til politisk nivå skjer per tertial til utvalg og kommunestyret.  
 

3 Karakteristiske trekk ved oppdraget 
Følgende administrative organisering av Moss kommune gjelder fra 1.1.2021: 
 

 
2 Sammenslåing av selskapene Indre Østfold kommunerevisjon IKS og Østfold kommunerevisjon IKS fra januar 2020. 
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I følge tall fra statistisk sentralbyrå august 2021 er det 49 956 innbyggere i kommunen3. Antall årsverk 
per 31.12.2020 er 2890,9. Fordeling mellom politisk og administrativ styring er regulert i 
delegeringsreglementet som er fastsatt av fellesnemnda i 2019. Det er også vedtatt etiske retningslinjer 
og policy med tilhørende rutiner for etisk handel. 
 
Årsregnskapet omfatter kommunens virksomhet samt MKEiendom KF og Moss havn KF. Kommunen 
deltar også i interkommunale selskaper, og disse utarbeider egne regnskaper som blir revidert særskilt.  
 
Kommunen har mange investeringsprosjekter som i hovedsak administreres av MKEiendom KF og de 
fleste investeringene finansieres ved låneopptak.  
I følge kommunens delegeringsreglement skal kontrollutvalget uttale seg om avsluttede 
investeringsprosjekter over kr 5 mill. Revisjonen utfører fastsatte kontrollhandlinger og rapporterer til 
kontrollutvalget. For mer informasjon se også vedlegg som omhandler MKEiendom KF. 
 
I følge ny kommunelov fremmer kommunen et konsolidert regnskap, som skal vise kommunens som én 
økonomisk enhet.  
 

4 Risikovurdering og vesentlighet 
Revisjonsstandard ISA 3154 inneholder krav for hvilke handlinger revisor skal utføre for å skaffe seg et 
grunnlag for å identifisere og anslå risikoer for vesentlig feil informasjon i regnskapet. 
 

4.1 Kommunens økonomiske resultater 
Det foreligger kun regnskapstall fra første driftsår og ingen historiske tall utover dette. Tabellen nedenfor 
viser utvikling i kommunens økonomi. Tall i minus betyr inntekt/overskudd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budsjett for 2021 er vedtatt av kommunestyret 17.12.2020 i sak 161/20 og tallene i tabellen er hentet 
derfra. 
 

 
3 https://www.ssb.no/kommunefakta/moss 
4 Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser. 

Tekst Regnskap 2020 Budsjett  2021
Driftsinntekter -4 014 639 948 -3 858 012 000
Driftsutgifter 3 907 316 918 3 816 554 000
Brutto driftsresultat -107 323 030 -41 458 000
Finanstransaksjoner -91 539 619 -96 155 000
Netto driftsresultat 73 520 827 54 697 000
Fremføring til inndekning i 
senere år

0 0

Sum investeringer 207 335 787 470 047 000
Netto egenkapital (UB ekskl 
kapitalkonto)

-6 468 198 budsjetteres ikke

Langsiktig gjeld 6 898 996 954 budsjetteres ikke
hvorav pensj.forpl. utgjør 4 270 422 468 budsjetteres ikke
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Regnskapstall fra 2020 viser at driftsinntektene er noe høyere enn driftsutgiftene. I budsjettet for 2021 er 
det lagt opp til et positivt brutto driftsresultat på linje med regnskapet forrige år. Det er lagt opp til et 
investeringsnivå som er vesentlig høyere enn regnskap 2020.  

4.2 Vurdering av kontrollmiljø og informasjonssystemet 
Kommunen skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter 
følges. Dette fremkommer av kommunelovens kapittel 25. Kommunedirektøren er ansvarlig for 
internkontrollen og skal rapportere til kommunestyret om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn 
minst en gang i året.  
 
Moss kommune bruker RiskManager for den etablerte internkontrollen og for avvikshåndtering.  
I brev mottatt 26.8.2021 erkjenner ledelsen sitt ansvar for utformingen, iverksettelsen og vedlikehold av 
internkontroll for å forhindre og avdekke misligheter. Ansvar og roller er definert i det administrative 
delegeringsreglementet til kommunen gjennom delegering. Økonomisjef med stab erkjenner det 
delegerte ansvaret. Videre beskrives blant annet at kommunen har et kvalitetssystem med 
dokumentasjon på interne prosedyrer og retningslinjer, et avvikssystem hvor avvik registreres og 
håndteres og et varslingsutvalg for å håndtere eventuelle kritikkverdige forhold som for eksempel 
økonomiske misligheter og korrupsjon.  
 
Kommunen har etiske retningslinjer som alle medarbeidere skal ha fått en introduksjon av. I tråd med 
det kontinuerlige forbedringsarbeidet, er de etiske retningslinjene det siste året under revisjon for å 
styrke medarbeiders og eksterne forståelse av etiske dilemmaer, og grenser er tydeliggjort. Det 
forventes å ferdigstille og orientere om styrkede etiske retningslinjer i løpet av høsten 2021. Kommunen 
har også et eksternt ledet varslingsutvalg og et meldesystem gjennom kvalitetssystemet som det gjøres 
regelmessig opplæring i for både medarbeidere og ledere. Kommunalområdene har etisk refleksjon på 
agendaen årlig. Kommunen har også en anti-korrupsjonsspolicy. Brudd på etiske retningslinjer og 
arbeidsreglementet kan medføre konsekvenser for arbeidsforholdet.   
 
I brevet informeres også om at ledelsen ikke har kjennskap til nye saker som har oppstått siden forrige 
forespørsel vedrørende misligheter (høsten 2020). Ledelsen anser at risikoen er minimal for at 
regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter. 
 
Kommunen har et stort spekter med elektroniske informasjonssystemer og har beholdt en egen IT-
avdeling. Det brukes i hovedsak kjente og godt innarbeidede systemer på økonomisiden og det ligger 
en etablert driftsorganisasjon bak IT-systemene. 

4.3 Vesentlighet 
Regnskapsrevisjonen har som utgangspunkt å forhindre at regnskapet inneholder vesentlige feil. Før 
gjennomføringen av revisjonen må vi derfor gjøre oss opp en mening om hva som er en vesentlig feil. 
Vesentlighetsgrensen (ISA 320/ISA 450) vi kommer fram til er blant de faktorer som bestemmer 
omfanget av revisjonen. Foreligger det feil i regnskapet som har resultateffekt, skal disse vurderes opp 
mot en slik vesentlighetsgrense. Deretter må det vurderes om regnskapet kan godkjennes. 
 
«En feil er vesentlig dersom brukerne av regnskapet hadde tatt en annen beslutning dersom feilen ikke 
hadde vært der» (DnR)5. 

 
5 Den norske Revisorforening 
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Vesentlighetsgrensen fastsettes med utgangspunkt i ett eller flere referanseverdier i regnskapet som 
antas å ha betydning for brukerne av regnskapet. I denne forbindelse benytter revisjonen også et 
profesjonelt skjønn i hvert enkelt tilfelle.  
 
En generell tommelfingerregel er at på oppdrag med lav toleransegrense for feil, settes en lav 
vesentlighetsgrense, noe som igjen tilsier at mer revisjonsarbeid må gjøres for at regnskapet kan 
godkjennes. Motsatt, oppdrag der en høyere toleransegrense kan aksepteres, tilsier at omfanget av 
revisjonsarbeidet kan reduseres. 
 
Vesentlighetsgrense er beregnet på grunnlag av avlagt regnskap 2020 og budsjett 2021.  
 

4.4 Angrepsvinkel 
Revisjonen er avhengig av at kommunen selv har en tilfredsstillende intern kontroll for både inntekter og 
utgifter, eiendeler og gjeld for å kunne avgi en kvalifisert uttalelse om regnskapet. Rutiner kartlegges på 
hvert område og kontrollene i rutinene skal testes i en treårsperiode. Test av kontroller utføres i henhold 
til en rotasjonsplan. Vi bruker også revisjonsbevis som er innhentet ved tidligere test av kontroller 
gjennom såkalt rullering.  
 
I tillegg vil revisor utføre substanskontroller som for eksempel analyser, bilagskontroll og kontroll av 
finanstransaksjoner. Detaljkontroller gjennomføres gjennom året og ved årsoppgjøret. 
Avstemmingskontroller foretas i årsoppgjøret på samtlige områder. 
 
Revisjonen har tilgang til kommunens digitale regnskap og øvrig dokumentasjon.  

4.5 Områdevurdering 
Lønn 
Lønn utgjør ca 65 % (inkl. sosiale utgifter) av kommunens samlede driftsutgifter og omfatter en stor 
mengde transaksjoner. Det er et komplisert område med bl.a. bokføring av pensjonsutgifter.  
Kommunen har et veletablert lønnssystem som sikrer systematisk utbetaling og innberetning.  
 
Innkjøp 
Kommunens regnskap inneholder mange transaksjoner som gjelder innkjøp av varer og tjenester. 
Elektronisk fakturahåndtering (skanning) bidrar til en kontrollerbar behandling i forhold til godkjenning 
(tilhørighet), fullstendighet, periodisering og riktig beløp. Området omfattes også av tilskudd til private 
barnehager og utbetaling av basistilskudd til leger. 
 
Driftsmidler 
Anskaffelser ved investeringer skal håndteres ifølge samme bestemmelser som øvrige innkjøp (se 
ovenfor) samt lov om offentlige anskaffelser. Regnskapsføring i investeringsregnskapet avgrenses mot 
driftsregnskapet etter særskilte bestemmelser6.  
 
Investeringer i bygg og øvrige anlegg håndteres av MKEiendom KF og revisor henviser til vedlegg for 
nærmere beskrivelse. Investeringer innenfor teknisk og VAR-området håndterer kommunen. Revisjonen 

 
6 Standard KRS nr 4 fastsatt av forening for god kommunal regnskapsskikk. 
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kontrollerer og rapporterer til kontrollutvalget på investeringsprosjekter over kr 5 mill. ifølge vedtatt 
delegeringsreglement i kommunen. Dette utføres som attestasjonsoppdrag. 
 
Finans 
Kommunen har per dags dato ikke et vedtatt finansreglement. Revisjonen har fått informasjon om at 
reglementet, og tilhørende administrativ rutine, vil bli behandlet i kommunestyret 21.9.2021. Revisjonen 
har hatt et utkast til reglementet. Utkast til reglement inneholder ansvarsforhold, bestemmelser og 
rapportering om finans- og gjeldsforvaltningen i tillegg til håndtering av avvik. 
 
Overføringer 
Kommunens hovedinntekt kommer fra skatt og rammetilskudd, og dette er relativt forutsigbare inntekter 
som kan følges opp ved analyse. Eiendomsskatt er en overføringsinntekt som utfaktureres. En stor del 
av overføringsutgiftene er økonomisk sosialhjelp (bidrag og lån) som styres av særskilt regelverk og 
utbetalinger på bakgrunn av vedtak.  
 
Salg 
Det aller meste av salgsinntektene håndteres gjennom fakturasystemet, og det er viktig at kommunen 
har en etablert internkontroll som bekrefter fullstendighet i inntektene. I tillegg finnes et antall mindre 
kontantsalgskasser i kommunen. Omsetningen derfra er ubetydelig i et vesentlighets-perspektiv, men 
må vurderes i et mislighetsperspektiv.  
 
Salgsområdet omfatter også selvkost og kommunen håndterer dette i et særskilt system (Envidan 
Momentum).  
 
Likvid 
Området er regulert av formelle disposisjonsmyndigheter i gjeldende bankavtale og håndteringen skal 
preges av arbeidsdeling. Remittering av leverandørfakturaer utføres av kommunen flere ganger i uken 
og utført kontroll viser at utbetalingene er gjenstand for arbeidsdeling, autorisasjon og korrekt 
regnskapsføring. Kommunen har noen få kontantsalgskasser.  
 
Merverdiavgift 
Området inkluderer både ordinær merverdiavgift ved kommunens salg og innkjøp av varer og tjenester i 
henhold til merverdiavgiftsloven, samt kommunens kompensasjon av inngående merverdiavgift i 
henhold til egen lov og forskrift. Lov- og forskriftsverk rundt dette er komplekst men våre 
fakturakontroller og analyser har vist at kommunen gjør få feil.  
 
Det foreligger allikevel en risiko for vesentlige feil på spesielle områder innenfor merverdiavgift som 
utleie til andre, bruksendringer og utbyggingsavtaler. Kommunens bygningsmasse håndteres av 
MKEiendom. 
 
Områdeovergripende 
Kommunens økonomireglement, rapportering til politisk miljø, budsjett, budsjettendringer, sentral 
håndtering av IKT samt selve regnskapsavslutningen er noen av det som revisjonen kontrollerer under 
områdeovergripende.  
 
Skatt 
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Kommuner har skatteplikt for inntekter knyttet til kommunens avfallshåndteringstjenester som utføres i 
et marked (for andre kommuner og/eller næringsavfall). Dette medfører at tjenesten må 
regnskapsmessig skilles ut og rapporteres særskilt. 
 
Moss kommune har ikke lenger skattepliktig virksomhet. Kommunen var skattepliktig for næringsavfall til 
og med 2019. Fra 2020 har MOVAR IKS tatt over den skattemessige håndteringen av dette. 
 

5 Fokusområder 
Følgende områder vil være i fokus: 

 utbetaling av lønn  
 fakturahåndtering 
 avsluttede investeringsprosjekter over kr 5 mill. 
 finansforvaltning; rapportering til kommunestyret 
 videreutlån 
 økonomisk sosialhjelp 
 utfakturering 
 merverdiavgift 
 selvkost 
 systemtilganger 
 budsjett 

 

6 Gjennomføring og ressurser 
Revisjonsperioden strekker seg fra mai til april året etterpå. Nedenstående tabell viser fasene i 
revisjonsprosessen.  
 

Regnskapsrevisjon 2021 
    mai juni juli aug sep okt nov des jan feb mar apr 
1. Planlegging                         
2. Kartlegging, testing av kontroller                         
3. Substanshandlinger                         
4. Årsoppgjørsrevisjon                         
5. Attestasjoner                         

 
Revisjonsteamet består av: 

 Jolanta Betker, oppdragsansvarlig revisor  
 Madeleine Strandin, utøvende revisor og kontaktperson 
 Pavel Makarov, revisor 
 Olga Bronzova, revisor 

 
 
 
 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 
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Rolvsøy 6.9.2021 
 
 
 
 
 

Jolanta Betker
Oppdragsansvarlig revisor

Madeleine Strandin
revisor
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Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 20.09.2021 21/42 

 

Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2022 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Budsjett for kontrollarbeidet for 2022 med en kostnadsramme på kr. 3 940 160.-, 
godkjennes 
 

2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2022 oversendes ordfører for videre politisk behandling 
etter § 2 i ”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon” 

 
 
Fredrikstad, 06.09.2021 
 
 
 

Vedlegg 
1. Forslag og sammenstilling av samlet budsjettoppsett for kontrollarbeidet for 2022 for 

Moss kommune. 
2. Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF – tilskudd 2022 
3. Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Budsjett for Moss kommune - 2022, datert 03.09 

2021  
4. Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Samlet budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2024 

for Østre Viken Kommunerevisjon IKS, datert 16.06 2021 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Forskrift om kontrollutvalg og revisjon - FOR-2019-06-17-904 
 Reglement for godtgjørelse til folkevalgte for Moss kommune 
 

Saksopplysninger 
I henhold til nye forskrift om kontrollutvalg og revisjon (ikrafttredelse fra konstituerende møte 
ved oppstart av valgperioden 2019 – 2023) nærmere bestemt § 2, «Kontrollutvalgets rolle i 
fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet», skal kontrollutvalget utarbeide forslag til 
budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. I kontrollutvalgets forslag til budsjettramme skal 
kontrollutvalgets egen drift, kjøp av sekretariats- og revisjonstjenesten innarbeides. 
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Vurdering 
Kontrollutvalgets godtgjørelser og driftsutgifter 
Til kontrollutvalgets egen drift er det innarbeidet godtgjørelse til leder og møtegodtgjørelse til 
øvrige medlemmer i tråd med reglement for godtgjørelse til folkevalgte for Moss kommune.   
Budsjettforslaget til kontrollutvalgets egen drift bygger på en normal møteaktivitet på fem til 
seks møter i 2022. I forslaget er det foreslått følgende: 

 kr. 60 000.- til kurs/opplæring,  
 kr. 15 700.- til medlemskontingent (Forum for kontroll og tilsyn),  
 kr.   3 000.- til servering i forbindelse med avholdelse av utvalgets møter, og  
 kr.   5 000.- til skyss og kostgodtgjørelse.  

 

 
Budsjettforslaget for kontrollutvalget 2022 utgjør samlet kr. 283 700.-, som er en økning på 
9,1 % sammenlignet med 2021.(se vedlegg 1.) 
 
Østfold kontrollutvalgssekretariat 
I henhold til samarbeidsavtalen som er vedtatt i samtlige eierkommuner, skal 
representantskapet behandle og vedta budsjett og økonomiplan for oppgavefellesskapet. 
Representantskapet har i møte den 27. august 2021 vedtatt budsjettet for 2022. I henhold til 
budsjettvedtaket og selskapets vedtekter (fordelingsnøkkel) vil Moss kommune sin 
tilskuddsandel utgjøre kr. 508 860.- for 2022. Sekretariatets budsjett medfører en 
kostnadsøkning på 2,8 % sammenlignet med budsjett for 2021. (se vedlegg 2.) 
 
Østre Viken Kommunerevisjon IKS  
For interkommunale selskaper (IKS) som Østre Viken kommunerevisjon er organisert som, 
er det selskapets representantskap som endelig vedtar budsjettet (jf lov om interkommunale 
selskaper § 18).  
 
Styret og representantskapet i Østre Viken kommunerevisjon IKS har avholdt sine 
budsjettmøter i henholdsvis 22. juni og 20. august 2021. For budsjettåret 2022 er Moss 
kommunes andel beregnet og vedtatt til kr. 2 867 100.-. I tillegg er Moss kommunale 
Eiendomsselskap KF beregnet til 280 500.-. Samlet medfører budsjettet for Moss en 
reduksjon på 1,8 % i honorarsatsene fra 2021 til 2022.  
Sekretariatet viser for øvrig til revisjonens kommentarer til budsjettforutsetningene i vedlegg 
3 og 4.   
 
Samlet ramme til budsjettforslaget for kontrollarbeidet 2022 
 Kontrollutvalget:    kr.    293 700.- 
 Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF: kr.    508 860.- 
 Østre Viken kommunerevisjon IKS kr  3 147 600 .- 
      Samlet Sum:     kr. 3 940 160.- 
 
Samlet ramme til budsjettforslaget for kontrollarbeidet 2022 innebærer en reduksjon  
på 0,5 % i forhold til budsjettet for 2021. 
 
Sekretariatet anbefaler derfor at kontrollutvalget godkjenner forslaget til budsjett for 
kontrollarbeid for 2022. Budsjettforslaget oversendes ordfører for videre politisk behandling 
etter § 2 i ”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon”. 
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Budsjett for kontrollarbeidet  for Moss kommune 2022

Kontotekst Forslag 2022 Budsjett 2021 Endring % Regnskap 2020
Frikjøp  - leder av kontrollutvalg kr  105 000,00 kr  100 000,00
Godtgjørelelse leder* kr  22 000,00 kr  18 000,00
Møtegodtgjørelse medlemmer* kr  42 000,00 kr  37 000,00 kr  54 364,00
Telefongodtgjørelse kr  6 000,00 kr  6 000,00
Arbeidsgiveravgift kr  25 000,00 kr  24 000,00 kr  7 383,00
Sum lønn kr  200 000,00 kr  185 000,00 kr  61 747,00

Representasjon/servering kr  3 000,00 kr  3 000,00 kr  790,00
Kurs og opplæring kr  60 000,00 kr  60 000,00 kr  22 236,00
Kontingent (Forum for kontroll og tilsyn) kr  15 700,00 kr  12 000,00 kr  12 000,00
Annen godtgjørelse ( reisegodt. m.m) kr  5 000,00 kr  -
Sum driftsutgifter kr  83 700,00 kr  75 000,00 kr  35 026,00

Samlet sum Kontrollutvalget kr  283 700,00 kr  260 000,00 9,1 kr  96 773,00
Sum sekretariattjenester (ØKUS) kr  508 860,00 kr  495 000,00 2,8 kr  485 000,00
Sum revisjonstjenester (ØVKR IKS) kr  3 147 600,00 kr  3 205 800,00 -1,8 kr  3 266 890,00

Sum samlet kontroll- og tilsynsarbeidet kr  3 940 160,00 kr  3 960 800,00 -0,5 kr  3 848 663,00

* Godtgjørelse leder og medlemmer er slått sammen.
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Vedlegg 1.

Merknader for budsjett 2022
inntill 10 % av stortingsrep. lønn (fri kjøp)
2 promille av stortingsrep. lønn per møte
1 promille av stortingsrep. lønn per møte

14,1% av godtgjørelsen

Moss kommune og MKEiendom KF

Inkluderer KU, ØVKR og ØKUS
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Vedlegg 2

Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF- budsjett 2022

1/3 per kommune
 (fast beløp) Stipulert forbruk Sum

Fredrikstad kr  124 622,00 kr  420 218,00 kr  544 840,00
Sarpsborg kr  124 622,00 kr  317 418,00 kr  442 040,00
Moss kr  124 622,00 kr  384 238,00 kr  508 860,00
Halden kr  124 622,00 kr  215 132,00 kr  339 754,00
Råde kr  124 622,00 kr  173 498,00 kr  298 120,00
Hvaler kr  124 622,00 kr  173 498,00 kr  298 120,00
Indre Østfold kr  124 622,00 kr  384 238,00 kr  508 860,00
Rakkestad kr  124 622,00 kr  173 498,00 kr  298 120,00
Våler kr  124 622,00 kr  173 498,00 kr  298 120,00
Marker kr  124 622,00 kr  152 938,00 kr  277 560,00
Skiptvet kr  124 622,00 kr  173 498,00 kr  298 120,00
SUM kr  1 370 842,00 kr  2 741 672,00 kr  4 112 514,00

Budsjettet for 2022 skal gå i balanse og kostnadene fordeles på eierkommunene etter en 
fastsatt fordelingsnøkkel.
Tilskudd fra kommunene fremkommer slik at kostnadene fordeles som følger:

-          1/3 av kostnadene fordeles likt kommunene imellom (fast beløp)
-          2/3 av kostnadene fordeles etter medgått tid.

Vedrørende fordelingsprinsippet  vises det til kommunestyrenes behandling av samarbeidets opprettelse, 
og til samarbeidets vedtekter (§ 5).
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Vedrørende fordelingsprinsippet  vises det til kommunestyrenes behandling av samarbeidets opprettelse, 
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Budsjett 2022 
 

Moss kommune 
- Basert på vedlagt budsjett for selskapet 

- Vedtatt i Øvkrs styre, 22.06.2021 
- Vedtatt i Øvkrs representantskap, 

20.08.2021 
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Østre Viken  kommunerevisjon iks  2 
 

BUDSJETT 2022 – MOSS KOMMUNE  

Administrasjonen har utarbeidet forslag til budsjett for Østre Viken kommunerevisjon IKS (Øvkr).  
Budsjettet ble behandlet i styremøte 22.06.2021 og vedtatt i representantskapet 20.08.2021, Sak 
9/21 - Budsjett 2022 og handlingsplan 2022-2025. 
 
Vedtak:  
Drifts- og investeringsbudsjett for 2022, samt økonomiplan for årene 2022 -2025, vedtas. 
 
Etter selskapsavtalen skal Øvkr utføre eierkommunenes lovpålagte revisjonsoppgaver. 
Selskapsavtalens punkt 2 har følgende bestemmelse: 
 
 «Deltakerkommuner betaler sin andel av pensjonspremien det enkelte år. Andelen beregnes etter 
folketall. For øvrig fakturerer selskapet for leverte tjenester til den enkelte kommune ut fra reelt 
medgåtte ressurser på det enkelte oppdrag». 
 
I budsjettet er pensjonskostnader inkludert i timeprisen, men ved fakturering vil de enkelte 
kommunenes pensjonskostnader synliggjøres. Budsjettert pensjonskostnad for Moss kommune, 
fordelt på grunnlag av eierandel (16,50%), er kr 390 267. 
 
Grunnleggende forutsetninger for budsjetteringen er: 

 Revisjonen skal ha nødvendig størrelse, og faglig kompetanse, til å dekke eiernes normale 
behov for revisjonstjenester. 

 Kompetansen skal vedlikeholdes i samsvar med lov og avtaler, og spesialiseres i forhold til de 
særlige krav som stilles til kommunal sektor. 

 Virksomheten skal drives sparsommelig og til selvkost. 
 
Budsjettet for 2022 viser en samlet overføring fra deltakerkommunene på kr 19 910 000. Det er en 
liten reduksjon fra budsjett 2021. Det er også budsjettert med andre inntekter på kr 1 400 000 som 
skal faktureres særskilt, og inngår i «Salgsinntekter» og «Andre driftsinntekter» i budsjettskjemaet 
(samlet budsjett vedtatt av styre og representantskapet). 
 
Reduksjonen i overføringer fra deltakerkommunene har grunnlag i: 

 reduksjon eller uendret antall timer for regnskapsrevisjon i enkelte store kommuner grunnet  
effektivisering av revisjonshandlinger. Det er en betydelig reduksjon i antall arbeidstimer 
tross nye revisjonsoppgaver. 

 økning av forvaltningstimer i enkelte mindre kommuner ( fra tidligere Indre Østfold 
kommunerevisjon). Kommunene hadde en annen finansieringsmodell tidligere, og 
forvaltningstimer var noe underbudsjettert.  

 
Det er budsjettert med bruk av fond med kr 586 541. 
 
Planlagt timeforbruk:  

 For forvaltningsrevisjon er det planlagt samme timeforbruk som tidligere år. 

 For regnskapsrevisjon vurderes timeforbruket årlig og er tilpasset kommunens behov og en 
betryggende revisjon.  
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Østre Viken  kommunerevisjon iks  3 
 

 
Kommunens andel av samlet overføring fra kommuner:  
Moss kommune   B 2022Moss B 2021 Moss B 2020 Moss B 2019 M/Rygge 
Samlet overføring fra kommunen     2 867 100      2 918 700       3 730 040              4 846 198  
for regnskap og forvaltningsrevisjon 

    

Regnskapsrevisjon inkluderer: 
   

 

Kommuneregnskap  inkl. attestasjoner     

henvendelser, etterlevelsesrevisjon etc.   
  

fellesråd og menigheter   
  

herav:   
  

Kommunale KF,er *           310 000  
 

 
*Kommunale foretak, var tidligere år inkludert i kommunens budsjett.  
 
Fra og med 2021 er foretakets budsjett skilt ut fra kommunens budsjett. Moss kommunale 
Eiendomsselskap KF andel av overføring: 

Moss kommunale eiendomsselskap KF Budsjett 2022 Budsjett 2021  Budsjett 2020  

 Overføring             280 500               287 100   

 

 
Moss kommune -oversikt timer forvaltning  Antall  
Forvaltningsrevisjoner               880  
Eierskapskapskontroll                 80  
Oppfølgingsrapporter               240  
Administrasjon                 60  

Sum timer           1 260  

 
Dersom Øvkr får andre inntekter i løpet av året, uten å måtte øke bemanningen, vil inntekten 
fremkomme som et positivt resultat ved årets slutt. Representantskapet (ordførere) vedtar hvordan 
årets resultat skal disponeres. 
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østfold kommunerevisjon iks  1 

Rolvsøy 
16.06.2021 

 

    

Budsjett 2022 
 

Økonomiplan 2022-2025 
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Østre Viken kommunerevisjon IKS 3 
   

1 BUDSJETTPROSESSEN 

Kontrollutvalgets budsjett 
Iht §2 i Forskrift om kontrollutvalg og revisjon, skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for 
kontroll i kommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 
tredje ledd til kommunestyret. Østfold kontrollutvalgssekretariat utarbeider forslag til budsjett for 
kontrollutvalgene som inkluderer revisjonens, sekretariatets og kontrollutvalgets kostnader. Disse 
blir behandlet i de respektive kontrollutvalgene i første møte over sommeren. 
 
 
Østre Viken kommunerevisjon (Øvkr) budsjett 
Iht Lov om interkommunale selskaper §18 er det representantskapet som vedtar selskapets budsjett, 
etter innstilling fra styret. Det samsvarer med §2 i Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og 
årsberetning for interkommunale selskaper. Årsbudsjettet skal gi et realistisk bilde av virksomheten. 
 
Budsjettet er innarbeidet i obligatorisk budsjettskjema for hhv. drift- og investering og viser samlet 
overføring fra eierkommunene samt andre inntekter. 
 
 
Budsjetteringsmodellen 
Østre Viken kommunerevisjon er et sammenslått selskap, fra 01.01.2020, som består av tidligere 
Østfold kommunerevisjon og Indre Østfold kommunerevisjon. Disse selskapene hadde ulik 
finansieringsmodell. 
 

Selskapsavtalen, har i pkt. 2, en bestemmelse om at «Deltakerkommuner betaler sin andel av 
pensjonspremien det enkelte år. Andelen beregnes etter folketall. For øvrig fakturerer selskapet for 
leverte tjenester til den enkelte kommune ut fra reelt medgåtte ressurser på det enkelte oppdrag. 
Selskapet skal operere med en timesats som gjør at selskapet over tid ikke er egnet til å gå med 
overskudd (selvkostprinsipp)». Dette er ivaretatt i budsjettet. 

 
I budsjett for de enkelte kommuner vil timer for revisjon av kommuneregnskapet og timer til 
forvaltningsrevisjon samt eierskapskontroll synliggjøres slik at omfanget blir tydelig. Behovet for 
spesifikasjon av timeforbruket har sammenheng med fokuset på utgiftsnivået på de samlede 
regnskapsrevisjonstjenestene. 
 
Planlagte timer fastsettes som i tidligere år ut fra revisors skjønn for å sikre 
betryggende revisjon. Det er hensyntatt ytterligere reduksjon av utgifter, inntekter, effektivisering 
samt endringer i kommuneloven som krever flere revisjonshandlinger. 
 

2 BUDSJETTFORUTSETNINGER 

Selvkost 
Øvkr driftes etter selvkostprinsippet. Det betyr at utgifter, i samsvar med budsjett, skal dekkes inn av 
deltakerkommunene. Det er to hovedposter på utgiftssiden: Lønn og sosiale utgifter (87%) og kjøp av 
varer og tjenester (13%).  
 
Øvkr har ikke som formål å gå med overskudd. Dersom Øvkr i løpet av året har ledige ressurser og får 
mulighet til å påta seg tilleggsoppdrag kan det gi et positivt regnskapsmessig resultat. Det er 
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Østre Viken kommunerevisjon IKS 4 
   

representantskapet som ved godkjenning av årsregnskapet, disponerer eventuelle ekstra inntekter 
som enten kan avsettes til Øvkrs frie fond eller tilbakebetales til eierkommunene. 
 
Normal drift 
Forutsetningen for budsjettet er normal drift. Øvkr har en detaljert oppfølging av påløpte timer. 
Tilleggsoppgaver utover ordinære revisjonshandlinger som kommunen har bestilt eller er varslet om, 
kan bli tilleggsfakturert hvis det går ut over planlagt timebudsjett. 
 
Revisjonsfaglig 
Ledelse og medarbeidere arbeider kontinuerlig med forbedringer og videreutvikling av 
tjenestespekteret, både for forvaltnings- og regnskapsrevisjon, og i egen administrasjon. 
Medarbeiderne i Øvkr har alle relevant høyere utdanning, gjennomfører årlig lovpålagt faglig 
etterutdanning og har bred revisjonserfaring. Også i 2022 vil vi ha fokus på flere 
samarbeidsprosjekter mellom forvaltnings- og regnskaps seksjonen. Kompetansen i seksjonene 
utfyller hverandre og samarbeidet vil ytterligere heve kvaliteten på de samlede tjenestene. 
 
Vi bruker analyseverktøyet Idea, innenfor både regnskaps- og forvaltningsrevisjon. 
Forventningene til verktøyet har innfridd både ift presisjon og datamengder som kan analyseres 
automatisert og effektivt.  
 
Øvkr deltar også i NKRF (Norges kommunerevisorforbund) nettverksgruppe som har fokus på 
konkrete digitaliseringsoppgaver. NKRF har på vegne av medlemmene også et arbeid gående med 
digitalisering av revisjonstjenestene. ØVKR er aktive i NKRF fagfora. 
 
Sikre et stabilt fagmiljø 
For deltakerkommunene sikrer forannevnte en betryggende revisjon, gjennom et interkommunalt 
revisjonsselskap, som har revisjon av kommuner som sitt spesialfelt. At deltakerkommunene 
opprettholder Øvkr som førstevalget for revisjonstjenestene er en sterk 
bidragsyter til et trygt og forutsigbart arbeidsmiljø - noe alle ansatte verdsetter høyt. 
 

3 BUDSJETTSKJEMA 

 

BUDSJETT 2022 - DRIFT   

  Budsjett 2022   Budsjett 2021  

Driftsinntekter   

Salgsinntekter                    1 384 750                    1 345 750  

Refusjoner                       420 000                       380 000  

Refusjoner, stat mva kompensasjon                       530 000                       501 000  

Overføringer fra kommuner                 19 910 000                  20 024 550  

Andre driftsinntekter   

Sum driftsinntekter                 22 244 750                  22 251 300  

   

Driftsutgifter   

Lønn inkl. sosiale utgifter                 19 263 291                  19 555 829  

Kjøp av varer og tjenester                    3 113 000                    3 056 360  

Overføringer   

Kalkulatoriske avskrivninger   

Andre driftsutgifter, mva kompensasjon                       530 000                       501 000  
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Sum driftsutgifter                 22 906 291                  23 113 189  

Driftsresultat                     (661 541)                     (861 889) 

   

Finansposter   

Renteinntekter                         75 000                          35 000  

Renteutgifter   

Avdrag på lån   

Mottatte avdrag på lån   

Netto finansinntekter/- utgifter                         75 000                          35 000  

   

Motpost kalkulatoriske avskrivninger   

Ordinært resultat                     (586 541)                     (826 889) 

   

Interne finansieringstransaksjoner   

Avsatt til dekning fra tidligere år (undersk)  
Avsatt til disposisjonsfond   

Avsatt til bundne driftsfond   

Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)  
Bruk av disposisjonsfond                       736 541                       936 889  

Bruk av bundne driftsfond   

Overført til investeringsregnskapet                       150 000                       110 000  

Sum avsetninger                     (586 541)                     (826 889) 

   

Regnskapsmessig resultat                                   -                                     -    

 
 

BUDSJETT 2022 - INVESTERING   

  Budsjett 2022   Budsjett 2021  

Investeringer   
Investeringer i varige driftsmidler   
Utlån   
Kjøp av aksjer og andeler                150 000             110 000  

Sum investeringer                150 000             110 000  

   
Finansiering   
Bruk av lån   
Salg av fast eiendom   
Tilskudd og refusjon vedr. investeringer   
Kompensasjon for merverdiavgift   
Mottatte avdrag på utlån   
Salg av aksjer og andeler   
Bidrag fra årets driftsbudsjett                150 000             110 000  

Netto avsetninger   
Sum finansiering                150 000             110 000  
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4 ØKONOMIPLAN 2022-2025 

Forutsetningen for planen er at Øvkr leverer revisjon til alle deltakerkommunene som i dag, og at 
overføringsinntekter fra enkelte eierkommuner blir redusert. Dette gjøres ved at selskapet skal 
effektivisere driften ved utvikling av revisjonsmetodikken, samt reduksjon av driftsutgifter. 
Det er imidlertid en liten økning på kommuner hvor det historisk sett har vært noe urealistisk 
budsjettering på forvaltningsrevisjoner.  
 
Driftsresultat  Budsjett 2022   Plan 2023   Plan 2024   Plan 2025  

Overføring fra eierkommuner           19 910 000     19 780 000     19 720 000     19 720 000  

Andre inntekter              2 334 750       2 550 000       2 750 000       2 750 000  

Sum inntekter           22 244 750     22 330 000     22 470 000     22 470 000  

Lønn og sosiale utgifter           19 263 291     19 320 000     19 520 000     19 520 000  

Kjøp av varer og tjenester             3 113 000       2 850 000       2 750 000       2 750 000  

Andre driftsutgifter                 530 000           560 000           455 000           455 000  

Sum driftsutgifter           22 906 291     22 730 000     22 725 000     22 725 000  

Driftsresultat -              661 541  -       400 000  -       255 000  -       255 000  

Finansposter                   35 000             35 000             32 000             32 000  

Ordinært resultat -              626 541  -       365 000  -       223 000  -       223 000  

Interne finansieringstransaksjoner                626 541           365 000           223 000           223 000  

Regnskapsmessig resultat                            -                        -                        -                        -    
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/106 
Dokumentnr.: 97 
Løpenr.: 201972/2021 
Klassering: 3002-192 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 20.09.2021 21/43 

 

Prinsippavklaring - valg av revisjonsordning for Moss Havn KF 

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

 
 
Fredrikstad, 06.09.2021 
 
 
 

Vedlegg 
Ingen. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Bystyresak 111/08 den 08.12 2008 «Moss Havn KF – Skifte av revisjonsselskap» 
 

Saksopplysninger 
Bystyret i Moss vedtok i 2008 at Moss Havn KF kunne konkurranseutsette sin revisjon av 
havneregnskapet. Kontraktsperiodene har vært på 2+2 år.  I perioden 2010 – 2014 ble Ernst 
og Young AS valgt som leverandør. I perioden 2014 – 2018 var Østfold kommunerevisjon 
IKS leverandør av tjenesten. I inneværende periode 2018 – 2022 har BDO AS vært 
leverandør. Inneværende kontraktsperiode går ut regnskapsåret 2021 inkludert årsoppgjøret 
som gjennomføres våren 2022.  
 
Spørsmålet om konkurranseutsetting er et politisk spørsmål, og ligger derfor under 
kommunestyret. Moss kommune har etter forrige vedtak i bystyret vært i gjennom store 
endringer ved blant annet en kommunesammenslåing.  I og med at kommunestyret nå er 
satt sammen med politikkere fra sammenslåtte kommuner bør det gjøres en 
prinsippavklaring på hvorvidt det fortsatt er ønskelig med en konkurranseutsetting av 
revisjonen i Moss Havn KF, eventuelt om kommunen skal benytte tjenester i fra sitt eget 
revisjonsselskap. Moss kommune har 16,5 % eierandel i Østre Viken kommunerevisjon IKS.  
 
Østre Viken kommunerevisjon IKS reviderer i dag Moss kommune samt Moss kommunale 
Eiendomsselskap KF. Østre Viken kommunerevisjon IKS eies av 12 kommuner. 
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Vi viser til Moss Havn KF sine vedtekter om revisjon av foretaket, sist vedtatt av 
kommunestyret i Moss 6. november 2019, i § 18. 1 ledd «Revisjon av havnevesenets 
regnskap forestås av den revisjon kommunestyret har valgt» 
 

Vurdering 
Kommunestyrets vedtak om konkurranseutsetting av revisjonen i Moss Havn KF er 
gjeldende frem til eventuelt et nytt vedtak foreligger. Slik sett bør kontrollutvalget avklare 
med kommunestyret om det fortsatt er ønskelig med konkurranseutsetting av 
revisjonstjenesten også etter en ny kommune (Rygge/Moss) er etablert.  
 
Sekretariatet anbefaling til kontrollutvalget er at kontrollutvalget bør be kommunestyret å 
gjøre en prinsippavklaring om valg av videre konkurranseutsetting for revisjonstjenesten for 
Moss Havn KF.  
Alternativt for konkurranseutsetting er å benytte sin eierposisjon og be Østre Viken 
kommunerevisjon IKS om å revidere Moss Havn KF.  
 
Hvis kommunestyret opprettholder tidligere vedtak bør kontrollutvalget starte prosessen med 
konkurransegrunnlag høsten 2021. 
 
Saken legges frem uten forslag til innstilling fra sekretariatet. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/104 
Dokumentnr.: 56 
Løpenr.: 173948/2021 
Klassering: 3002-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 20.09.2021 21/44 

 

Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Referater og meldinger tas til orientering 
  
  

 
Fredrikstad, 04.08.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 14.06.2021 
2. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte den 22.06.2021, sak 058/21 Årsregnskap 

med årsberetning 2020 – Moss Kommunale Eiendomsselskap KF 
3. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte den 22.06.2021, sak 059/21 Årsrapport og 

årsregnskap 2020 - Moss Havn KF 
4. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte den 22.06.2021, sak 060/21 Årsrapport og 

årsregnskap 2020 
5. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte den 22.06.2021, sak 064/21 

Regnskapsavslutning Hoppern skole og flerbrukshall 
6. Tilsynsrapport fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, «Spesialundervisning: Fatte 

vedtak om spesialundervisning» Moss kommune - Åvangen skole 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 14.06.2021 ligger vedlagt til orientering 
 
Vedlegg 2 til 4: Kommunestyret behandlet den 22.06.2021 «Årsregnskap med årsberetning 
2020 - Moss Kommunale Eiendomsselskap KF», «Årsrapport og årsregnskap 2020 – Moss 
Havn KF» og «Årsrapport og årsregnskap 2020». Samtlige enstemmig vedtatt som 
innstilling. Til orientering. 
 
Vedlegg 5: Kommunestyret behandlet den 22.06.2021 «Regnskapsavslutning Hoppern 
skole og flerbrukshall». Enstemmig vedtatt som innstilling. Til orientering. 
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Vedlegg 6: Tilsynsrapport fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, «Spesialundervisning: Fatte 
vedtak om spesialundervisning» Moss kommune - Åvangen skole. Kommunen har uttalt seg 
innen frist. På bakgrunn av kommunens uttalelse legges det til grunn at kommunen har rettet 
alle lovbruddene i foreløpig rapport. Tilsynet avsluttes med denne rapporten. Til orientering. 
 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta referater og meldinger til orientering. 
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Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Moss 
 
 
 
Møtedato: 14.06.2021,  
Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 19:30 
Møtested: Teams 
Fra – til saksnr.: 21/21 – 21/33  

 
Frammøteliste: 
 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Tage Pettersen, leder X 
 

Ole Gjølberg, nestleder X 
 

Geir Hovland X 
 

Gunn Salbuvik X 
 

Hilde Pettersen X  

Helge G. Watndal X (fra sak 21/25)  

Lillian Eriksen X  

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte: 6 av 7 i sakene 21/21 – 21/24 og 7 av 7 (fra sak 21/25) 
 
Sekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen. 
Revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker og forvaltningsrevisor Bjørnar Eriksen og 
forvaltningsrevisor Thea Marie Styrkson. 
Administrasjonen: Stabsjef Are Hammervold Solvang 

Andre: Ingen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tage Pettersen  Ole Gjølberg 
Leder  nestleder 
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Saksliste 
 
   

PS 21/21 Godkjenning av innkalling og saksliste  

PS 21/22 Valg av representant til å signere protokoll  

PS 21/23 oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjonsprosjekt "Tilpasset 
opplæring" 
 

 

PS 21/24 Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjonsprosjekt "Risikoområder i 
kommunesammenslåing - Anskaffelser" 
 

 

PS 21/25 Prosjektplan forvaltningsrevisjon "Antikorrupsjonsarbeid i Moss 
kommune" 
 

 

PS 21/26 Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt "Personvern og 
informasjonssikkerhet" 
 

 

PS 21/27 Etterlevelseskontroll - Revisors uttalelse  

PS 21/28 Revisjonsbrev 1/2021 - Kontrollutvalgets oppfølging  

PS 21/29 Revisjonsrapport - Avslutning av byggeregnskap Hoppern skole og 
idrettshall. 
 

 

PS 21/30 Workshop i forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurderinger  

PS 21/31 Rullering av plan for eierskapskontroll 2020-2023  

PS 21/32 Referater og meldinger  

PS 21/33 Eventuelt  

 

 
PS 21/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

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

Kontrollutvalget Moss behandling 14.06.2021: 

Inger merknader til innkallingen eller sakslisten 

Kontrollutvalget Moss vedtak 14.06.2021: 

Innkalling og sakslisten godkjennes 
 
 

PS 21/22 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 

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

Kontrollutvalget Moss behandling 14.06.2021: 

Ole Gjølberg ble foreslått og enstemmig valgt til å signere protokoll sammen med leder. 

Kontrollutvalget Moss vedtak 14.06.2021: 

1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Ole Gjølberg 
 

 
PS 21/23 oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjonsprosjekt 
"Tilpasset opplæring" 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Tilpasset 

opplæring», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 

«Tilpasset opplæring», til etterretning. 

Kontrollutvalget Moss behandling 14.06.2021: 

Revisor orienterte om resultatet om oppfølgingsrapporten, tre av fire anbefalinger er fulgt opp 
og den fjerde er delvis fulgt opp. Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Moss vedtak 14.06.2021: 

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Tilpasset 
opplæring», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
2. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 

«Tilpasset opplæring», til etterretning. 
 

 
PS 21/24 Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjonsprosjekt 
"Risikoområder i kommunesammenslåing - Anskaffelser" 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Risikoområder 

i kommunesammenslåing - Anskaffelser», samt kommunedirektørens uttalelse til 
rapporten til etterretning. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Risikoområder i kommunesammenslåing - Anskaffelser», til etterretning. 
 
2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen 
anser at kostnadsanalysen av kommunens innkjøp/anskaffelser, er ferdig utarbeidet. 
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Kontrollutvalget Moss behandling 14.06.2021: 

Revisor orienterte om resultatet om oppfølgingsrapporten, en av to anbefalinger er fulgt opp 
og den andre er under arbeid. Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Moss vedtak 14.06.2021: 

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Risikoområder 
i kommunesammenslåing - Anskaffelser», samt kommunedirektørens uttalelse til 
rapporten til etterretning. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Risikoområder i kommunesammenslåing - Anskaffelser», til etterretning. 
 
2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen 
anser at kostnadsanalysen av kommunens innkjøp/anskaffelser, er ferdig utarbeidet. 
 

 

PS 21/25 Prosjektplan forvaltningsrevisjon "Antikorrupsjonsarbeid i 
Moss kommune" 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Prosjektplan «Antikorrupsjonsarbeid» godkjennes. 

 
2. Sekretariatets forslag til ordlyd i problemstillingene innarbeides i prosjektplanen. 

Kontrollutvalget Moss behandling 14.06.2021: 

Kontrollutvalget merker seg to områder som revisjonen skal ha fokus på. Områdene er 
eiendom og utbygging, og område innen helse og omsorg som kjøp og salg av tjenester 
Innstillingen enstemmig vedtatt med et tilleggspunkt 3. 

Kontrollutvalget Moss vedtak 14.06.2021: 

1. Prosjektplan «Antikorrupsjonsarbeid» godkjennes. 
 

2. Sekretariatets forslag til ordlyd i problemstillingene innarbeides i prosjektplanen. 
 

3. Kontrollutvalget ber revisjonen fokuserer på følgende to spesifikke områder: 

 eiendom og utbygging 

 helse og omsorg 
 

 
PS 21/26 Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt "Personvern og 
informasjonssikkerhet" 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Prosjektplan «Personvern og informasjonssikkerhet» godkjennes. 
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2. Kontrollutvalget ønsker at det også blir gjennomført en systemtest av kommunens 
systemer. 

Kontrollutvalget Moss behandling 14.06.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Moss vedtak 14.06.2021: 

1. Prosjektplan «Personvern og informasjonssikkerhet» godkjennes. 
 

2. Kontrollutvalget ønsker at det også blir gjennomført en systemtest av kommunens 
systemer. 

 

 
PS 21/27 Etterlevelseskontroll - Revisors uttalelse 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar kontroll med etterlevelsen av «Budsjettvedtak – Overholdelse av 

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

Kontrollutvalget Moss behandling 14.06.2021: 

Revisor orienterte om kontrollens omfang og til hvilke kontroller som er gjennomført. 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Moss vedtak 14.06.2021: 

1. Kontrollutvalget tar kontroll med etterlevelsen av «Budsjettvedtak – Overholdelse av 
regelverk og egne rutiner for budsjettering og budsjettjusteringer», til orientering 

 

 
PS 21/28 Revisjonsbrev 1/2021 - Kontrollutvalgets oppfølging 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Revisjonsbrev nr. 1/2021 tas til orientering. Kontrollutvalget ber kommunedirektør om å 

sørge for at revisjonens merknader blir fulgt opp med nødvendige tiltak 
 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig tilbakemelding om tiltak som er 
iverksatt, til kontrollutvalgets møte 20.09 2021 

Kontrollutvalget Moss behandling 14.06.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Moss vedtak 14.06.2021: 

1. Revisjonsbrev nr. 1/2021 tas til orientering. Kontrollutvalget ber kommunedirektør om å 
sørge for at revisjonens merknader blir fulgt opp med nødvendige tiltak 
 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig tilbakemelding om tiltak som er 
iverksatt, til kontrollutvalgets møte 20.09 2021 
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PS 21/29 Revisjonsrapport - Avslutning av byggeregnskap Hoppern 
skole og idrettshall. 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget har ingen merknader til revisjonsrapport Avslutning av byggeregnskap 

«Hoppern skole og idrettshall», og tar rapporten til orientering. 
 

2. Revisjonsrapport avslutning av byggeregnskap «Hoppern skole og idrettshall», og 
MKEiendom styresak 012/21 oversendes kommunestyret. Kontrollutvalget viser til 
styrets innstilling i sak 012/21 til kommunestyret. 

Kontrollutvalget Moss behandling 14.06.2021: 

Revisjonen orienterte kort om kontrollen av byggeregnskapet. Kontrollutvalget stilte enkelte 
spørsmål som ble besvart av revisor. Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Moss vedtak 14.06.2021: 

1. Kontrollutvalget har ingen merknader til revisjonsrapport Avslutning av byggeregnskap 
«Hoppern skole og idrettshall», og tar rapporten til orientering. 
 

2. Revisjonsrapport avslutning av byggeregnskap «Hoppern skole og idrettshall», og 
MKEiendom styresak 012/21 oversendes kommunestyret. Kontrollutvalget viser til 
styrets innstilling i sak 012/21 til kommunestyret. 

 

 
PS 21/30 Workshop i forbindelse med risiko- og 
vesentlighetsvurderinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Saken legges frem uten forslag til innstilling fra sekretariatet. 

Kontrollutvalget Moss behandling 14.06.2021: 

Kontrollutvalget drøftet følgende områder i sin workshop: 

 Skjønnsmessig etisk vurderinger som blir gjort – beboeres rettsvern opp mot kommunens 

ansvar i forhold til personal 

 Beregning av selvkost for vann og avløp spesielt og beregning av selvkost generelt 

 Vedlikehold av kommunale bygg 

 Momskompensasjoner for utbyggingsavtaler/ justeringsavtaler 

Kontrollutvalget Moss vedtak 14.06.2021: 

Kontrollutvalget drøftet saken og kom med innspill til risiko- og vesentlighetsvurderingen. 
 
 
 

PS 21/31 Rullering av plan for eierskapskontroll 2020-2023 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
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1. Saken legges frem uten forslag til vedtak 

Kontrollutvalget Moss behandling 14.06.2021: 

Kontrollutvalget drøftet om det er behov for å endre justere planen for inneværende periode. 
Det ble enighet om at det ikke er behov for å gjøre endringer. 

Kontrollutvalget Moss vedtak 14.06.2021: 

Det gjøres ingen endringer i Plan for eierskapskontroll 2020 – 2023.  

 
 
PS 21/32 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Referater og meldinger tas til orientering 

Kontrollutvalget Moss behandling 14.06.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Moss vedtak 14.06.2021: 

1. Referater og meldinger tas til orientering 
 

 
PS 21/33 Eventuelt 

Kontrollutvalget Moss behandling 14.06.2021: 

Ingen saker. 
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Moss kommune,  
Rådhuset, Kirkegata 15, 
Postboks 175, 1501 Moss. 
 
+47 69 24 80 00  
Org.nr.: 920817521 

 
 
 
Caroline Klæboe Roos 
Rådgiver 

 
Fredrikstad kommune 
 

 

Deres ref.: Vår ref.:  Dato: 

 21/2040 - 3 / AMKH 03.08.2021 
 
 

Årsregnskap med årsberetning 2020 - Moss Kommunale Eiendomsselskap KF 
 
 
Kommunestyret- 058/21, har i møte 22.06.2021 fattet følgende vedtak: 

Årsregnskap med årsberetning 2020 vedtas som fremlagt. 
 
Driftsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr -3 766 563. Mer-/mindreforbruk kr 
0 etter foretatte disposisjoner i henhold til forskriftens § 4-1 til § 4-4. 
 
Investeringsregnskapet viser sum investeringsutgifter kr 101 382 599 og sum 
investeringsinntekter kr 121 382 599. Udekket beløp kr 0 etter foretatte 
disposisjoner i henhold til forskriftens §4-1, § 4-5 og § 4-6. 
 

 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Amber Khan 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
 
 
 
 
Mottakere    
Fredrikstad kommune    
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Side 2 av 5 
 

 

  

Arkiv: FE-210 

Arkivsak: 21/2040 - 2 

Saksbehandler: Anne Siri Birkeland 

  Dato: 21.03.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

008/21 Styret for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF 12.04.2021 

058/21 Kommunestyret 22.06.2021 

 
 

Årsregnskap med årsberetning 2020 - Moss Kommunale Eiendomsselskap KF 
 
Daglig leders forslag til vedtak: 
Årsregnskap med årsberetning 2020 vedtas som fremlagt. 
 
Driftsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr -3 766 563. Mer-/mindreforbruk kr 0 etter 
foretatte disposisjoner i henhold til forskriftens § 4-1 til § 4-4. 
 
Investeringsregnskapet viser sum investeringsutgifter kr 101 382 599 og sum 
investeringsinntekter kr 121 382 599. Udekket beløp kr 0 etter foretatte disposisjoner i 
henhold til forskriftens §4-1, § 4-5 og § 4-6. 
 

 
Styret for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF 12.04.2021: 
 
Behandling: 
Korrekt sum investeringsutgifter er kr 101 870 393.  
 
Regnskapet ble enstemmig vedtatt under forutsetning av Kontrollutvalgets godkjennelse. 
 
 
MKE- 008/21 Vedtak: 

Styrets innstilling til Kommunestyret: 
Årsregnskap med årsberetning 2020 vedtas som fremlagt. 
 
Driftsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr -3 766 563. Mer-/mindreforbruk kr 0 
etter foretatte disposisjoner i henhold til forskriftens § 4-1 til § 4-4. 
 
Investeringsregnskapet viser sum investeringsutgifter kr 101 870 393 og sum 
investeringsinntekter kr 121 382 599. Udekket beløp kr 0 etter foretatte disposisjoner i 
henhold til forskriftens § 4-1, § 4-5 og § 4-6. 
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Side 3 av 5 
 

Kommunestyret 22.06.2021: 
 
Behandling: 
Votering: 
Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
KS- 058/21 Vedtak: 
Årsregnskap med årsberetning 2020 vedtas som fremlagt. 
 
Driftsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr -3 766 563. Mer-/mindreforbruk kr 0 etter 
foretatte disposisjoner i henhold til forskriftens § 4-1 til § 4-4. 
 
Investeringsregnskapet viser sum investeringsutgifter kr 101 382 599 og sum 
investeringsinntekter kr 121 382 599. Udekket beløp kr 0 etter foretatte disposisjoner i 
henhold til forskriftens §4-1, § 4-5 og § 4-6. 
 

 
 
· 2020 

 
Driftsregnskapet  
Driftsregnskapet viste et netto driftsresultat på - kr 3 766 563 som er finansiert med bruk av fond. 
 

· Budsjettert overføring fra drift til investering ble strøket med kr 2 016 260. 
· Budsjettert bruk av disposisjonsfond ble strøket med kr 3 730 240. 

Dette er gjennomført og gir et regnskap for 2020 i balanse.  Det har imidlertid vært et større forbruk 
til drift og vedlikehold enn hva som er opprinnelig budsjettert. Ved tilførsel av boligmasse fra «gamle 
Rygge», så viste det seg at etterslepet på disse var såpass store at det var nødvendig med 
budsjettendringer fra planlagt vedlikehold til ikke planlagt vedlikehold, men alt tatt innenfor egne 
rammer. Ikke planlagt vedlikehold endte opp med et samlet merforbruk på ca. 8 millioner kroner. 
Planlagt vedlikehold endte på et samlet mindreforbruk på ca. 3 millioner kroner.  

 
Det var i 2020 et uvanlig stort avvik mellom budsjetterte og regnskapsførte utgifter (merutgifter 38 
millioner) og inntekter (merinntekter 38 millioner). Dette kommer av at balanseverdiene fra Rygge 
kommune er overført i 2020 og er avskrevet med tilsvarende mot-/inntektspost i MKEiendoms 
driftsregnskap. Tilhørende låneverdier blir ikke overført før i 2021. 

 

 

Investeringsregnskapet  
Investeringsutgifter minus investeringsinntekter viste et resultat på kr 19 512 206 millioner kroner 
som er brukt til budsjettert avsetning til og bruk av fond. 
 

· Bruk av lån ble redusert med kr 22 584 837 
· Overføring fra drift ble redusert med kr 2 016 260 

MKEiendom leverer et investeringsregnskap med relativt få avvik mot vedtatt budsjett for 2020, og 
med små avvik fra vedtatt totalramme. De store avvikene kommer altså fra endret fremdrift.  

 
Kjøp/oppgradering av leiligheter og oppføring av robuste boliger er to av prosjektene som av 
forskjellige grunner ikke er gjennomført i 2020 i tråd med budsjettet. Det samme gjelder 
oppgradering av uteområder barnehager og Grindvold omsorgsbolig. Øvrige prosjekter har hatt en 
forutsigbar og god fremdrift. 
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Samlede utgifter i investeringsregnskaper er på 121,9 millioner kroner, mot 500 millioner kroner i 
2019. Finansiering i tråd med budsjett med unntak av samlede merinntekter fra statlige og 
fylkeskommunale overføringer 9 millioner kroner og mindreinntekt ved salg av Ryggeveien 262, 3,5 
millioner kroner. Overføring fra investering og nødvendig bruk av lån er strøket i tråd med 
regelverket, slik at investeringsregnskapet er i balanse. Lån er redusert med 22,6 millioner kroner 
og overføring fra drift med 2 millioner kroner. 

 
Investeringstakten fremover er innledningsvis i dalende, men tar seg opp igjen når prosjektene 
«Utvidelse Mossehallen», «Omlegging av høyspent nordre bydel» og «Grindvold Omsorgsboliger» 
påstartes for fullt. 

 

 

Balansen  

Det er enkelte større endringer i balansekonti, bl.a. har MKEiendom fått egen driftskonto og 
pensjonsmidler er flyttet til KLP. Det ble tatt opp 29 millioner kroner i nytt lån til finansiering av 
investeringsprosjekter, men over 86 millioner kroner er innbetalt i avdrag. Opptak av lån var lavt 
pga. mye ubrukt lån. Stor langsiktig gjeld medfører en betydelig risiko ved fremtidige renteøkning. 

 
Anleggsverdiene (aktiveringer) økte i 2020 med 76 millioner kroner. 

 
MKEiendom har i 2020 økt sine fond med ca. 16 millioner kroner. Inntekten er i det vesentligste 
knyttet til salg av bolig/festetomter og avsetninger av korona-tilskudd fra staten. Fondsplassering er 
iht. tidligere kommunestyrevedtak. Bruk av rentefond ble redusert som følge av strykninger til 3,8 
millioner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
· 2021-2024 

Av viktige fokusområder inn i perioden 2021-2024, nevnes spesifikt: 
· Utvikle nye mål for foretaket 
· Effektivisering av organisasjonen og driften 
· God ressursstyring 
· Forutsigbar kostnadsstyring 

 
· Gjennomføre oppbyggingen av «nye MKEiendom» på en 

tilfredsstillende måte innenfor gitte rammer.  
· Arbeide aktivt med å skaffe langsiktige, forutsigbare og riktige 

økonomiske rammer for Forvaltning (F), Drift (D) og 
Vedlikehold (V) i neste handlingsperiode, spesielt med nye 
oppdragsmengder og tilførsel av egen produksjonsenhet fra 
2021. 

· Følge opp tiltak, status og resultat på gjennomførte Enøk-
tiltak og EPC-prosjekt, samt videreføre kompetansen som ble 
ervervet i prosjektet til øvrige bygg som ikke var omfattet av 
EPC-prosjektet i første omgang. 

· Gjennomføre de riktige drifts- og vedlikeholdsoppgavene på 
en god og ressurseffektiv måte. 

· Opprettholde og utvikle rutiner/samarbeid for god sosial 
boligutvikling med boligsosial avdeling/NAV. 
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Drift og vedlikehold 
MKEiendom vil fortsatt arbeide aktivt med tilstandsregistrering og fortløpende 
konsekvensvurderinger, slik at vi i fellesskap med kunden/brukerne kan løse de løpende 
utfordringer, tross kommunens varslede nedadgående økonomi og kutt på 10 millioner kroner 
gjennomført i 2021. MKEiendom følger de til enhver tid gjeldende regler og har som mål at alle 
formålsbygg skal være energieffektive og at et eventuelt økende etterslep i minst mulig grad skal 
påvirke våre kunder/brukere. 

 
Investeringer 
Investeringstakten er innledningsvis i perioden dalende, men tar seg opp igjen når prosjektene 
«Utvidelse Mossehallen», «Omlegging av høyspent nordre bydel» og «Grindvold Omsorgsboliger» 
påstartes for fullt. 

 
Organisasjon 
MKEiendoms definerte mål er å utøve ansvarlig eierskap via forvaltning, drift, vedlikehold og 
utvikling av kommunale eiendommer i et langsiktig perspektiv. MKEiendom må ha en selvstendig og 
avklart rolle mot kommunen, hvor man følger foretaksmodellen slik den er definert. Dette forutsetter 
forutsigbare og stabile husleier, slik eierne ønsket da KF-modellen ble innført i 1999. Det er behov 
for å definere dette ytterligere. 

 
Energi/Enøk/miljø 
MKEiendom vil opprettholde stort fokus på Energiledelse, gjennomføre konkrete Enøk-tiltak. Det 
jobbes også aktivt med å bygge ut sentralt styringssystem for tekniske anlegg i eksisterende bygg. 

 
Som et ledd i å profesjonalisere MKEiendom som Forvalter, Utvikler og Drifter er vi medlem av 
Grønn Bygg Allianse (GBA). GBA er en interesseorganisasjon for byggeiere/forvaltere som ønsker 
å ha fokus på miljø, samfunnsansvar og bærekraft.  

 
MKEiendom deltar i tillegg i et forskningsprosjekt i regi av SINTEF om solenergi og fleksible laster i 
kommunale bygg der solcelleanlegget på Hoppern skole vil være et referanseanlegg. Hensikten 
med prosjektet er å få kunnskap om lokal energiproduksjon fra solceller og dokumentasjon på 
hvordan målt energiproduksjon fra anleggene passer overens med målt energibruk i kommunale 
bygg.  

 
Marked/utvikling 
Det må i perioden utarbeides nye felles prognoser for formålsbyggsareal-/boligbehov i «nye Moss» 
slik at MKEiendom får et styringsverktøy for markeds-/utviklingsstrategien for perioden 2025-2050. 

 
 
Oppsummering/konklusjon:  
Moss Kommunale Eiendomsselskap KF opplever å ha gjennomført nok et godt år med god 
økonomisk og faglig kontroll og har tro på at planperioden vil kunne gjennomføres på en like god 
måte. 

 
 

 
Vedlegg i saken: 
06.04.2021 Årsberetning 20 
25.03.2021 Årsregnskap 20 
19.04.2021 Revisors beretning 2020 
18.05.2021 Revisors beretning - MKE KF 
10.06.2021 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetningen 2020 for M.._ 
10.06.2021 Særutskrift PS 21-16 Moss Kommunale Eiendomsselskap KF - Kontrollutvalge.._ 

 
Andre dokumenter i saken: 
18.02.2021 Årsregnskap med årsberetning 2020 - Moss Kommunale Eiendomsselskap KF 
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Moss kommune,  
Rådhuset, Kirkegata 15, 
Postboks 175, 1501 Moss. 
 
+47 69 24 80 00  
Org.nr.: 920817521 

 
 

 

 
 
 
Roos Caroline Klæboe 
 

 

Deres ref.: Vår ref.:  Dato: 

 21/5017 - 4 / AMKH 05.08.2021 
 
 

Årsrapport og årsregnskap 2020 - Moss Havn KF 
 
 
Kommunestyret- 059/21, har i møte 22.06.2021 fattet følgende vedtak: 

• Moss havn KFs årsregnskap med årsrapport for 2020 godkjennes. 
• Moss havn KFs investeringsregnskap godkjennes. 
• Regnskapsmessig overskudd kr 2 406 134,- er disponert til disposisjonsfond 
(havnekapitalens reguleringsfond) 

 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Amber Khan 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
 
 
 
 
Mottakere    
postkontrollutvalg    
Roos Caroline Klæboe    
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Arkiv: FE-210, TI-&14 

Arkivsak: 21/5017 - 2 

Saksbehandler:  

  Dato: 01.06.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

059/21 Kommunestyret 22.06.2021 

 
 

Årsrapport og årsregnskap 2020 - Moss Havn KF 
 
Moss Havnestyrets innstilling til kommunestyret:  
 
• Moss havn KFs årsregnskap med årsrapport for 2020 godkjennes. 
• Moss havn KFs investeringsregnskap godkjennes. 
• Regnskapsmessig overskudd kr 2 406 134,- er disponert til disposisjonsfond 
(havnekapitalens reguleringsfond) 

 
Kommunestyret 22.06.2021: 
 
Behandling: 
Votering: 
Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KS- 059/21 Vedtak: 
• Moss havn KFs årsregnskap med årsrapport for 2020 godkjennes. 
• Moss havn KFs investeringsregnskap godkjennes. 
• Regnskapsmessig overskudd kr 2 406 134,- er disponert til disposisjonsfond 
(havnekapitalens reguleringsfond) 

 
Saksopplysninger: 
 
Det vises til saksprotokoll fra havnestyremøte nr 2/2021 den 2. mars 2021, sak 9/2021 
 
Dokumenter vedlagt saken: 
 

· Protokoll fra havnestyremøte nr. 2/2021 den 2. mars 2021 
· Moss Havn KF årsregnskap 2020 

· Moss Havn KFs årsrapport 2020 
· Revisorsberetning 2020 
· Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2020 

 

 
 
Konklusjon: 
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Det konkluderes i tråd med innstillingen. 
 
 
 

 
Vedlegg i saken: 
10.06.2021 Sak nr 92021 til Kommunestyret 
01.06.2021 Signert Protokoll fra havnestyremøte nr 2 2021 den 2. mars  (18006) 
10.06.2021 Årsrapport og årsregnskap 2020 Moss Havn 
10.06.2021 Moss Havn KF - Årsrapport 2020 - Vedlegg  (1) 
10.06.2021 Særutskrift PS 21/15 Moss Havn KF - Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2020 
02.06.2021 Signert - revisjonsberetning 2020 (L)(18406) 
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Moss kommune,  
Rådhuset, Kirkegata 15, 
Postboks 175, 1501 Moss. 
 
+47 69 24 80 00  
Org.nr.: 920817521 

 
 

 

 
 
 
Roos Caroline Klæboe 
 

 

Deres ref.: Vår ref.:  Dato: 

 21/3538 - 2 / AMKH 05.08.2021 
 
 

Årsrapport og årsregnskap 2020 
 
 
Kommunestyret- 060/21, har i møte 22.06.2021 fattet følgende vedtak: 

 
1. Moss kommunes årsrapport for 2020 vedtas 
2. Moss kommunes årsregnskap for 2020 vedtas, herav driftsregnskap, 

investeringsregnskap og konsolidert regnskap 
 
Protokolltilførsel fra Høyre: 
Det er et krav om selvkost for gebyrer og byggesaksbehandling. Det er 
derfor beklagelig at 
posisjonen ikke vil støtte forslaget om å få regnskap 
for dette. Det er også en forutsetning som grunnlag for 
budsjettarbeidet. 

 

 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Amber Khan 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
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Mottakere    
postkontrollutvalg    
Roos Caroline Klæboe    
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Arkiv: FE-210 

Arkivsak: 21/3538 - 1 

Saksbehandler: Stine Kihl 

  Dato: 20.04.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

013/21 Administrasjonsutvalget 28.05.2021 

088/21 Plan, bygg og teknisk 31.05.2021 

024/21 Helse og mestring 01.06.2021 

028/21 Landbruk, samferdsel, natur og miljø 02.06.2021 

020/21 Kultur, aktivitet og inkludering 03.06.2021 

010/21 Oppvekst og utdanning 07.06.2021 

064/21 Formannskapet 08.06.2021 

060/21 Kommunestyret 22.06.2021 

 
 

Årsrapport og årsregnskap 2020 
 
Innstilling fra Formannskapet - 08.06.2021 - 064/21 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 

1. Moss kommunes årsrapport for 2020 vedtas 
2. Moss kommunes årsregnskap for 2020 vedtas, herav driftsregnskap, 

investeringsregnskap og konsolidert regnskap 

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 

1. Moss kommunes årsrapport for 2020 vedtas 
2. Moss kommunes årsregnskap for 2020 vedtas, herav driftsregnskap, 

investeringsregnskap og konsolidert regnskap 

 
Administrasjonsutvalget 28.05.2021: 
 
Behandling: 
Alternativt forslag, foreslått av ,  
Administrasjonsutvalget tar årsrapport og årsregnskap 2020 til orientering. 

 
Votering: 
Alternativt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
ADMU- 013/21 Vedtak: 
Administrasjonsutvalget tar årsrapport og årsregnskap 2020 til orientering. 
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Plan, bygg og teknisk 31.05.2021: 
 
Behandling: 
Forslag fra Høyre og Uavh., foreslått av Gretha Kant, Høyre 
Utvalget ber om å få oversendt årsregnskap for gebyrer og byggesaksbehandling 
og regnskap for området overtatt fra Moss Drift og Anlegg følger saken videre. 

 
Alternativt forslag, foreslått av ,  
Hovedutvalg for plan, bygg og teknisk tar saken til orientering 

 
Votering: 
Alternativt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
PBT- 088/21 Vedtak: 
Hovedutvalg for plan, bygg og teknisk tar saken til orientering 
 
 
Utvalget ber om å få oversendt årsregnskap for gebyrer og byggesaksbehandling 
og regnskap for området overtatt fra Moss Drift og Anlegg følger saken videre. 
 

 
Helse og mestring 01.06.2021: 
 
Behandling: 
024/21, foreslått av Remi Alexander Sølvberg, Rødt 
Saken tas til orientering. 

 
Saken er fremlagt som en orienteringssak til hovedutvalget. 
 
Votering: 
Leders forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Det ble ikke votert over kommunedirektørens forslag til vedtak. 
 
HM- 024/21 Vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 
Landbruk, samferdsel, natur og miljø 02.06.2021: 
 
Behandling: 
Forslag MDG, foreslått av Benedicte Lund, Miljøpartiet De Grønne 
Saken tas til orientering. 

 
Saken er fremlagt som en orienteringssak til hovedutvalget. 
Orientering ved direktør Torunn Årset. 
Votering: 
Leders forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Det ble ikke votert over kommunedirektørens forslag til vedtak. 
 
LSNM- 028/21 Vedtak: 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
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Kultur, aktivitet og inkludering 03.06.2021: 
 
Behandling: 
Omforent forslag, foreslått av Øivind Tandberg-Hanssen, SV- Sosialistisk Venstreparti 
Moss kommunes årsrapport for 2020 tas til orientering 
 
Moss kommunes årsregnskap for 2020 tas til orientering, herav driftsregnskap, 
investeringsregnskap og konsolidert regnskap 

 
Votering: 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KAI- 020/21 Vedtak: 
Moss kommunes årsrapport for 2020 tas til orientering 
 
Moss kommunes årsregnskap for 2020 tas til orientering, herav driftsregnskap, 
investeringsregnskap og konsolidert regnskap 

 
Oppvekst og utdanning 07.06.2021: 
 
Behandling: 
Alternativt forslag:, foreslått av Irene Hetmann Landgren, Arbeiderpartiet 
Hovedutvalg for oppvekst og utdanning tar årsrapport og årsregnskap 2020 til orientering. 

 
Votering: 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
OU- 010/21 Vedtak: 
Hovedutvalg for oppvekst og utdanning tar årsrapport og årsregnskap 2020 til orientering.  

 
Formannskapet 08.06.2021: 
 
Behandling: 
Votering: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
FSK- 064/21 Vedtak: 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 

1. Moss kommunes årsrapport for 2020 vedtas 
2. Moss kommunes årsregnskap for 2020 vedtas, herav driftsregnskap, 

investeringsregnskap og konsolidert regnskap 

 
Kommunestyret 22.06.2021: 
 
Behandling: 
Tilleggspunkt, foreslått av Finn-Erik Blakstad, Venstre 
Kommunestyret inviteres til å prioritere hvordan kommunen skal bruke ubenyttet Corona-
kompensasjon fra staten i en egen sak. En slik sak vil være godt egnet for involvering av 
innbyggere, næringsliv og politisk miljø. Etter en høring bør målet være å komme frem til 
en bred politisk enighet om en prioritering av ubrukte midler. Regjeringens hensikt med å 
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kompensere kommunene er at kommunene selv vet hvor behovet for kompensasjon er 
størst. Derfor bør Moss kommune løfte denne prioriteringen i en egen sak. 

 
Forslag fra Høyre, foreslått av Gretha Kant, Høyre 
Kommunestyret ber om å få oversendt årsregnskap for gebyrer og byggesaksbehandling 
for 2020. 

 
Protokolltilførsel:, foreslått av Gretha Kant, Høyre 
Det er et krav om selvkost for gebyrer og byggesaksbehandling. Det er derfor beklagelig at 
posisjonen ikke vil støtte forslaget om å få regnskap 
for dette. Det er også en forutsetning som grunnlag for 
budsjettarbeidet. 

 
Votering: 
Høyres forslag fikk 21 stemmer (Høyre, Ny Kurs, FrP, 2 stemmer Uavh og Venstre) og falt. 
Venstres tilleggsforslag fikk 2 stemmer (V) og falt.  
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 
 
KS- 060/21 Vedtak: 

 
1. Moss kommunes årsrapport for 2020 vedtas 
2. Moss kommunes årsregnskap for 2020 vedtas, herav driftsregnskap, 

investeringsregnskap og konsolidert regnskap 
 
Protokolltilførsel fra Høyre: 
Det er et krav om selvkost for gebyrer og byggesaksbehandling. Det er derfor 
beklagelig at 
posisjonen ikke vil støtte forslaget om å få regnskap 
for dette. Det er også en forutsetning som grunnlag for 
budsjettarbeidet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
 
I henhold til kommuneloven § 14-3 skal årsregnskap og årsrapport vedtas senest seks 
måneder etter regnskapsårets slutt og hvert årsregnskap skal behandles samtidig med 
tilhørende årsrapport.  
 
Denne saken omhandler årsrapport og årsregnskap 2020 for Moss kommune 
(kommunekassa), samt konsolidert regnskap 2020. Moss Havn KF og MKEiendom KF 
fremmer egne saker om årsrapport og årsregnskap 2020 til kommunestyret.  
 

Redegjørelse for saken: 
 
Årsregnskap 2020 er utarbeidet i tråd med kommunelovens § 14-6, samt ”Forskrift om 
økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning” (regnskapsforskriften). Noter til 
regnskapet, samt oversikt over kommunens garantiansvar og spesifikasjon av kapitalkonto 
med mer, er også innarbeidet i dokumentet.  
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Årsrapport 2020 er utarbeidet i tråd med kommunelovens § 14-7, herav bestemmelser om 
at kommuner skal utarbeide en årsrapport for kommunens samlede virksomhet. 
Årsrapporten skal redegjøre for: 
 

a. forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, 
og om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske 
handleevnen over tid 

b. vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og 
vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene  

c. virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av 
vesentlig betydning for kommunen eller innbyggerne  

d. tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk 
standard  

e. den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling  
f. hva kommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt etter likestillings- og 

diskrimineringsloven § 26. 

 
Det er benyttet foreløpige KOSTRA-indikatorer for 2020 innenfor de aller fleste 
tjenesteområder. Det gjøres her oppmerksom på at det i rapporteringen var flere mangler 
fra SSB, men at det antas at de fleste indikatorene/tallene i relativt liten grad er berørt.  
 

Vurderinger: 
 

Driftsregnskapet: 
Moss kommune hadde i forbindelse med utarbeidelse av budsjett for 2020 økonomiske 
utfordringer og et stort innsparingsbehov. Det var imidlertid fortsatt usikkerhet rundt flere 
av tallene, da man på budsjett tidspunktet ikke hadde avklart alle forhold 
tilknyttet organisering, identifisert mulige innsparingsmuligheter, eventuelt utfordringer ved 
sammenslåingen, samt harmoniseringsbehov tilknyttet priser, tjenester, systemer, 
lønnsforhold og lignende. I tillegg hadde både gamle Moss kommune og Rygge kommune 
en økt aktivitet i 2019 som også skulle konsekvensjusteres for i 2020. Generelt var det 
fortsatt mye som var usikkert.  
 
I det opprinnelige budsjettet for 2020 ble det - med bakgrunn i forholdene over - lagt inn en 
økning fra 2019 til 2020 på ca. kr 107 mill., finansiert ved; 
 

· bruk av disposisjonsfond kr 55 mill.  
· ikke identifisert effektiviserings- og omstillingsbehov kr 25 mill. og 
· bruk av engangstilskudd ved kommunesammenslåing kr 27 mill. 

Utover i 2020 økte aktivitetene ytterligere, spesielt innenfor helse og omsorgstjenestene. I 
tillegg ble korona en økonomisk utfordring. Med lite sammenligningsgrunnlag fra tidligere 
år, ble det ekstra utfordrende å separere aktivitetsendringer tilknyttet korona, kontra 
ordinære aktivitetsendringer, men i ettertid ser man at man langt på vei har truffet relativt 
godt på dette.  

Året 2020 har vist at det har vært viktig å fortløpende ha fokus på omstillings- og 
effektiviseringsarbeid. Programmet "I balanse med et handlingsrom" var en viktig satsing i 
dette arbeidet, da arbeidet med programmet bidro til å gi ekstra oppmerksomhet på 
økonomi. Gjennom sommeren og høsten 2020 ble det fortløpende vurdert hva som kunne 
spares på kort og lang sikt, herav gjennom å holde stillinger vakante, redusere bemanning 
permanent, begrense vikarinnleie, samt redusere innkjøp. Det endelige resultatet for 2020 
viser at man i langt større grad enn man først antok klarte å hente inn besparelser allerede 
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for 2020, herav også gjennom tidligere effekt av besparelser lagt inn i økonomiplan for 
2021-2024.  

Flere eksterne forhold bidro til slutt til det positive avviket gjennom 2020, herav lavere 
pensjonskostnader som hadde den største positive økonomiske effekten - totalt kr 76 mill. 
I tillegg bidro nasjonale tiltak tilknyttet korona til lavere netto renteutgifter, 
lavere lønnsoppgjør og arbeidsgiveravgift, samt økte tilskudd/overføringer.  
 
Nedenfor følger en kort redegjørelse av driftsregnskapet, samt diverse økonomiske forhold 
for 2020.  
 
Netto driftsresultat: 
Netto driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter 
at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Teknisk beregningsutvalg anbefaler at årlig netto 
driftsresultat bør ligge på 1,75 prosent. Anbefalingen er på konsernnivå, det vil si inklusive 
foretakene. 
 
Netto driftsresultat for 2020 ble 1,8 prosent for Moss kommune og justert for netto 
avsetning til bundne fond ble netto driftsresultat på 1,0 prosent. Netto driftsresultat justert 
for bundne driftsfond gir et mer korrekt bilde, da avsetninger-/bruk av bundne driftsfond i 
stor grad fungerer som en periodiseringskonto, dvs. at pengene mottas i et år og brukes i 
et annet år.  
 
Årsregnskapet for 2020 er gjort opp med følgende budsjettmessige avvik:  

 
Tallene er i hele tusen kroner og er eksklusive foretakene 

 

Driftsregnskapet for 2020 er forøvrig gjort opp i balanse, dvs. at det regnskapsmessig 
ikke er et mer-/mindreforbruk som skal disponeres. I henhold til regnskapsforskriften § 
4-3 skal et mindreforbruk reduseres så mye som mulig ved å stryke bruk av 
disposisjonsfond. Budsjettert bruk av disposisjonsfond kr 56 mill. er derfor strøket i 
forbindelse med regnskapsavslutningen, dvs. ikke realisert. Videre skal et resterende 
mindreforbruk avsettes til disposisjonsfond, herav har Moss kommune avsatt kr 50,4 
mill. til disposisjonsfond.  
 
Disposisjonsfondet har derfor økt fra kr 223,7 mill. til kr 274,1 mill. i 2020. For mer detaljer, 
inkludert kommentarer ift. handlingsregler, se årsrapport og økonomiske 
rammebetingelser.  
 
Budsjettmessige avvik fellesområder: 
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+ er positivt avvik og – er negativt avvik. Tall i mill. kroner.  

 
Nedenfor følger en kort oppsummering av avvikene i tabellen over.  
 
Skjønnsmidler, inntektsutjevning og skatt 
Hovedårsakene til det positive avviket var at Moss kommune sent i 2020, dvs. november 
og desember, mottok flere korona-kompensasjoner – herav skjønnsmidler kr 23,8 mill. og 
tilskudd til næringslivet kr 5,58 mill.  I tillegg ble skatteinntektene bedre enn forventet, men 
samtidig ble inntektsutjevningen dårligere. Eiendomsskatt ble også kr 9,5 mill. bedre enn 
budsjettert, noe som også er lagt inn i økonomiplan 2021-2024. Grunnet et langt bedre 
resultat enn først antatt ble også bruk av disposisjonsfond tilknyttet taksering 
eiendomsskatt strøket.  
 
Integreringstilskudd, samt rente- og avdragskompensasjon 
Moss kommune mottok i 2020 kr 52,3 mill. i integreringstilskudd for flyktninger bosatt de 
siste 5 årene, som er kr 6,7 mill. lavere enn opprinnelig budsjett og kr 1,7 mill. lavere enn 
revidert budsjett. Moss kommune hadde vedtak om bosetting av 50 flyktninger i 2020, 
hvorav kun 25 ble søkt ut til kommunen og bosatt i løpet av året. I tillegg kom det 7 
personer på familiegjenforening. Sterkt redusert bosetting ville normalt gitt større 
budsjettmessig avvik, men i 2020 ble avviket redusert pga et ekstra tilskudd relatert til 
pandemien, og fordi mange bosettinger ble gjennomført ved juletider i 2019, mens 
tilskuddet først ble inntektsført i 2020.  
 
For 2020 mottok Moss kommune totalt kr 9,9 mill. i rente- og avdragskompensasjon, som 
er kr 2,1 mill. lavere enn budsjettert. Redusert kompensasjon relaterer seg til lavere 
lånerente.  
Taksering eiendomsskatt: 
Grunnet positivt avvik ble bruk av disposisjonsfond til taksering eiendomsskatt, strøket.  
 
Fellesposter drift: 
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Avvikene tilknyttet fellesposter drift skyldes i all hovedsak pensjon (premieavvik) + kr 12,6 
mill., opprydding i saker fra gamle Moss og Rygge - kr 0,5 mill., periodisering variabel lønn 
- kr 6,3 mill., samt selvkost - kr 3,5 mill. Selvkost har et tilsvarende positivt avvik under 
plan, miljø og teknikk som har medført økt avsetning til selvkostfond.  
 
For mer detaljer, se årsrapport og kommentarer under sentrale kapitler og tjenesteområde 
fellesposter drift.  
 
Budsjettmessige avvik kommunal- og stabsområder: 

 
+ er positivt avvik og – er negativt avvik. Tall i mill. kroner. 

 
Nedenfor følger en kort oppsummering av avvikene i tabellen over.  
 
Det positive avviket for kommunedirektør, inklusive stab skyldes i all hovedsak at det ble 
holdt igjen i forhold til vakante stillinger, vikarinnleie ved fravær, samt planlagte aktiviteter. I 
tillegg var det et mindreforbruk knyttet til lærlinger som følge av mangel på kvalifiserte 
søkere til lærlingeplasser.  
Innenfor oppvekst og utdanning skyldtes avviket i all hovedsak at det gjennom året 
ble holdt igjen i forhold til vakante stillinger og vikarinnleie. Oppgaver 
ble omfordelt, aktiviteter forskjøvet og i perioder stengt ned. I tillegg ble store deler av 
merutgifter til håndtering av korona dekket internt.  
Kommunalområde helse og mestring var det området som i 2020 hadde de største 
økonomiske utfordringene i forbindelse med korona - herav driftskostnader tilknyttet 
legevakt, smittesporing, testing, sentralt smittevernlager, ekstrabemanning i forbindelse 
med smitte på sykehjem, i bolig o.l. Totalt ble det tilført kr 88,6 mill. i løpet av året, hvorav 
kr 44 mill. skyldtes korona. 
Gjennom 2020 var det utfordrende å angi årsprognose. Avdelingene og virksomhetene var 
nyetablerte og de færreste lederne hadde erfaring med egne budsjett. Parallelt gjorde 
koronautgiftene situasjonen uoversiktlig og uforutsigbar, noe som medførte at prognosene 
anslo et høyere forbruk enn det som ble det endelige resultatet. Det har parallelt vært 
igangsatt flere tiltak for å holde utgiftene nede, blant annet innleieinstruks - og der det har 
vært mulig av hensyn til tjenesten til brukerne – ledighold av stillinger. I tillegg har det også 
for helse og mestring vært tjenester som har måttet redusere sin aktivitet på grunn av 
korona.  
Kultur, aktivitet og inkludering hadde et positivt avvik grunnet blant annet lavere bosetting 
av flyktninger enn først antatt, da endelige avklaringer først kom mot slutten av året. 
Lavere bosetting medførte positive avvik for flere tjenester innenfor enheten, totalt kr 8,6 
mill. Innenfor NAV var hovedårsakene til det positive avviket lavere antall deltakere i 
kvalifiseringsprogrammet og høyere sykelønnsrefusjoner, totalt kr 7,6 mill. Stor 
arbeidsmengde og høyt arbeidspress medførte begrensede muligheter til å følge opp den 
enkelte bruker ute i arbeid. I tillegg var det stor usikkerhet i forhold til om økt 
arbeidsledighet ville medføre økte utgifter til sosialhjelp.  
Plan, miljø og teknikk hadde et positivt avvik på kr 7 mill. innenfor området vei, som 
skyldtes redusert kapasitet i forhold til gjennomføring av planlagte tiltak. I tillegg ble det 
tidlig på året besluttet å holde igjen midler på grunn av utfordrende økonomi i Moss 
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kommune. Etterslepet som da oppsto og forsinkelser på grunn av korona-situasjonen 
medførte at flere tiltak ble utsatt. Innenfor avløp ble det et positivt avvik på ca. kr 
3,3 mill. som følge av tidligere års opparbeidede underskudd fra Rygge kommune og derav 
mindreavsetning til fond. Forøvrig er det mindreforbruk tilknyttet ledighold av stillinger som 
følge av den økonomiske situasjonen og utgifter til reguleringsarbeidet for området 
Tigerplassen, kr 1,0 mill. som er forskjøvet til 2021. 
 
For mer detaljer, se årsrapport og kommentarer under hvert kommunal- og stabsområde.  
 

Liktividitet 
Den likviditetsmessige situasjonen til Moss kommune er på et akseptabelt nivå. 
Stamlikviditeten består fortsatt av ubenyttede øremerkede fondsmidler, ubrukte lånemidler 
til investeringsprosjekter og startlån, samt disposisjonsfond. Likviditeten har vært på et nivå 
som har gitt rom for å plassere mellom kr 100 mill. og kr 305 mill. på høyrentekonto med 
kort uttaksbegrensning, som igjen har gitt en bedre avkastning gjennom året. 
 
Tidligere strategi med å avsette midler til premieavviksfond (disposisjonsfond) for å dekke 
utgifter til fremtidig amortisering av premieavviksinntekter, er ikke videreført i ny kommune. 
Moss kommune vil de neste årene i stedet redusere skyldig premieavvik vesentlig gjennom 
å bruke av premiefond i KLP tilsvarende årets forventede premieavviksinntekter. Dette 
er et godt bidrag til stabil og god likviditetssituasjon for Moss kommune.  
 
Likviditetsprognoser må fortsatt ha fokus i tiden fremover, spesielt med tanke på større 
fremtidige investeringsprosjekter. Kommunens betalingsevne er fortsatt avhengig av 
harmonisering av løpende driftsutgifter med forventende løpende driftsinntekter, samt 
resultater i henhold til vedtatte mål tilknyttet handlingsregler.  
 

Investeringsregnskap: 
Investeringsregnskapet for 2020 er gjort opp i balanse. Det henvises for øvrig til årsrapport 
og årsregnskap 2020 for mer detaljerte beskrivelser tilknyttet investeringsprosjektene. 
 
Kommunekassas investeringer i anleggsmidler er i 2020 på totalt kr 185 mill. Den største 
andelen er kr 38 mill. til vann- og avløpsprosjekter, kr 32,6 mill. i justeringsavtaler, kr 23 
mill. til gatelys, kr 19 mill. til kunstgressbane Melløs, kr 12 mill. til IKT skole, kr 8,5 mill. til 
Trolldalsbekken, kr 8 mill. til kjøp av biler, maskiner og utstyr, kr 8 mill. til diverse prosjekter 
Fleischer brygge og park, kr 7,7 mill. diverse prosjekter helse og mestring, kr 6,5 mill. til 
diverse IT-investeringer, kr 5 mill. til jubileumsaksen og kr 3,7 mill. til gang- og sykkeltiltak.  
 
I tillegg er det utbetalt startlån tilsvarende kr 145,8 mill. og egenkapitaltilskudd til KLP kr 21 
mill.  
 
Investeringer er i all hovedsak finansiert med bruk av lån kr 136 mill., tilskudd fra andre kr 
41 mill., momskompensasjon kr 20 mill. og overføring fra drift kr 10 mill. Startlån er 
finansiert med bruk av lån til videreutlån.  
 

Oversikt over resultater, inkl. foretak: 
Kommunens samlede regnskapsmessige resultat for 2020, dvs. inkl. kommunale foretak, 
fremgår av tabellen under: 
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Tall i mill. kroner 

 
For detaljer vedrørende hvert enkelt foretak henvises til foretakenes egne saker med 
årsregnskap og årsrapport.  
 

Økonomiske konsekvenser for årsbudsjett og handlingsplan: 
 
Regnskapsresultatet for 2020 har bidratt til økt akkumulert disposisjonsfond og herav gitt 
Moss kommune et noe bedre utgangspunkt for budsjett 2021 og neste økonomiplan 2022-
2025. Med bakgrunn i vedtatt økonomiplan 2021-2025 er det imidlertid fortsatt utfordringer 
tilknyttet økonomisk balanse for årene 2022 og utover.  
 

Oppsummering/konklusjon: 
 
Moss kommune fikk i 2020 er resultat som ble langt bedre enn forventet. Hovedårsakene 
til dette var økte overføringer/tilskudd i slutten av året tilknyttet korona, bedre 
skatteinntekter enn forventet, lavere pensjonskostnader, samt stram økonomistyring og 
tidligere og større effekter av planlagte innsparingstiltak enn forventet – herav både 
kortsiktige og langsiktige.  
 
Likviditeten ble også forbedret og antas å forbedre seg ytterligere de neste årene grunnet 
et relativt stort premiefond i KLP, som bidrar til å redusere årlige kostnader tilknyttet 
amortisering av premieavviksinntekter og akkumulert skyldig premieavvik.  
 
Regnskapsmessige mindreforbruk er eliminert iht. regnskapsforskriftens bestemmelser, 
dvs. at driftsregnskapet er lagt fram i balanse.  
 
 
 

 
Vedlegg i saken: 
19.05.2021 Årsrapport og årsregnskap 2020 
19.05.2021 Revisors beretning Moss kommune 2020 
03.05.2021 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetningen 2020 
03.05.2021 Særutskrift PS 21-14 Moss kommune - Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og 

årsberetning 2020 
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Moss kommune,  
Rådhuset, Kirkegata 15, 
Postboks 175, 1501 Moss. 
 
+47 69 24 80 00  
Org.nr.: 920817521 

 

 

 
 
 
Roos Caroline Klæboe 
 

 

Deres ref.: Vår ref.:  Dato: 

 20/18052 - 3 / AMKH 05.08.2021 

 
 

Regnskapsavslutning Hoppern skole og flerbrukshall 
 
Kommunestyret- 064/21, har i møte 22.06.2021 fattet følgende vedtak: 
Byggeregnskapet for Hoppern skole og idrettshall godkjennes med en total investering på 
kr 345 728 681.  
 
Prosjektet finansieres med refusjon mva. kr 66 989 566, statlige/fylkeskommunale tilskudd 
kr 13 775 000 og serielån over 40 år kr 264 964 115. 
 
Dette tilsier et mindreforbruk mot sist vedtatte budsjett på kr 52 286 319. 
 

 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Amber Khan 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 

 
 
 
 
Mottakere: 
postkontrollutvalg    
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Spesialundervisning: Fatte vedtak om spesialundervisning 
 
Moss kommune - Åvangen skole  
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Sammendrag 

Temaet for tilsynet er spesialundervisning. Tilsynet er en del av felles nasjonalt tilsyn 2018-21. 
Det overordnede formålet med tilsynet er å bidra til at alle elever får et godt utbytte av 
opplæringen. Elever med behov for spesialundervisning er gitt egne rettigheter i opplæringsloven 
for å sikre at også disse får et godt utbytte av opplæringen.  

Under dette temaet kontrollerer vi skolens praksis når det gjelder å fatte vedtak om 
spesialundervisning etter opplæringsloven §§ 5-1, 5-3, 5-4, forvaltningsloven §§ 2, 11a, 17, 23, 25, 
27 og Barnekonvensjonen artikkel 3 og 12.  

I foreløpig tilsynsrapport avdekket vi lovbrudd på fire punkter. Kommunen mottok foreløpig 
tilsynsrapport 03.11.2020 og har uttalt seg innen fristen.  

På bakgrunn av kommunens uttalelse legger vi til grunn at kommunen har rettet alle 
lovbruddene i foreløpig rapport. Vi avslutter derfor tilsynet med denne rapporten. 

Statsforvalteren gjør oppmerksom på at våre konklusjoner bygger på det konkrete 
kildematerialet som foreligger, og tar bare utgangspunkt i status på det tidspunktet 
tilsynsrapporten er datert. Tilsynsrapporten er avgrenset til tilsynstemaet, og er ikke noen 
uttømmende tilstandsvurdering av skolens øvrige virksomhet. 
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1 Innledning 

Statsforvalteren fører tilsyn med offentlige skoler, jf. opplæringsloven § 14-1 første ledd, jf. 
kommuneloven kapittel 30. 

I tilsyn kontrollerer vi om skolene oppfyller opplæringsloven med forskrifter. 

Dersom skolen ikke følger regelverket, kan vi pålegge retting. 

Det er kommunen som har det overordnede ansvaret for at kravene i opplæringsloven blir 
overholdt, jf. opplæringsloven § 13-10 første ledd. Vi gir derfor eventuelle pålegg i tilsynet til 
kommunen som har ansvaret for at skolen retter opp brudd på regelverket. 

Våre tilsyn er offentlig myndighetsutøvelse, noe som innebærer at vi skal gjennomføre tilsynet i 
samsvar med reglene i forvaltningsretten og offentlighetsloven. I tilsynet behandler vi 
personopplysninger. Les mer om vår behandling av personopplysninger på 
www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/. 

1.1 Kort om kommunen  

Grunnskolen i Moss kommune består av elleve barneskoler (1.-7.), fire 1.-10.-skoler og to 
ungdomsskoler (8.-10.). Åvangen skole har skoleåret 2020/2021 ca. 180 elever fra 1. til 7. trinn. 
Det følger av tall fra GSI at ca. 3,4 % av elevene på Åvangen skole har vedtak om 
spesialundervisning dette skoleåret.  

1.2 Om gjennomføringen av tilsynet 

Vi åpnet tilsyn med Moss kommune ved Åvangen skole i brev av 22.06.2020. Kommunen ble 
pålagt å levere dokumentasjon til oss. Vi har fått dokumentasjonen for å gjennomføre tilsynet. 

Spesialundervisning er temaet for tilsynet. Vi har kontrollert følgende undertema: 

Fatte vedtak om spesialundervisning, jf. opplæringsloven §§ 5-1, 5-3, 5-4, forvaltningsloven §§ 2, 
11a, 17, 23, 25, 27 og Barnekonvensjonen artikkel 3 og 12 

Det overordnede formålet med tilsynet er å bidra til at alle elever får et godt utbytte av 
opplæringen. Elever med behov for spesialundervisning er gitt egne rettigheter i opplæringsloven 
for å sikre at også disse får et godt utbytte av opplæringen.  

Vi har ikke sett på hvordan dere oppfyller andre krav i regelverket. 

Dokumentasjon 

Rektor ble bedt om å fylle ut det digitale egenvurderingsskjemaet i RefLex og sende inn alle 
relevante dokumenter til hvert av spørsmålene. I tillegg ble skolen bedt om å sende inn følgende 
dokumenter fra hver elevmappe til 6 elever med vedtak om spesialundervisning: 

 siste sakkyndige vurdering 
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 enkeltvedtaket om spesialundervisning som bygger på den sakkyndige vurderingen som 
er sendt inn 

 dokumentasjon som viser samtykke fra elev/foresatte før vedtak er fattet, dersom dette 
er skriftliggjort 

Tilsynet har vært et skriftlig tilsyn der tilsendte dokumenter inkludert svar i RefLex er grunnlaget 
for våre vurderinger. Det har ikke vært gjennomført noen intervjuer i tilsynet. 

Foreløpig tilsynsrapport 

Vi sendte foreløpig tilsynsrapport til kommunen 03.11.2020. I den presenterte vi våre foreløpige 
vurderinger og konklusjoner.  

Kommunen har kommentert innholdet i den foreløpige rapporten innen fristen. Kommunens 
tilbakemelding inneholder kommentarer og redegjørelse knyttet til de enkelte lovbruddene i 
foreløpig rapport og ny rutine for vedtak om spesialundervisning.  

Vi har behandlet kommentarene fra kommunen under hvert av de aktuelle temaene. 

1.3 Om tilsynsrapporten 

Kapittel 2 i rapporten er inndelt på følgende måte: 

 Rettslig krav 
 Statsforvalterens undersøkelser og vurderinger 
 Statsforvalterens konklusjon 

Statsforvalteren har benyttet enkelte forkortelser i den foreløpige tilsynsrapporten: 

 LK06:  Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) 
 RefLex:  Utdanningsdirektoratets nettbaserte system for egenvurdering 
 PPT:   Pedagogisk-psykologisk tjeneste, også omtalt som PP-tjenesten 
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2 Fatte vedtak om spesialundervisning 

Rettslig krav 1.1 (RefLex 1.1-1.2) 

Innhenter skolen samtykke fra elever over 15 år og foreldre til elever under 15 år, før skolen 
fatter vedtak om spesialundervisning? 

Elever over 15 år må gi sitt samtykke før dere fatter vedtak om spesialundervisning, jf. 
opplæringsloven § 5-4 andre ledd. Dersom det er de selv som har bedt om spesialundervisning, 
er det ikke nødvendig med samtykke til vedtak om spesialundervisning. Det samme gjelder 
dersom elevene har uttalt underveis i prosessen at de ønsker spesialundervisning. At elevene 
ikke protesterer mot at skolen fatter vedtak om spesialundervisning, er ikke det samme som å gi 
et samtykke. 

Foreldrene til elever under 15 år må gi sitt samtykke før skolen fatter vedtak om 
spesialundervisning. Dersom det er de selv som har bedt om spesialundervisning, er det ikke 
nødvendig med samtykke til vedtak. Det samme gjelder dersom foreldrene har uttalt underveis i 
prosessen at de ønsker spesialundervisning. At foreldrene ikke protesterer mot at skolen fatter 
vedtak om spesialundervisning, er ikke det samme som å gi et samtykke. 

Begge foreldrene må samtykke til vedtak om å sette i gang spesialundervisning, selv om barnet 
bare bor fast hos den ene. 

Rettslig grunnlag: Opplæringsloven § 5-4 andre ledd. 

Statsforvalterens undersøkelser og vurderinger 

Åvangen skole opplyser i RefLex at de har som praksis at foresatte søker om spesialundervisning 
for sitt barn før vedtaket fattes av rektor. Skolen avholder et evalueringsmøte på slutten av 
skoleåret for foresatte til elever som har sakkyndige vurderinger med varighet over flere år. Der 
får de spørsmål om de vil søke om spesialundervisning for sitt barn kommende skoleår. Noen 
ganger er også eleven selv til stede på møtet (de eldste elevene). Dette dokumenteres videre 
skriftlig med en søknad underskrevet av begge foreldre. Skolen anser dette som dokumentasjon 
på at rektor har samtykke til å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning. 

Vi ser at det nevnte søknadsskjemaet ligger ved alle sakene vi har mottatt. Det fremgår klart av 
skjemaene at foresatte søker om spesialundervisning og at begge foresatte har underskrevet.  

Etter vår vurdering har skolen synliggjort at den innhenter et samtykke som er i tråd med det 
rettslige kravet over.  

Statsforvalterens konklusjon 

Det rettslige kravet er oppfylt. 

 

 

156



7 
  

 

Rettslig krav 1.2 (RefLex 1.3-1.4) 

Gir skolen eleven og foreldrene mulighet til å uttale seg om innholdet i den sakkyndige 
vurderingen, før skolen fatter enkeltvedtak? 

Elever og foreldre skal få mulighet til å uttale seg om innholdet i den sakkyndige vurderingen, før 
skolen fatter enkeltvedtak.  

Rettslig grunnlag: Opplæringsloven § 5-4 andre ledd og barnekonvensjonen artikkel 12. 

Statsforvalterens undersøkelser og vurderinger 

I RefLex svarer rektor at tilbakemeldingsmøte med PPT gjennomføres rutinemessig når 
sakkyndig vurdering er ferdigstilt, og at tilbakemeldingsmøtet i praksis er en gjennomgang av 
sakkyndigheten hvor foresatte, eventuelt elev og skole kan stille spørsmål til vurderingen fra PPT. 
Møtet gjennomføres ifølge rektor før foresatte søker om spesialundervisning og før skolen fatter 
vedtak om spesialundervisning. Rektor opplyser videre at eleven får muligheten til å uttale seg 
gjennom sine foreldre, der det er hensiktsmessig, og at enkelte elever også kan være med selv. 

Det fremgår av tilsendte sakkyndige vurderinger at foresatte er hovedmottaker av dokumentet. 
Videre har dokumentet et eget punkt avslutningsvis i vurderingen, «Uttalerett og foresattes 
medvirkning», der foresatte informeres om sin rett til å uttale seg og på hvilken måte de kan 
gjøre dette.  

På bakgrunn av dette er det vår vurdering at elever og foreldre ved Åvangen skole får mulighet til 
å uttale seg om innholdet i den sakkyndige vurderingen før det fattes vedtak om 
spesialundervisning. 

Statsforvalterens konklusjon 

Det rettslige kravet er oppfylt. 

 

Rettslig krav 1.3 (RefLex 1.5-1.6) 

Sørger skolen for at saken er tilstrekkelig opplyst før den fatter vedtak om spesialundervisning? 

Dersom utredningen eller anbefalingen i den sakkyndige vurderingen er mangelfull, eller det 
mangler andre opplysninger i saken, skal skolen be PPT eller andre om supplerende 
opplysninger. 

Rettslig grunnlag: Forvaltningsloven § 17. 

Statsforvalterens undersøkelser og vurderinger i foreløpig rapport 

Rektor opplyser at skolen har nært samarbeid med PPT før tilmelding, underveis i 
kartleggingsperioden deres, og i tilbakemeldingsmøte i etterkant av en utredning. Behovet for 
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flere opplysninger har derfor kun meldt seg i forbindelse med en utgående sakkyndig vurdering, 
som dette året ikke kunne fornyes grunnet koronasituasjonen våren 2020. I dette tilfellet fattet 
skolen enkeltvedtak på bakgrunn av ny og "fersk" pedagogisk rapport på en elev, da PPT ikke 
hadde hatt mulighet til å reteste elev samt utarbeide ny sakkyndig vurdering. 

Det er vårt generelle inntrykk at de sakkyndige vurderingene fra Moss PPT er svært grundige og 
informative, og danner et godt grunnlag for å fatte enkeltvedtak. Vi kan derfor godt forstå rektor 
når hun sier at det sjelden har vært aktuelt å be PPT om ytterligere opplysninger i saken. Vi 
mener også at det konkrete tilfellet som nevnes av rektor, hvor det var nødvendig å innhente 
supplerende opplysninger fordi man ikke hadde en oppdatert sakkyndig vurdering, er et godt 
eksempel på at skolen ivaretar sitt ansvar for å opplyse saken tilstrekkelig. I dette tilfellet 
fremskaffet skolen, etter anbefaling fra PPT, en grundig pedagogisk rapport om elevens 
opplæring forrige skoleår. Vedtaket om spesialundervisning ble deretter fattet på bakgrunn av 
rapporten og eleven/foresattes opplysninger og ønsker.   

Samtidig har vi funnet at de sakkyndige vurderingene på enkelte områder er upresise, og at 
skolen i disse tilfellene skulle ha bedt PPT om en klargjøring. Alle vedtakene vi har mottatt fra 
skolen opplyser at vedtaket bygger på den sakkyndige vurderingen. Under de rettslige kravene 
1.7 og 1.10 har vi påpekt mangler i vedtakene som vi mener kan knyttes til uklarheter i de 
sakkyndige vurderingene.  

I beskrivelsene av hvilke fag elevene skal ha spesialundervisning i, skriver PPT i noen tilfeller 
basisfag og kunnskapsfag. Begrepene «basisfag» og «kunnskapsfag» beskriver etter vår 
oppfatning ikke konkret hvilke fag spesialundervisningen skal omhandle. Dermed blir det uklart 
hvilke fag eleven egentlig har rett til spesialundervisning i og hvordan 
spesialundervisningstimene skal fordeles mellom de ulike områdene. Vi mener derfor at skolen 
burde ha bedt PPT om å presisere nærmere hvilke fag som menes, før de fattet enkeltvedtak.  

Når det gjelder organiseringen av spesialundervisningen skriver PPT i de fleste tilfeller «i mindre 
gruppe og som økt voksentetthet i klassen», uten at det spesifiseres nærmere hvor stor del av 
undervisningen som skal gis på de forskjellige stedene. Den upresise beskrivelsen gir etter vår 
vurdering skolen for mye valgfrihet knyttet til hvordan skolen ønsker å organisere 
spesialundervisningen. I vedtakene fra skolen ser vi i mange tilfeller at anbefalingen om «økt 
voksentetthet i klassen» er tatt bort. Eleven har dermed fått en større del av opplæringen utenfor 
klassen enn det som opprinnelig var anbefalt i sakkyndig vurdering, uten at dette er nærmere 
begrunnet (se pkt. 1.10). Dette kan slik vi ser det være en uheldig konsekvens av at den 
sakkyndige vurderingen i utgangspunktet ikke var presis nok. Dersom PPT mener det er 
nødvendig og forsvarlig med en viss fleksibilitet ved opplæringen, må det gå klart frem av 
sakkyndig vurdering hva fleksibiliteten består i. Vi mener at skolen i disse tilfellene skulle ha bedt 
PPT om å spesifisere nærmere hvor stor del av undervisningen som skulle organiseres i 
henholdsvis mindre gruppe og i klassen, før de fattet vedtak.  

Vi kan ikke se at skolen i de ovenfor nevnte tilfellene har bedt om flere opplysninger fra PPT for å 
sikre at vedtakene om spesialundervisning blir så klare og tydelige at eleven/foresatte ikke er i tvil 
om hvilket tilbud som tildeles. Elevens rettsikkerhet svekkes når det ikke er tilstrekkelig presist 
beskrevet hva som er spesialundervisningens innhold eller hvordan den skal organiseres. Flere 
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av vedtakene vi har mottatt inneholder de samme manglene som sakkyndig vurderingen (1.7), 
mens andre vedtak avviker i innhold fra sakkyndig vurdering uten at dette er nærmere begrunnet 
(1.10). 

På denne bakgrunn mener vi at skolen ikke i alle tilfeller sørger for at saken er tilstrekkelig 
opplyst før den fatter vedtak om spesialundervisning. 

Kommunens tilbakemelding på foreløpig rapport 

Kommunen skriver: «Åvangen skole har i Reflex beskrevet at de samarbeider med PPT både før, under 
og i etterkant av en sakkyndig vurdering. I tilbakemeldingsmøtet i etterkant av ferdigstilt sakkyndig 
vurdering, har skole og foresatte anledning til å be PPT om utdyping og forklaring på det som eventuelt 
måtte være utydelig. For skolen er det en «selvfølgelighet» at basisfag er norsk, matematikk og engelsk, 
kunnskapsfag er naturfag, samfunnsfag og krle. Dette er eksempler på begreper som forklares for 
foresatte i slike møter. 

Vi merker oss imidlertid at Fylkesmannen ser behov for at forklaringer og presiseringer fra PPT skal 
skriftliggjøres. Vi viser her til ny rutine for Moss Kommune. Vi mener at oppdatert rutine og planlagt 
dialog med PPT sikrer at skolene i Moss kommune vil sørge for at en sak er tilstrekkelig opplyst før de 
fatter vedtak om spesialundervisning.».   

Det fremgår av kommunens nye rutine for vedtak om spesialundervisning at skolen må vurdere 
om de har nok informasjon i saken og om sakkyndig vurdering er konkret nok, herunder om det 
tydelig fremgår: - hvilke fag eleven skal ha spesialundervisning i, hvordan timene skal fordeles 
mellom fagene og hvordan spesialundervisningen skal organiseres. Rutinen understreker at det 
må fremkomme hvilke fag innen kunnskapsfag og basisfag eleven trenger spesialundervisning i, 
og at det må være tydelig om spesialundervisningen skal være i klassen, i gruppe, 
eneundervisning etc. 

Videre presiserer rutinen at skolen må sørge for at PPT utdyper og presiserer innholdet i 
sakkyndig vurdering, dersom den ikke er tilstrekkelig klar.  

Kommunen opplyser at den på bakgrunn av det som har fremkommet i tilsynet vil gå gjennom ny 
rutine, samt regelverk og maler med alle skolene hvert år i mai. Ved nyansettelser av rektorer 
eller andre skoleledere vil skoleeieravdelingen ha en tilsvarende gjennomgang særskilt med 
disse. Videre forteller kommunen at skoleeieravdelingen har jevnlige møter med PPT, der aktuelt 
regelverk, rutine og maler vil bli gjennomgått for å sikre en helhetlig forståelse i kommunen. 

Statsforvalterens vurdering 

På bakgrunn av kommunens redegjørelse for ny rutine, samt plan for veiledning av PPT og 
skolene, er det vår vurdering at kommunen sikrer at skolen sørger for at saken er tilstrekkelig 
opplyst før den fatter vedtak om spesialundervisning.  

I vår vurdering har vi lagt stor vekt på at kommunen gjennom sin redegjørelse tydelig viser at den 
har forstått vår begrunnelse og konklusjon i foreløpig rapport, og rettet seg etter denne. Videre 
er det av betydning for spørsmålet om ny praksis er sannsynliggjort at vårt inntrykk i tilsynet har 
vært at skolens og PPTs saksbehandling på spesialundervisningsområdet generelt er god.  
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Statsforvalterens konklusjon 

Det rettslige kravet er oppfylt. 

 

Rettslig krav 1.4 (RefLex 1.7-1.8) 

Fatter skolen enkeltvedtak i alle saker der PPT har gjennomført en sakkyndig vurdering?  

En sakkyndig vurdering er en vurdering fra PPT som vurderer behovet til eleven, og anbefaler 
hvilket opplæringstilbud eleven bør få. Så lenge en elev over 15 år eller foreldrene til en elev 
under 15 år har samtykket til vedtak om spesialundervisning, skal skolen avgjøre saken ved å 
fatte et enkeltvedtak. Det betyr at dere skal fatte enkeltvedtak når den sakkyndige vurderingen 
anbefaler spesialundervisning. 

Skolen skal fatte enkeltvedtak, selv om PPT ikke anbefaler spesialundervisning og dere derfor 
kommer til at dere ikke skal gi eleven spesialundervisning. 

Rettslig grunnlag: Forvaltningsloven §§ 2 og 23 og opplæringsloven § 5-1 første ledd. 

Statsforvalterens undersøkelser og vurderinger i foreløpig rapport 

På spørsmålet om skolen fatter enkeltvedtak for elever der PPT anbefaler spesialundervisning, 
svarer rektor ja i RefLex. Som tidligere nevnt har vi bedt om dokumenter fra elevmapper. For 
samtlige elever er det utarbeidet sakkyndige vurderinger og enkeltvedtak om 
spesialundervisning. 

Når det gjelder tilfellene der PPT ikke anbefaler spesialundervisning, svarer rektor at: «Vi har frem 
til nå ikke fattet vedtak (i min tid som rektor) i de tilfeller der PPT ikke anbefaler 
spesialundervisning. I tilbakemeldingsmøte med PPT, når sakkyndigheten er ferdigstilt, vil 
foresatte og skole få beskjed om at det ikke anbefales spesialundervisning. Dermed vil heller ikke 
foresatte søke om spesialundervisning. Foresatte har «slått seg til ro» med PPTs anbefaling om 
tilpasset opplæring og ikke spesialundervisning. Dette har beklageligvis vært vår praksis de siste 
årene, og jeg ser helt klart det juridiske i dette; at foresatte har klagerett på et enkeltvedtak, men 
ikke på en sakkyndighet.». Vi er enige i rektors vurdering om at det er hensynet til 
eleven/foresattes rettssikkerhet, herunder klageretten, som begrunner kravet om enkeltvedtak 
også i de tilfellene PPT ikke anbefaler spesialundervisning.   

På bakgrunn av rektors svar og innsendt dokumentasjon, er det vår vurdering at skolen ikke 
fatter enkeltvedtak i alle saker der PPT har gjennomført en sakkyndig vurdering.  

Kommunens tilbakemelding på foreløpig rapport 

Kommunen viser til at det er tydeliggjort i ny rutine at det skal fattes enkeltvedtak i alle saker, 
også der PPT ikke tilråder spesialundervisning eller skolen kommer frem til at eleven ikke har 
behov for spesialundervisning. 
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Statsforvalterens vurdering 

Vi viser til vår vurdering i rettslig krav 1.3.  

Statsforvalterens konklusjon 

Det rettslige kravet er oppfylt. 

 

Rettslig krav 1.5 (RefLex 1.9) 

Inneholder enkeltvedtakene opplysninger om vedtakets varighet? 

Det skal gå frem av enkeltvedtaket hvor lenge det varer. Enkeltvedtaket kan ikke ha lengre 
varighet enn den sakkyndige vurderingen vedtaket bygger på. 

Rettslig grunnlag: Opplæringsloven § 5-1 første ledd, jf. opplæringsloven § 5-3 andre ledd, jf. 
forvaltningsloven §§ 2, 23, 25. 

Statsforvalterens undersøkelser og vurderinger 

I Reflex svarer rektor ja på spørsmålet og henviser til innsendte vedtak og Moss kommunes 
vedtaksmal for spesialundervisning.  

I vedtakene vi har mottatt fra skolen kommer varigheten av vedtakene tydelig frem. I alle 
vedtakenes overskrift står det: «Enkeltvedtak om spesialundervisning skoleåret 2020-2021».  

Vi legger til grunn at enkeltvedtakene inneholder opplysninger om vedtakets varighet. 

Statsforvalterens konklusjon 

Det rettslige kravet er oppfylt. 

 

Rettslig krav 1.6 (RefLex 1.10) 

Inneholder enkeltvedtakene opplysninger om antall timer spesialundervisning i fagene, og samlet 
timetall for elevene? 

Vedtaket skal vise omfanget av spesialundervisningen, det vil si timetallet for de aktuelle fagene 
og samlet timetall for eleven. Hvis det går klart frem av den sakkyndige vurderingen hva som er 
anbefalt, kan vedtaket vise til denne vurderingen. 

Rettslig grunnlag: Opplæringsloven § 5-1 første ledd, jf. opplæringsloven § 5-3 andre ledd, jf. 
forvaltningsloven §§ 2, 23, 25. 

Statsforvalterens undersøkelser og vurderinger 

Et enkeltvedtak skal være så klart og tydelig at det ikke er tvil om hva slags opplæringstilbud 
eleven skal ha. Det anbefales at omfanget av spesialundervisningen oppgis i årstimer. 
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Rektor opplyser i egenvurderingsskjema at skolens vedtak inneholder opplysninger om omfang 
av spesialundervisningen. Alle vedtakene Statsforvalteren har fått tilsendt oppgir det totale 
antallet timer til spesialundervisning, i årstimer.  

De fleste vedtakene (fire av seks) inneholder også en angivelse av timer med spesialundervisning 
fordelt per fag, enten som årstimer per fag eller som uketimer i hvert fag. Disse vedtakene gjør 
det klart og tydelig for eleven, foresatte og ansatte hvor mange timer spesialundervisning som 
gis i hvert av fagene.  

I to av vedtakene er det imidlertid ikke nærmere spesifisert hvordan timene er fordelt på hvert 
fag, utover at spesialundervisningen skal gis i basisfag, kunnskapsfag og sosial kompetanse. Vi 
har tidligere i rapporten, under punkt 1.3, konkludert med at begreper som kunnskapsfag og 
teoretiske fag etter vår oppfatning ikke er presise nok. Det kommer ikke frem i vedtaket hva som 
er aktuelle fag eller hvor mange timer eleven skal ha i hvert av de aktuelle fagene. Vi mener at 
disse to vedtakene ikke er klare og tydelige nok når det gjelder antall timer spesialundervisning i 
de ulike fagene.  

Når det gjelder antall årstimer samlet for opplæringen i elevenes vedtak er det rettslige kravet 
oppfylt for alle vedtakene. Det rettslige kravet er derimot ikke oppfylt for alle vedtakene når det 
gjelder antall årstimer per fag. I vår vurdering av de rettslige kravene skal vi undersøke hva som 
er skolens praksis, og ikke overprøve de enkelte vedtakene. Dette innebærer at skolen kan ha en 
praksis som oppfyller kravet, selv om vi oppdager feil ved enkelte vedtak. Vi mener på denne 
bakgrunn at det må legges avgjørende vekt på at de fleste vedtakene vi har sett inneholder 
informasjon om antall timer per fag. Videre er det relevant at skolens vedtak, etter vår 
oppfatning, generelt er klare og tydelige.  

Vi legger derfor til grunn at skolen har en praksis som oppfyller kravet om at vedtakene skal 
inneholde opplysninger om antall timer spesialundervisning i de enkelte fagene. 

Statsforvalterens konklusjon 

Det rettslige kravet er oppfylt. 

 

Rettslig krav 1.7 (RefLex 1.11-1.13) 

Inneholder enkeltvedtakene opplysninger om hvilket innhold spesialundervisningen skal ha?  

Vedtaket skal vise innholdet i spesialundervisningen, det vil si hvilke fag eller områder eleven skal 
få spesialundervisning i. 

Vedtaket må vise hvilke avvik skolen eventuelt skal gjøre fra de ordinære læreplanene, og hvilke 
fag avvikene skal gjelde for. 

Vurderingen av om eleven har behov for eventuelle avvik fra innholdet i opplæringen, må bygge 
på kunnskap om elevens læringsforutsetninger og utviklingsmuligheter, opplæringstilbudet, 
kompetansenivået til de andre elevene på trinnet og målene i læreplanene. Noen elever kan 
følge de ordinære læreplanene dersom de nødvendige ressursene stilles til rådighet, mens andre 
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elever kan ha behov for avvik fra kompetansemålene i læreplanene. Vurderingen av om skolen 
skal la være å gi opplæring knyttet til noen kompetansemål, er en skjønnsmessig vurdering som 
dere må gjøre konkret for den enkelte eleven. 

Hvis det går klart frem av den sakkyndige vurderingen hva PPT anbefaler, kan vedtaket vise til 
denne vurderingen. 

Hvis skolen gjør avvik fra de ordinære læreplanene, må det fremgå av vedtaket hvilke 
kompetansemål eleven skal nå.  

Rettslig grunnlag: Opplæringsloven § 5-1 første ledd, jf. opplæringsloven § 5-3 andre ledd, jf. 
forvaltningsloven §§ 2, 23, 25. 

Statsforvalterens undersøkelser og vurderinger i foreløpig rapport 

I Reflex svarer rektor at vedtakene inneholder opplysninger om innhold i spesialundervisningen 
og henviser til innsendte vedtak. Når det gjelder innholdet i vedtakene, henviser alle vedtakene til 
sakkyndig vurdering.  

Når det gjelder avvik fra ordinære læreplaner fremgår det klart i alle vedtakene om eleven skal 
følge kompetansemålene på sitt trinn eller om eleven skal ha avvik fra kompetansemålene, og for 
eksempel jobbe etter kompetansemålene på et lavere trinn. Vi mener vedtakene viser tydelig 
hvilke avvik som gjøres fra ordinære læreplanmål og i hvilke fag dette gjelder. Vedtakene 
sammenholdt med sakkyndig vurdering viser også en begrunnelse for hvorfor det av hensyn til 
eleven er nødvendig med avvik fra de ordinære målene.  

Mange av vedtakene vi har mottatt er klare og tydelige når det gjelder innholdet i 
spesialundervisningen. Vedtakene beskriver konkret hvilke fag eller områder opplæringen skal 
gis i, for eksempel: «norsk (x årstimer), matematikk (x årstimer) og engelsk (x årstimer)».  

I andre vedtak, derimot, står det at opplæringen skal gis «I fagene: basisfag, kunnskapsfag og 
sosial kompetanse». Vi har tidligere i rapporten, under punkt 1.3, konkludert med at begreper 
som kunnskapsfag og basisfag ikke er presise nok. Begrepene basisfag og kunnskapsfag 
beskriver etter vår oppfatning ikke konkret hvilke fag spesialundervisningen skal omfatte, i 
motsetningen til de ovenfor nevnte vedtakene. Dermed blir det uklart hvilke fag eleven egentlig 
har rett til spesialundervisning i og hvordan spesialundervisningstimene skal fordeles mellom de 
ulike områdene.  

På denne bakgrunn er det vår vurdering at enkeltvedtakene ikke inneholder tilstrekkelige 
opplysninger om hvilke fag eller områder eleven skal få spesialundervisning i.  

Kommunens tilbakemelding på foreløpig rapport 

Kommunen skriver: «Skolen har fulgt råd fra PPT om å bruke begrepene «basisfag» og 
«kunnskapsfag» for to enkeltelever med vedtak om spesialundervisning. Som Fylkesmannen også 
bemerker i sin rapport, blir dette en «følgefeil», da sakkyndigheten bruker disse begrepene.  

Som nevnt i punkt a., trenger ikke begrepene «basisfag» og «kunnskapsfag» å forklares for en 
lærer/skoleleder; det betyr henholdsvis norsk, matematikk, engelsk og naturfag, samfunnsfag, krle. 
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Foresatte til elevene har fått disse begrepene godt forklart gjennom dialog med skolen, Videre er det 
slik at i elevenes individuelle opplæringsplan (IOP) er målene knyttet tydelig opp mot hvert enkeltfag.» 

Moss kommune tar imidlertid til etterretning at Statsforvalteren mener de skriftlige vedtakene 
skal være spesifikke på fag og timefordeling, altså hvilke fag/i hvor mange timer, eleven egentlig 
har rett til spesialundervisning. Det vises også her til ny rutine for Moss kommune. I rutinen står 
det at: «det må fremkomme tydelig i vedtaket hvilke fag eleven skal ha spesialundervisning i og 
hvordan timene skal fordeles mellom fagene. Eksempelvis må det konkretiseres hvilke basisfag, hvilke 
kunnskapsfag og hvilke praktisk/estetiske fag eleven skal ha spesialundervisning i.». 

Moss kommune vurderer at vedlagt rutine, samt veiledning til skolene sikrer at skolene i Moss 
kommune vil fatte vedtak som inneholder tilstrekkelige opplysninger om hvilke fag eller områder 
eleven skal få spesialundervisning i. 

Statsforvalterens vurdering 

På bakgrunn av kommunens redegjørelse for ny rutine, samt plan for veiledning av skolene, er 
det vår vurdering at kommunen sikrer at enkeltvedtakene inneholder tilstrekkelige opplysninger 
om hvilke fag eller områder eleven skal få spesialundervisning i. 

Vi viser for øvrig til vurderingen under rettslig krav 1.3.  

Statsforvalterens konklusjon 

Det rettslige kravet er oppfylt. 

 

Rettslig krav 1.8 (RefLex 1.14) 

Inneholder enkeltvedtakene opplysninger om hvordan skolen skal organisere 
spesialundervisningen? 

Vedtaket skal vise hvordan skolen skal organisere spesialundervisningen, det vil si om eleven skal 
få spesialundervisningen i klassen, i grupper, som eneundervisning eller på en alternativ 
opplæringsarena. Dere må få frem hvor mye tid eleven skal bruke på de ulike organisatoriske 
løsningene.  

Hvis det fremgår klart av den sakkyndige vurderingen hva PPT anbefaler, kan vedtaket vise til den 
sakkyndige vurderingen. 

Rettslig grunnlag: Opplæringsloven § 5-1 første ledd, jf. opplæringsloven § 5-3 andre ledd, jf. 
forvaltningsloven §§ 2, 23, 25. 

Statsforvalterens undersøkelser og vurderinger 

I RefLex svarer rektor ja på spørsmål om enkeltvedtakene inneholder opplysninger om hvordan 
skolen skal organisere spesialundervisningen, og viser til mal for enkeltvedtak om 
spesialundervisning.  
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Alle vedtakene vi har mottatt inneholder informasjon om spesialundervisningen skal 
gjennomføres i klassen, mindre grupper eller en-til-en. Organiseringen av spesialundervisningen 
blir i vedtakene beskrevet som blant annet «i mindre gruppe x timer i uken og som økt 
voksentetthet i klassen de resterende timer…», «1/3 av tiden i liten gruppe, med særlig fokus på 
lesing. Resten av timene skal eleven ha i klassen, med støtte av pedagog og assistent underveis» 
og «en-to timer i uka organiseres en-til-en, for lese/skriveopplæring».  

Vi mener på denne bakgrunn at det går klart frem av vedtakene hvor mye tid eleven skal bruke 
på de ulike organisatoriske løsningene. 

Vi bemerker imidlertid at flere av vedtakene ikke samsvarer med tilrådningen til PPT når det 
gjelder organiseringen av spesialundervisningen, uten at dette er nærmere begrunnet (se pkt. 
1.10). Videre har vi påpekt i pkt. 1.3 at vi mener enkelte av de sakkyndige vurderingene er for 
upresise når det gjelder organiseringen. Under dette punktet kontrollerer vi imidlertid kun om 
vedtakene, isolert sett, inneholder tilstrekkelig informasjon om organiseringen.    

Vi legger til grunn at enkeltvedtakene inneholder opplysninger om hvordan skolen skal 
organisere spesialundervisningen. 

Statsforvalterens konklusjon 

Det rettslige kravet er oppfylt. 

 

Rettslig krav 1.9 (RefLex 1.15) 

Inneholder enkeltvedtakene opplysninger om hvilken kompetanse de som skal gjennomføre 
spesialundervisningen skal ha? 

Vedtaket skal vise hvilken kompetanse de som skal gjennomføre de ulike delene av 
spesialundervisningen, skal ha. Skolen kan gjøre unntak fra kompetansekravene slik at 
assistenter eller andre ufaglærte kan gi spesialundervisning. Dere kan bare gjøre unntak fra 
kravene til kompetanse i opplæringsloven dersom det gir eleven et forsvarlig utbytte av 
opplæringen. 

Den sakkyndige vurderingen viser ofte hvilken kompetanse de som skal gjennomføre 
opplæringen bør ha. Hvis dere vedtar den kompetansen som er anbefalt, kan dere vise til den 
sakkyndige vurderingen. 

Rettslig grunnlag: Opplæringsloven § 5-1 første ledd, jf. opplæringsloven § 5-3 andre ledd, jf. 
forvaltningsloven §§ 2, 23, 25. 

Statsforvalterens undersøkelser og vurderinger 

Rektor svarer ja på spørsmål om enkeltvedtakene inneholder opplysninger om hvilken 
kompetanse de som skal gjennomføre spesialundervisning skal ha, og viser til mal for 
enkeltvedtak.  
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I alle mottatte vedtak går det frem hvilken kompetanse de som skal gjennomføre 
spesialundervisningen skal ha. I vedtakene er det presisert om spesialundervisningen skal gis av 
«pedagog» eller «assistent/pedagogisk medarbeider», og eventuelt hvor mange årstimer med 
hver. 

Vi legger til grunn at vedtakene inneholder opplysninger om hvilken kompetanse de som skal 
gjennomføre spesialundervisningen skal ha. 

Statsforvalterens konklusjon 

Det rettslige kravet er oppfylt. 

 

Rettslig krav 1.10 (RefLex 1.16) 

Begrunner skolen vedtak som ikke samsvarer med den sakkyndige vurderingen, ved å vise 
hvorfor eleven likevel kan få et forsvarlig utbytte av opplæringen? 

Den sakkyndige vurderingen skal inneholde en vurdering av om eleven skal ha 
spesialundervisning, og eventuelt anbefale hvilken spesialundervisning eleven bør få for å gi 
eleven et forsvarlig utbytte av opplæringen. Hvis dere avviker fra anbefalingen i den sakkyndige 
vurderingen, må dere begrunne dette ved å vise hvorfor eleven likevel kan få et forsvarlig utbytte 
av opplæringen. Dette gjelder enten avviket er knyttet til om dere skal sette i gang 
spesialundervisning, eller om avviket er knyttet til hvilken spesialundervisning eleven skal få. 

Rettslig grunnlag: Opplæringsloven § 5-3 fjerde ledd. 

Statsforvalterens undersøkelser og vurderinger i foreløpig rapport 

I egenvurderingen svarer rektor at skolen begrunner vedtak som ikke samsvarer med den 
sakkyndige vurderingen, være seg organisering, omfang eller faglige mål. Ifølge rektor beskriver 
vedtakene hva avviket består i og hvordan det er tenkt gjennomført. I tillegg vurderer skolen hva 
som er elevens beste og beskriver hvordan eleven får forsvarlig utbytte av opplæringen. Rektor 
viser for øvrig til malen for enkeltvedtak hvor det blant annet presiseres at: «Dersom vedtaket 
avviker fra den sakkyndige vurderingen, skal skolen utforme tilbudet i samarbeid med 
elev/foresatte, legge stor vekt hva elev/foresatte mener og begrunne hvorfor eleven likevel vil få 
forsvarlig utbytte av opplæringen. (Vurderingen skal være konkret slik at eleven/foreldrene kan 
forstå hvilke vurderinger som ligger til grunn for avviket. Begrunnelsen er også viktig for en 
eventuell klageinstans) Dette følger av opplæringsloven §§ 5-3 og 5-4.»  

Flere av vedtakene vi har mottatt avviker fra anbefalingen i den sakkyndig vurdering når det 
gjelder hvilket tilbud eleven skal få (blant annet elev 3, 4 og 5). I disse sakene er skolen tydelig på 
at det foreligger et avvik fra PPT sin anbefaling, for eksempel der skolen har gitt eleven en-til-en-
undervisning. Etter vår vurdering inneholder disse vedtakene en svært grundig redegjørelse for 
årsaken til at det avvikes fra sakkyndig vurdering og hvordan spesialundervisningen skal 
gjennomføres. I alle disse vedtakene begrunnes avviket fra sakkyndig vurdering med hensynet til 
elevens beste. Det fremgår tydelig at eleven/foresatte er hørt i forbindelse med avviket og at det 
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har blitt lagt stor vekt på deres syn. Et godt eksempel på dette er i saken til elev 5, der PPT ikke 
har fått tid til å utarbeide ny sakkyndig vurdering på grunn av kapasitetsproblemer som følge av 
Covid-19. Skolen har i dette tilfellet likevel fattet nytt vedtak i saken, som avviker fra utgått 
sakkyndig vurdering, etter skriftlig anbefaling om dette fra PPT. I tråd med PPTs anbefaling har 
skolen fattet vedtak blant annet på bakgrunn av en grundig pedagogisk rapport fra skolen, som 
dokumenterer elevens behov for spesialundervisning kommende skoleår. Det fremgår tydelig at 
vedtaket er utarbeidet i samarbeid mellom skolen og foresatte, og at foresatte mener 
organiseringen og omfanget av spesialundervisningen er til elevens beste. Vi mener at denne 
saken er et svært godt eksempel på hvordan avvik fra sakkyndig vurdering kan begrunnes på en 
forsvarlig måte.  

Samtidig har vi også sett at det er flere vedtak som avviker fra PPTs anbefaling når det gjelder 
organiseringen av spesialundervisningen, uten at vi kan se at dette er kommentert eller 
begrunnet av skolen. Dette gjelder elev 2, men også delvis elev 3 og 4, der vi mener at ikke alle 
avvikene fra sakkyndig vurdering er tilstrekkelig redegjort for. I alle disse tre sakene anbefaler 
sakkyndig vurdering at spesialundervisningen organiseres «i mindre gruppe og som økt 
voksentetthet i klassen.». I vedtakene står det at spesialundervisningen organiseres i liten/mindre 
gruppe, «jf. sakkyndigheten.». Derimot står det ingenting i vedtakene om økt voksentetthet i 
klassen, og heller ingen begrunnelse for hvorfor disse elevene bare skal ha 
spesialundervisningen i liten gruppe og/eller en-til-en. 

Vi påpeker at de sakkyndige vurderingene skriver i mindre gruppe «og» i klassen, ikke «eller». 
Skolen har med andre ord ikke fått et valg mellom den ene eller den andre organiseringen. Vi har 
imidlertid påpekt, tidligere i rapporten, at vi mener PPT ikke alltid er presise nok i sin beskrivelse 
av hvordan spesialundervisningen skal organiseres og hvordan timene skal fordeles på de ulike 
ordningene. Denne typen avvik kan etter vår oppfatning være en uheldig konsekvens av fleksible 
sakkyndige vurderinger. I de sakene som omtales her foreligger det et relativt omfattende avvik 
fra sakkyndig vurdering når skolen i sine vedtak har fjernet opplæring «i klassen» og i stedet tar 
eleven ut av klassen i større grad enn PPT anbefaler. De sakkyndige vurderingene viser for øvrig 
selv til prinsippet i opplæringsloven § 8-2, om at alle elever skal tilhøre en klasse/basisgruppe. Det 
er nettopp dette hensynet, om å sikre elevens behov for sosial tilhørighet og inkludering, som 
tilsier at det må begrunnes særskilt dersom eleven skal tas ut av klassen. I disse sakene har ikke 
PPT anbefalt at alle timene med spesialundervisning skal gis utenfor klassen. Derfor blir det et 
klart brudd på skolens begrunnelsesplikt etter § 5-3 fjerde ledd, når vedtaket tar bort «økt 
voksentetthet i klassen» og gir eleven all undervisning i liten gruppe eller en-til-en, uten nærmere 
begrunnelse.   

Under dette rettslige kravet er spørsmålet om skolen begrunner vedtak der de avviker fra 
anbefalingen i sakkyndig vurdering. Flere av vedtakene inneholder en begrunnelse for dette, og i 
noen tilfeller er denne begrunnelsen svært grundig. Samtidig har vi konkludert med at enkelte 
vedtak avviker fra sakkyndig vurdering på en grunnleggende, og for eleven svært inngripende 
måte, uten en nærmere begrunnelse. Vi mener disse funnene er for alvorlige til at vi kan legge til 
grunn at skolen, totalt sett, har en forsvarlig praksis på dette området.   
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Det er vår vurdering at skolen ikke i alle tilfeller begrunner vedtak som ikke samsvarer med den 
sakkyndige vurderingen, ved å vise hvorfor eleven likevel kan få et forsvarlig utbytte av 
opplæringen. 

Kommunens tilbakemelding på foreløpig rapport 

Når det gjelder de konkrete elevene, opplyser skolen at årsaken til avviket fra sakkyndig 
vurdering, med hensyn til organisering i liten gruppe fremfor i klassen, er hensynet til elevens 
beste og elevens utrykte ønske, og at dette valget er gjort i samråd med foresatte. 

Kommunen skriver imidlertid at de tar til etterretning at det påpekes et avvik fra sakkyndig 
vurdering som kun er avklart muntlig med foresatte og ikke begrunnet skriftlig i selve vedtaket. 
Moss kommune vurderer at ny rutine, samt veiledning vil sikre at skolene i Moss kommune i 
fremtidige vedtak, der vedtaket avviker fra sakkyndig vurdering, vil vise hvorfor eleven likevel kan 
få et forsvarlig utbytte av opplæringen. 

I den nye rutinen understrekes det at det stilles det særlige krav til begrunnelsen dersom skolen 
velger å ikke følge den sakkyndige vurderingen, når det fattes enkeltvedtak om 
spesialundervisning. Videre står det at «Skolen må begrunne hvorfor den ikke følger tilrådingen i den 
sakkyndige vurderingen, slik at eleven/foreldrene kan forstå hvilke vurderinger som ligger til grunn for 
dette. Begrunnelsen er også viktig for en eventuell klageinstans. Det er viktig at det i begrunnelsen også 
fremkommer hvorfor eleven likevel kan få et forsvarlig utbytte av opplæringen.». 

Statsforvalterens vurdering 

Vi har tidligere, i foreløpig rapport, vist til at skolen i flere saker har redegjort grundig for årsaken 
til at det avvikes fra sakkyndig vurdering og hvordan spesialundervisningen skal gjennomføres, 
blant annet ved tydelig å vise til at vedtaket er utarbeidet i samarbeid mellom skolen og foresatte 
og at det er lagt avgjørende vekt på hensynet til elevens beste. I de vedtakene som er grunnlaget 
for lovbruddet i foreløpig rapport, kan vi derimot ikke se at skolen gjør det klart at vedtaket 
avviker fra sakkyndig vurdering og heller ikke at de i tilstrekkelig grad skriftliggjør hvordan 
foresatte/eleven stiller seg til dette.   

På bakgrunn av kommunens tilbakemelding om ny rutine, samt plan for veiledning av skolene, er 
det likevel vår vurdering at kommunens tiltak er tilstrekkelige til å etablere en lovlig praksis. Vi 
legger derfor til grunn at kommunen sikrer at skolen i tilstrekkelig grad begrunner vedtak som 
ikke samsvarer med den sakkyndige vurderingen.  

Vi viser for øvrig til de hensyn vi har lagt vekt på i vurderingen under rettslig krav 1.3. 

Statsforvalterens konklusjon 

Det rettslige kravet er oppfylt. 

 

Rettslig krav 1.11 (RefLex 1.17) 

Tar skolen stilling til hva som er barnets beste når den fatter vedtak om spesialundervisning? 
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Skolen skal vurdere hva som er til elevens beste når den tar stilling til hvilket omfang, innhold og 
organisering spesialundervisningen skal ha, og hvilken kompetanse de som skal gjennomføre 
opplæringen skal ha. Elevens syn er svært viktig i vurderingen av hva som er til elevens beste. Det 
skal sterke hensyn til for at skolen kan sette elevens beste til side. 

Rettslig grunnlag: Barnekonvensjonen artikkel 3. 

Statsforvalterens undersøkelser og vurderinger 

I RefLex svarer rektor at skolen lytter til elevens stemme og hva eleven uttrykker av behov knyttet 
til sin opplæring. Videre, at skolen samarbeider tett med foresatte og lytter til og tar hensyn til 
deres syn på saken før enkeltvedtaket fattes. Rektor viser også til malen for enkeltvedtak, hvor 
det fremgår at "Elevens beste" er et eget avsnitt, som blant annet inkluderer PPTs vurdering av 
elevens beste.  

I alle de sakene vi har fått oversendt ser vi at både sakkyndig vurdering og enkeltvedtaket 
inneholder konkrete vurderinger av barnets beste. Det fremgår også eksplisitt hva som er 
elevens mening. Eleven er, i de fleste tilfeller, hørt direkte eller gjennom foreldrene, der dette har 
vært mest hensiktsmessig.   

Som tidligere nevnt har vi sett flere gode eksempler på at elevens stemme og hva som er barnets 
beste har blitt tillagt avgjørende vekt i vedtaket om spesialundervisning, blant annet der skolen 
har gjort endringer i opplegget som følge av tilbakemeldinger fra eleven. Vi mener skolens 
praksis på dette området er gjennomgående svært god.  

På denne bakgrunn mener vi at skolen tar stilling til hva som er barnets beste når den fatter 
vedtak om spesialundervisning. 

Statsforvalterens konklusjon 

Det rettslige kravet er oppfylt. 

 

Rettslig krav 1.12 (RefLex 1.18-1.21) 

Inneholder enkeltvedtakene, eller oversendelsen av enkeltvedtakene, informasjon om 
klageadgang, klagefrist, klageinstans og informasjon om at klagen skal sendes til skolen? 

Enkeltvedtaket skal gi informasjon om klagerett, klagefrist, klageinstans og hvor klagen skal 
sendes. 

Rettslig grunnlag: Forvaltningsloven § 27 tredje ledd 

Statsforvalterens undersøkelser og vurderinger 

I egenvurderingsskjemaet svarer rektor ja på spørsmål om enkeltvedtakene inneholder 
informasjon om at det er klagerett, hva som er klagefristen og hvem som er klageinstans. Rektor 
opplyser imidlertid at praksis i Moss kommune er at klagen skal sendes skoleavdelingen, ikke til 
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skolen, jf. mal for enkeltvedtak i Moss kommune. Skoleeier/skoleavdelingen vurderer klagen i 
samråd med skolen.  

Alle vedtakene vi har fått tilsendt bekrefter opplysningene fra rektor. Når det gjelder 
informasjonen i vedtaket, om at klagen skal sendes til kommunen (ikke skolen), er dette 
uproblematisk. Selv om kommunen har delegert sin myndighet til å fatte enkeltvedtak om 
spesialundervisning til rektor, kan den like fullt beholde myndigheten til å behandle klagen som 
underinstans. Kommunen har derfor full anledning til å bestemme at det er kommunen selv som 
skal behandle klager på enkeltvedtak i skolen. Poenget med kravet i forvaltningsloven er at 
parten får informasjon om hvor klagen skal sendes. Dette kravet er derfor også oppfylt. 

Vi legger til grunn at enkeltvedtakene inneholder informasjon om klageadgang, klagefrist, 
klageinstans og hvor klagen skal sendes 

Statsforvalterens konklusjon 

Det rettslige kravet er oppfylt.   

 

Rettslig krav 1.13 (RefLex 1.22) 

Inneholder enkeltvedtakene, eller oversendelsen av enkeltvedtakene, informasjon om retten til å 
se sakens dokumenter? 

Enkeltvedtaket skal informere om retten til å se sakens dokumenter.  

Rettslig grunnlag: Forvaltningsloven § 27 tredje ledd. 

Statsforvalterens undersøkelser og vurderinger 

I skolens egenvurdering svarer rektor ja på spørsmål om enkeltvedtakene inneholder 
informasjon om retten til å se sakens dokumenter.  

Det fremgår av alle vedtakene Statsforvalteren har fått tilsendt at skolen informerer om retten til 
å se sakens dokumenter.  

Statsforvalterens konklusjon 

Det rettslige kravet er oppfylt. 

 

Rettslig krav 1.14 (RefLex 1.23-1.24) 

Fatter skolen vedtak om spesialundervisning så snart som mulig og med oppstartdato ut fra 
elevens behov? 

Skolen skal fatte vedtaket så snart som mulig etter at det foreligger en sakkyndig vurdering, jf. 
forvaltningsloven § 11 a. Det er elevens behov som avgjør når spesialundervisningen skal starte 
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opp. Hvis dere oppdager nye eller endrede behov i løpet av skoleåret, skal dere fatte vedtak med 
oppstart i det aktuelle skoleåret. 

Statsforvalterens undersøkelser og vurderinger 

I RefLex svarer rektor at spørsmålet om lang saksbehandlingstid ikke er relevant for dem: 
«Saksbehandlingstid har ikke vært lang på vår skole. Vi er i tett dialog med ppt før og underveis i 
en utredningsprosess, og får signaler om hva vi kan vente oss i sakkyndig vurdering. Planlegging 
av tiltak starter allerede da, og vi har vært klare til å fatte enkeltvedtak raskt etter at sakkyndig 
vurdering foreligger.» 

Når det gjelder oppstart av spesialundervisningen svarer rektor: «Ved flerårig sakkyndighet er 
oppstarttidspunkt ved skoleårets start. Dersom sakkyndig vurdering utarbeides midt i skoleåret, 
fatter skolen enkeltvedtak umiddelbart, gjeldende for resten av skoleåret. Enkelte elever vil 
kunne ha behov for spesialundervisning deler av året, og da er dette spesifisert i enkeltvedtaket. 
Skolen har ingen elever med slikt behov dette skoleåret.» 

Enkeltvedtakene vi har sett på er alle fattet i august, på bakgrunn av gjeldende sakkyndig 
vurdering, søknad fra foresatte og evalueringsmøtet med skolen før sommerferien. På bakgrunn 
av tilsendte saker er det ingenting som tilsier at skolen ikke fatter vedtak så snart som mulig, eller 
at spesialundervisningen ikke settes i gang til riktig tid. 

Vi mener at skolen fatter vedtak om spesialundervisning så snart som mulig og fastsetter en 
oppstartdato ut fra elevens behov. 

Statsforvalterens konklusjon 

Det rettslige kravet er oppfylt. 

 

3 Tilsynet avsluttes 

På bakgrunn av vurderingene i kapittel 2, har Statsforvalteren funnet at skolen overholder 
regelverket på alle områder. Det er derfor ikke grunnlag for å fatte vedtak om pålegg, jf. 
kommuneloven § 30-4. 

Tilsynet avsluttes med denne rapporten.  

 

 

 

Christian Nordset  Anders Knudsen 
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4 Dokumentasjonsgrunnlaget 

Følgende dokumenter inngår i dokumentasjonsgrunnlaget for tilsynet: 

 

1. Dokumentasjon som gjelder elever  

Følgende dokumentasjon ble innhentet for totalt seks elever ved Åvangen skole: 

 siste sakkyndige vurdering som ligger til grunn for vedtak om spesialundervisning 
 enkeltvedtaket om spesialundervisning som bygger på den sakkyndige vurderingen som 

er sendt inn 
 pedagogisk rapport og tilleggsuttalelse i saken fra PPT for én elev 

 

2. Øvrig dokumentasjon 
 rektors svar i RefLex 
 mal for samtykke (søknadsskjema) til vedtak om spesialundervisning 
 mal for enkeltvedtak om spesialundervisning, Moss kommune 

 

3. Kommunens tilbakemelding på foreløpig rapport 
 Redegjørelse knyttet til lovbrudd i foreløpig rapport 
 Rutine for vedtak om spesialundervisning 
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