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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/98 
Dokumentnr.: 62 
Løpenr.: 230883/2022 
Klassering: 3002-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 19.09.2022 22/38 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

 
Fredrikstad, 25.07.2022 
 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Saksliste er fremlagt og godkjent av kontrollutvalgets leder 
 

Vurdering 
Innkalling og saksliste godkjennes 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/98 
Dokumentnr.: 63 
Løpenr.: 230887/2022 
Klassering: 3002-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 19.09.2022 22/39 

 

Valg av representant til å signere protokoll 

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

 
Fredrikstad, 25.07.2022 
 
 
 

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.: 2022/99 
Dokumentnr.: 42 
Løpenr.: 217655/2022 
Klassering: 3002-192 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 19.09.2022 22/40 

 

Psykiatritilbudet i Moss  

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

 
Fredrikstad, 06.09. 2022 
 
 

Vedlegg 
Ingen  
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Vedlegg 1: Kommunedirektørens redegjørelse, datert 1. september 2022.  
Vedlegg 2: Brukerundersøkelse Rus og Psykiatri, våren 2022 
Vedlegg 3: Saksfremlegg til utvalg helse og mestring, saknr 030/22, dato 30.08 2022 – 
«Brukerundersøkelse for enhet hjemmetjenester: Rus og psykiatri» 
Vedlegg 4: Diverse internkontrolldokumenter/ skjemaer 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalgets leder har møtt og fått informasjon fra flere pårørende som har 
familiemedlemmer med til dels sterke utfordringer knyttet til psykiatri og som bor i 
bemannede omsorgsboliger der kommunen har tildelingsrett.  
 
Med bakgrunn i disse problemstillingene har kontrollutvalgsleder bedt om svar fra 
kommunedirektør på følgende spørsmål til kontrollutvalget: 
• Hvor mange reinnleggelser er det på DPS?  
• Hvordan beregnes tildelingen av tjenester til denne gruppen? Får de timevedtak? 
• Er det store endringer på hvordan disse tjenestene leveres fra de to gamle 

kommunene til dagens Moss? 
• Hva er utviklingen i antall årsverk pr bruker de siste fem årene? 
• Hvilken kompetanse har de ansatte som bemanner disse boligene? 
• Hvor mange avvik blir registrert i forhold til at ansatte ikke kommer inn til beboer? 

Hva gjør de eventuelt for å rette opp avvikene? 
• Hvordan håndterer og arkiverer kommunen brev/varsling til leder i avdelingen? Går 

informasjon og bekymringer videre i systemet?  
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• Er det foretatt brukerundersøkelser i denne type omsorgsleiligheter? Evt hvem 
svarer på brukerundersøkelser, brukere/pårørende/verge?  

• Når og hvor ofte evalueres vedtak, og hvem gjør kartleggingen i forkant av vedtak og 
vedtaksrullering? 

• Er det samarbeid mellom de som skriver vedtak, dvs forvaltningskontoret, og de som 
utfører arbeidet, dvs de ansatte ute i bolig? 

 
Kommunedirektør har kommet med en skriftlig tilbakemelding, sendt til sekretariatet i e-post 
den 1. september 2022. Svaret ligger i sin helhet som vedlegg 1 til saken. Sekretariatet viser 
til vedlegget i stedefor å referere hele svaret. 
 
Kommunedirektør har også oversendt en brukerundersøkelse på området som ble tilsendt 
brukerne våren 2022. Dette ligger som vedlegg 2 til saken. Brukerundersøkelsen ble 
behandlet i utvalg helse- og mestring 30.08 2022. Saksfremlegg til dette utvalget ligger som 
vedlegg 3 til saken. Videre har sekretariatet fått oversendt flere 
internkontrolldokumenter/skjemaer, som blir lagt som vedlegg 4 til saken. 
 

Vurdering 
Det er flere utfordringer som pårørende har gjort kontrollutvalgsleder oppmerksomme på, ett 
av disse er om brukerne blir sikret rett og nødvendig hjelp via enkeltvedtak. 
I henhold til Veileder for saksbehandling etter helse- og omsorgstjenesteloven skal et vedtak 
være utformet slik at mottakeren vet hvilke tjenester som skal gis, i hvilket omfang og til 
hvilken tid, samt for hvor lang tid vedtaket gjelder. Vedtaket må være så konkret utformet at 
det skaper forutsigbarhet for pasienten/brukeren, samtidig som det bør være så fleksibelt at 
det tar høyde for normale svingninger i bistandsbehovet. Vedtaket må være detaljert nok til 
at det kan bli klart for brukerne og for pårørende eller andre bistandspersoner hva som 
konkret er innvilget, og hvorfor dette anses tilstrekkelig.  
  
Det fremkommer av redegjørelsen fra kommunedirektør når og hvor ofte vedtak evalueres 
etc. Sekretariatet har ikke gjort vurderinger av kommunedirektørens tilsvar.  
Sekretariatet merker seg at virksomhet Rygge utpeker seg med noe dårligere resultat på 
brukerundersøkelsen enn de andre virksomhetene, (se vedlegg 2).  
Sekretariatet mener at kontrollutvalget selv må avgjøre om de ønsker en nærmere kontroll 
og vurdering av tjenesteområdet, ut fra den informasjonen som er blitt gitt. Hvis 
kontrollutvalget ønsker ytterligere kontroller kan det være naturlig å velge virksomhet Rygge 
for datainnsamling. 
 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. Hvis ønskelig kan 
det gjennomføres en kartlegging, eller forvaltningsrevisjon av området. Dette må i såfall 
kontrollutvalget avgjøre samlet. 
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Informasjon til kontrollutvalget – tilbakemelding på oversendte spørsmål  

 

For å kunne gi utfyllende informasjon om temaet til kontrollutvalget vil kommunedirektørens svar 
omhandle alle avdelinger som gir psykisk helse og rustjenester i kommunen, inkludert avdeling for 
rus og psykisk helse.   

Tilbud om psykisk helse og rustjeneste er fordelt på tre nivåer i omsorgstrappen. De aller fleste 
brukere med psykisk helse og/eller rusutfordringer bor i sine egne hjem og mottar tjenester fra 
avdeling psykisk helse og rus på dagtid. Noen brukere bor hjemme og har behov for bistand både dag 
og kveldstid gjennom hele uken inkludert helg. De får tjenester fra avdelingene i de samlokaliserte 
boligene som er bemannet hele døgnet. Det høyeste omsorgsnivået til brukere med psykisk helse 
og/eller rus problemer i kommunen er leiligheter i samlokaliserte boliger der det er personale 
tilgjengelig hele døgnet.  

Hvor mange reinnleggelser er det på DPS? 

Det er Sykehuset som holder oversikt over antall reinnleggelser. Moss kommune har kontaktet 
Sykehuset Østfold, og det publiseres ikke oversikt over reinnleggelser i psykiatriske avdelinger eller til 
DPS. Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling har sendt oss tall på reinnleggelser for 2022 frem 
til 22. august. Tallene er for hele nordre Østfold DPS, de har ikke tall for Moss kommune. Moss 
kommune har ingen egen oversikt over pasienter som blir reinnlagt på DPS.  

 reinnleggelser Øvrige innleggelser Totalt antall 
innleggelser 

Nordre Østfold DPS 9 252 261 

 

Hvordan beregnes tildelingen av tjenester til denne gruppe? Får de timevedtak? 

Alle brukere som mottar tjenester fra avdeling psykisk helse og rus eller en avdeling i en 
samlokalisert bolig har et enkeltvedtak der behovet for bistand er individuelt vurdert. Vedtakene 
inneholder en oversikt over hva den enkelte bruker skal få bistand til og hvor ofte de skal få bistand. 
Brukers behov for tjenester er ikke oppgitt i antall timer i vedtakene. 

Når og hvor ofte evalueres vedtak, og hvem gjør kartleggingen i forkant av vedtak og 
vedtaksrullering?  
Er det samarbeid mellom de som skriver vedtak, dvs. forvaltningskontoret, og de som 
utfører arbeidet, dvs. de ansatte ute i bolig? 
Ved søknad fra/henvendelser om nye brukere vurderes behovet for bistand ved at saksbehandler ved 
helse og omsorgsforvaltningen gjennomfører en kartlegging av brukers behov i samtaler med bruker 
og evt. andre samarbeidspartnere som pårørende, fastlege og spesialisthelsetjenesten.   

Pågående vedtak til bruker evalueres regelmessig hvert andre år, eller hyppigere dersom det er 
endrede behov hos bruker. Saksbehandler ved helse og omsorgsforvaltningen samarbeider med 
tjenestene og bruker ved revurdering av behovet for tjenester. Det er kjennskapen til brukernes 
behov hos tjenesteyter og brukers egne vurderinger om sitt behov for hjelp som danner grunnlaget 
for nytt vedtak til bruker.  
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Det er utarbeidet egne rutiner for dialog mellom helse og omsorgsforvaltningen og tjenestene når 
det er behov for å endre enkeltvedtak. Bruk av revuderingsnotat  Bruk av beskjednotat ved 
samhandling mellom HOF og tjenestene 

Er det store endringer på hvordan disse tjenestene leveres fra de to gamle kommunene til dagens 
Moss?  
Det er ingen store endringer på hvordan disse tjenestene leveres fra de to gamle kommunene til 
dagens Moss. Men det er gjort enkelte harmoniseringer i tjenestene og det er utviklet noen nye 
tilbud. 

Moss kommune har i mange år gitt tjenester til brukere som bor hjemme fra avdelingene i de 
samlokaliserte boligene. Rygge har ikke hatt tilsvarende organisering. Dette er nå harmonisert slik at 
område Fjellom gir tjenester til brukere som bor i egne hjem utenfor de samlokaliserte boligene.  

Bemanning på natt i de samlokaliserte boligene er omorganisert slik at ansatte nå i større grad bistår 
hverandre på tvers av avdelingene.  

Avdeling rus og psykisk helse har opprettet flere gruppetilbud og kurs i tillegg til samtaler og annen 
praktisk bistand. I dag tilbyr avdelingen assistert selvhjelpskurs i angstmestring, kurs i depresjon 
mestring (KID kurs), samtalegrupper, kreativ gruppe og turgrupper.  

 
Hva er utviklingen i antall årsverk pr bruker de siste fem årene 
Avdelingene i de samlokalisert boligene gir tjenester til brukere som bor samlokalisert og til brukere 
som bor i egne hjem utenfor de samlokaliserte boligene. Antall brukere og behovet til brukerne i 
avdelingene vil variere over tid. Helse og mestring har derfor ikke en bemanningsplan  med antall 
årsverk pr bruker innenfor disse tjenestene. Enhet hjemmetjenester har rutiner for å benytte 
ressurser på tvers av avdelingene ved behov.  
 
Både elektronisk pasientjournal og personal systemene ble slått sammen ved 
kommunesammenslåingen. De tidligere elektroniske systemene fra Moss og Rygge var ikke «kodet» 
likt, slik at det er ikke mulig til å hente ut data fra før kommunesammenslåingen. Tallene som 
foreligger er derfor fra 2020. I samtale med tidligere ledere har avdelingene allikevel en manuell 
oversikt over bemanning fra 2019. 
 
Årsverk pr avdeling: 

Avdeling/område Årsverk 2018 
og 2019 

Årsverk 
1.1.20 

Årsverk 1.1.21 Årsverk 1.1.22 

Område Jeløy 
Psykisk helse og ROP 

12 12,53 10,63 10,63 

Område Sentrum 
Psykisk helse og ROP 

22,81 22.21 22.21 24.11 

Område Fjellom 
Psykisk helse (1/3) og 
personer med 
funksjonsnedsettelser 
(2/3) 

20,65 19,59 19,59 20,83 

Rus og psykisk helse 30,9 30,4 30,4 33,4 
På område Fjellom bor det brukere med psykiske utfordringer og personer med 
funksjonsnedsettelser.  
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Hvilken kompetanse har de ansatte som bemanner disse boligene 
Kommunedirektør vil her redegjøre for kompetansen til ansatte i alle avdelingene innen fagområdet 
rus og psykisk helse.  
 
Faggruppene som er ansatt i avdelingene er: 
Sykepleiere med og uten videreutdanning 
Vernepleier med og uten videreutdanning 
Fagarbeidere med og uten videreutdanning 
Diverse andre utdannelser som f.eks. sosionom 
Assistenter 
 
Videreutdanningene er innenfor fagområdene psykisk helsearbeid og rus og 
avhengighetsproblematikk. Det er også etablert et nettverk i enhet hjemmetjenester for å sikre 
kompetanseoverføring mellom avdelingene og et likt tilbud til brukerne uavhengig av hvilken 
avdeling som gir tjenester.  
 
Kompetansefordeling med høyskole pr avdeling er: 

Avdeling/område Planlagt andel 3-
årige 

Andel 3-årige 
ansatt  

Jeløy 43,2 % 43,2 % 
Sentrum 42,4 % 37,8 % 
Fjellom 39,6 % 32,3 % 
Rus og psykisk 
helse 

87 % 87,0 % 

 
 
Hvor mange avvik blir registrert i forhold til at ansatte ikke kommer inn til beboer 
Det registreres ikke avvik når ansatte ikke kommer inn til bruker, det føres i brukers journal. Ansatte 
følger Moss kommunes rutine når bruker ikke åpner eller ikke åpner eller er hjemme.  Avhengig av 
brukers behov vil den ansatte gjøre individuelle vurderinger av hvordan de skal følge opp at brukere 
ikke er hjemme Bruker åpner ikke eller svarer ikke på telefon. Dersom årsaken er at ansatte må 
avlyse et planlagt besøk vil bruker kontaktes og det avtales ny tid for oppfølging.  
 
  
Hvordan håndterer og arkiverer kommunen brev/varsling til leder i avdelingen? Går 
informasjon og bekymringer videre i systemet? 
Moss kommune følger opp alle brev/varslinger som kommer  til avdelingsleder og oppfølgingen 
dokumenteres i brukers journal. Kommunen har utarbeidet en rutine for oppfølging av 
klager/varslinger som følges Behandling av muntlig og skriftlig klage. 
 
Ved en henvendelse eller varsling til kommunen blir brevet arkivert i brukers journal og 
avdelingsleder kontakter den som henvender seg. Ved henvendelser som ikke løses ved kontakt med 
avdelingsleder eller der det har vært en alvorlig hendelse informeres virksomhetsleder og 
enhetsleder. Klager og bekymringer følges også opp i enhetens kvalitetsutvalg.  
 
Er det foretatt brukerundersøkelser i denne type omsorgsleiligheter? Evt. hvem svarer på 
brukerundersøkelser, brukere/pårørende/verge?  
Moss kommune har utarbeidet en plan for gjennomføring av brukerundersøkelser og bruker 
Bedrekommune.no ved gjennomføring av brukerundersøkelser i kommunen. Det ble gjennomført en 
brukerundersøkelse for enhet hjemmetjenester – Rus og psykiatri våren 2022. Det er i all hovedsak 
bruker selv som svarer på brukerundersøkelsen. Resultatene fra denne brukerundersøkelsen ble 
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presentert i utvalg for helse og mestring den 30. august. Brukerundersøkelse for enhet 
hjemmetjenester - rus og psykiatri
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[Firmanavn] 

Brukerundersøkelse 

Rus og Psykiatri 
Brukerundersøkelse for enhet hjemmetjenester for brukere som mottar tjenester 

innen rus og psykiatri, i alderen 18-65 år. 
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Sammendrag 
 

Politikerne besluttet under helse og mestringsutvalget i januar 2020 og juni 2021 å etablere en tilbakemeldingskultur. Dette 

innebærer blant annet å kartlegge kvaliteten på tjenestene gjennom brukerundersøkelser, med bruk av Bedrekommune.no som 

nettportal. Tilbakemeldingene skal benyttes som beslutningsstøtte for å utvikle og forbedre kvaliteten på helsetjenesten. 

Bedrekommune.no er en digital nettportal Moss kommune har besluttet å bruke for å måle opplevd kvalitet, og ta pulsen på 

kommunens tjenester. Dette kan gjøres gjennom standardiserte bruker-, innbygger- og medarbeiderundersøkelser som er 

tilgjengelige i verktøyet. Moss kommune benyttet seg av SMS som metode for utsendelse, med nettbrett som hjelpemiddel for 

enkelte brukere i brukerundersøkelsen. Bedrekommune.no anbefaler at resultatene i undersøkelsene tolkes åpent, og drøftes 

på en spørrende måte av både ledere og medarbeidere. Det anbefales også at resultatene synliggjøres for tjenestens brukere. 

Dette for å legge til rette for dialog med brukere. 

 

Introduksjon 
Våren 2022 gjennomførte kommunalområdet helse og mestring sin første brukerundersøkelse med bruk av verktøyet 

Bedrekommune.no. Denne gangen i enhet hjemmetjenester, tjenester psykisk helse og rus. Arbeidet ble ledet og koordinert av 

forskning- og utviklingsvirksomheten, i tett samarbeid med ledere i enhet hjemmetjenester. Brukerne ble gitt totalt 3 uker til å 

besvare undersøkelsen, og mottok i denne perioden tre påminnelser på SMS. Brukerundersøkelsen fikk en svarprosent på 31%, 

hvor totalt 252 brukere av 811 svarte på brukerundersøkelsen. Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon 

kunne informere om at på landsbasis lå svarprosenten på 24% i 2021, for den aktuelle brukergruppen. 

Formålet med brukerundersøkelsen er å få et bilde av kvaliteten på tjenesteytingen slik brukeren opplever det. Hensikten med 

brukerundersøkelsen er at kommunene skal kunne følge med i egen kvalitetsutvikling, ha et verktøy som kan bidra til 

brukerdialog og samtidig kunne sammenligne seg med andre kommuner. Erfaringene viser at kommuner som sammenlikner seg 

med hverandre, lærer av de gode eksemplene, og setter i gang forbedringstiltak i egen kommune og egne virksomheter.  

 

 

 

Lovverk og personvern 
 

Brukerundersøkelser som er utarbeidet av Kommunesektorens Organisasjon (KS) og Kommuneforlaget AS (KF)er tilgjengelige 

gjennom nettportalen Bedrekommune.no.  Undersøkelsene sendes ut av kommunene selv til sine innbyggere, for å måle deres 

opplevde kvalitet av de ulike tjenestene. Dette medfører at hver enkelt kommune har et behandlingsansvar. Ved utsendelse av 

brukerundersøkelser innebærer det at kommunen behandler personopplysninger som kan omhandle e-post, navn, 

postnummer, adresse og mobilnummer. Av den grunn må kommunen selv forvisse seg om at de har lov til å sende ut 

undersøkelsene. Med innføringen av Personvernforordingen, har personvern blitt strengere. HR og rådgivere ved enhet 

samhandling har funnet hjemmel i aktuelle lovverk for kommunens rett til å utsende brukerundersøkelser til kommunes 

innbyggere: 
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Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 
Lovens formål er blant annet å sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud. § 3-1.Kommunens overordnede 

ansvar for helse- og omsorgstjenester  

Kommunens ansvar etter første ledd, innebærer plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at 

tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift.  § 3-10.Pasienters og brukeres innflytelse og 

samarbeid med frivillige organisasjoner. Kommunen skal sørge for at virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester 

omfattet av loven her, etablerer systemer for innhenting av pasienters og brukeres erfaringer og synspunkter.  

  

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 1-1.  

Lovens formål er å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på tjenester av god kvalitet ved å gi pasienter og brukere rettigheter 

overfor helse- og omsorgstjenesten. Lovens bestemmelser skal bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient og bruker og 

helse- og omsorgstjenesten, fremme sosial trygghet og ivareta respekten for den enkelte pasients og brukers liv, integritet og 

menneskeverd. § 3-1.Pasientens eller brukerens rett til medvirkning. Pasient eller bruker har rett til å medvirke ved 

gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Pasient eller bruker har blant annet rett til å medvirke ved valg mellom 

tilgjengelige og forsvarlige tjenesteformer og undersøkelses- og behandlingsmetoder. Medvirkningens form skal tilpasses den 

enkeltes evne til å gi og motta informasjon. Barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal gis informasjon og høres. 

Det skal legges vekt på hva barnet mener, i samsvar med barnets alder og modenhet. Tjenestetilbudet skal så langt som mulig 

utformes i samarbeid med pasient eller bruker. Det skal legges stor vekt på hva pasienten eller brukeren mener ved utforming 

av tjenestetilbud etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6, 3-6 og 3-8.  

 

Metode 
Valg av metode var en prosess basert på aktuelle fakta vedrørende brukergruppen. FOU-enhet samhandling hadde flere møter 

med lederne for å få innspill til ønsket metode. Før valg av metode ble besluttet tok enhet samhandling kontakt med KS og 

Bedrekommune.no for å høre hva slags erfaringer de hadde med de ulike metodene. Bedrekommune.no opplyste om at andre 

kommuner hadde opplevd å få relativ høy svarprosent ved å ta i bruk e-post metoden. De forspeilte i tillegg at SMS metoden, 

som var en ny funksjon i 2022, ville få en like positiv respons om ikke høyere etter hvert som metoden vil bli mer brukt. Vi så på 

de aktuelle kontaktopplysninger brukerne hadde registrert i Gerica, og besluttet å ta i bruk den metoden vi mente ville nå ut til 

størst antall brukere. Færre enn  5 stk.  hadde registrert en e-post adresse. Av kontaktopplysninger var det kun 11. stk brukere 

som ikke hadde et registrert mobilnummer. Statistisk sentralbyrå opplyser om at 95% av befolkningen hadde tilgang til en 

smarttelefon i 2021, i alderen 9-79. 86% av disse bruker internett på telefonen, 82% benytter seg av SMS funksjon. Valg av 

metode landet derfor på SMS funksjonen til Bedrekommune.no.  
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Moss Kommune 
Grafene som er avbildet under de ulike Virksomhetene, vil vise svarfordelingen for gjennomsnittlig tilfredshet per spørsmål. Her 

har respondentene svart på en skala fra 1-4, hvor enige eller uenige de stiller seg til spørsmålene. 1= Helt uenig 2=Litt uenig 

3=Litt enig 4= Helt enig.  

Her vises den totale svarfordelingen for gjennomsnittlig tilfredshet per spørsmål for alle 4 Virksomhetene i Moss kommune. 

 

På spørsmålene under kategorien: Tilgjengelighet oppnår Moss kommune et snitt på 3,0 opp imot 3,1 på landsbasis i Norge når 

det kommer til gjennomsnittlig tilfredshet per spørsmål. På spørsmålene under kategorien: Informasjon ligger kommunen med 

et snitt på 2,8 som er likt på landsbasis i Norge når det kommer til gjennomsnittlig tilfredshet per spørsmål. På spørsmålene 

under kategorien: Personalets kompetanse har Moss på et snitt på 3,4 som er det samme på landsbasis. På spørsmålene under 

kategorien: Samarbeid med andre tjenester får Kommunen et snitt på 3,4 opp imot 3,5 når det kommer til gjennomsnittlig 

tilfredshet. På spørsmålene under kategorien: Brukermedvirkning oppnår Moss kommune i snitt 3,2 mot 3,3 på landsbasis. På 

spørsmålene under kategorien: Respektfull behandling ligger kommunen likt som på landsbasis på 3,6 for gjennomsnittlig 

tilfredshet per spørsmål l. På spørsmålene under kategorien: Resultat for brukeren oppnår Moss kommune samme snitt som 

resten av landet med 3,2 i snitt. På spørsmålene under kategorien: Helhetsvurdering så havner kommunen på 3,3 i snitt, 

sammenlignet med snittet i Norge på 3,4 for gjennomsnittlig tilfredshet per spørsmål. Det totale snittet for alle spørsmålene blir 

på 3,2 som står likt med snittet på landsbasis.  
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Virksomhet Jeløy 
Virksomheten er en samlokalisert bolig som følger opp brukere i boligen og ambulante brukere har ca. 11 årsverk. Virksomheten 

følger opp 37 brukere.  

 

På spørsmålene under kategorien: Tilgjengelighet får Virksomheten et snitt på 3,8 over 3,1 i snitt på landsbasis for 

gjennomsnittlig tilfredshet per spørsmål.  Spørsmålene under kategorien: Informasjon ligger virksomheten over landsbasis med 

et snitt på 3,8 over 2,8. For spørsmålene under kategorien: Personalets kompetanse har Virksomheten et snitt på 3,9 over 3,4 i 

snitt i Norge. På spørsmålene under kategorien: Samarbeid med andre tjenester resulterer i nok et snitt over landsbasis med 3,9 

hos Virksomheten sammenlignet mot 3,4 på landsbasis. Spørsmålene under kategorien: Brukermedvirkning fikk et snitt på 3,6 

mot 3,3 som resten av Norge har i snitt. Om spørsmålene under kategorien: Respektfull behandling skårer Virksomheten 4,0 i 

snitt mot 3,6 i snitt for snittet på landsbasis. På spørsmålene under kategorien: Resultat for brukeren her ligger Virksomheten 

nok en gang over gjennomsnittet på landsbasis med 3,7 i snitt, komparativt til 3,2 på landsbasis. For spørsmålene under 

kategorien: Helhetsvurdering har Virksomheten oppnådd et snitt på 3,8 kontra 3,4 i snitt på landsbasis for gjennomsnittlig 

tilfredshet per spørsmål.  For alle spørsmålene ligger Virksomheten over gjennomsnittet på landsbasis, som resulterer i et totalt 

snill for gjennomsnittlig tilfredshet med 3,8 i snitt kontra 3,2 i Norge. 
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Virksomhet Nord 
Virksomheten har 29 årsverk som følger opp 681 brukere. 467 får psykisk helsetjeneste og 214 får rustjeneste. Utgangspunkt er 

brukerens egne ressurser, behov og interesser hvor målet er et mest mulig selvstendig, meningsfylt og aktivt liv. 

 

For spørsmålene under kategorien: Tilgjengelighet skårer Virksomheten 3,0 i snitt opp imot 3,1 i snitt på landsbasis. På 

spørsmålene under kategorien: Informasjon har Virksomheten 2,7 i snitt på landsbasis for gjennomsnittlig tilfredshet per 

spørsmål. Sammenlignet med 2,8 på landsbasis.  Om spørsmålene under kategorien: Personalets kompetanse ligger 

Virksomheten likt som landsbasis med 3,4. Spørsmålene under kategorien: Samarbeid med andre tjenester her de et snitt på 3,4 

som er under landsgjennomsnittet på 3,5. På spørsmålene under kategorien: Brukermedvirkning har Virksomheten et snitt på 

3,2 opp imot 3,3 i Norge. For spørsmålene under kategorien: Respektfull behandling har Virksomheten det samme snittet som 

på landsbasis, nemlig 3,2.  På spørsmålene under kategorien: Resultat for brukeren ligger Virksomheten under gjennomsnittet 

med en skår på 3,1 sammenlignet med snittet i Norge på 3,2 snitt på landsbasis for gjennomsnittlig tilfredshet per spørsmål.  

Spørsmålene under kategorien: Helhetsvurdering resulterte i et snitt på 3,3. som er noe under landsbasis på 3,4.  Totalt sett 

ligger Virksomheten likt med snitt på landsbasis for gjennomsnittlig tilfredshet per spørsmål. 
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Virksomhet Sentrum 
Virksomheten er samlokaliserte boliger som følger opp brukere i boligene og ambulante brukere. Virksomheten har ca. 23 

årsverk, Virksomheten følger opp 63 brukere. 

 

På spørsmålene under kategorien: Tilgjengelighet ligger Virksomheten over snittet med 3,3, sammenlignet med et snitt på 3,1 i 

Norge for gjennomsnittlig tilfredshet per spørsmål. Svarene fra respondentene på spørsmålene under kategorien: Informasjon 

resulterte i et snitt på 2,5 opp i mott 2,8 på landsbasis.  Om spørsmål om: personalets kompetanse får Virksomhetene en skår på 

3,5 som er høyere enn snittet i Norge for gjennomsnittlig tilfredshet per spørsmål med et snitt på 3,4.  For spørsmålene under 

kategorien: samarbeid med andre tjenester skårer Virksomheten under snittet i Norge med et snitt på 3,3 opp mot snitt på 

landsbasis på 3,5. Resultatene fra respondentene på spørsmålene under kategorien: Brukermedvirkning gir Virksomheten et 

snitt på 3,1, hvor snittet ligger på 3,3. For spørsmålene under kategorien: Respektfull behandling ligger Virksomheten likt med 

snittet på landsbasis med 3,6 i snitt. Tilhørende kategorien: Resultat for brukeren ligger Virksomheten likt med snittet på 

landsbasis på 3,2.  På spørsmålene under kategorien: Helhetsvurdering skårer Virksomheten likt for gjennomsnittlig tilfredshet 

per spørsmål med 3,4 i snitt, likt som snittet på landsbasis.  Totalt får Virksomheten et snitt på 3,2 som er likt med snittet i 

Norge. 
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Virksomhet Rygge 
Virksomheten er samlokaliserte boliger som følger opp brukere i boligen og ambulante brukere i det geografiske området 

tilhørende virksomheten. Virksomheten har ca. 22 årsverk. Virksomheten følger opp 37 brukere. 

 

På spørsmålene under kategorien: Tilgjengelighet får Virksomheten et snitt på 2,5 opp imot et snitt på 3,1 for gjennomsnittlig 

tilfredshet per spørsmål i Norge. Svarene fra spørsmålene under kategorien: Informasjon skårer Virksomheten 2,3 i snitt, 

sammenlignet med snitt 2,8 i Norge. Om spørsmålene under kategorien: Personalets kompetanse resulteres det i et snitt på 2,7 

som er under snittet i Norge på 3,4. På spørsmålene under kategorien: Samarbeid med andre tjenester skåres det 3,3 i snitt 

sammenlignet med et snitt på 3,5 på landsbasis.  Snittet til spørsmålene rettet mot kategorien: Brukermedvirkning medfører et 

snitt på 3,0 opp imot 3,6 i snitt i Norge. For spørsmålene under kategorien: Respektfull behandling får Virksomheten et snitt på 

3,0 som ligger under snittet 3,6 for gjennomsnittlig tilfredshet per spørsmål i Norge. På spørsmålene under kategorien: Resultat 

for brukeren fremstår det et snitt på 2,6 opp imot snittet i Norge på 3,2.  Resultatene av spørsmålene under kategorien: 

Helhetsvurdering gir en skår på 2,6 mens den på landsbasis er 3,4.  Alle spørsmålene kombinert gir Virksomheten et snitt på 2,7, 

sammenlignet med gjennomsnittlig tilfredshet per spørsmål i Norge som ligger på 3,2 for den aktuelle undersøkelsen. 
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Implikasjoner 
Det er viktig å poengtere at selv om alle respondentene er mottakere av tjenester innen rus og psykiatri, og at prosessen med 

brukerundersøkelsen er gjort likt ved hver virksomhet, vil det likevel forekomme variasjoner hos individene. De aktuelle 

respondentene er brukere med svært ulike funksjonsnivåer, med diverse innvilgede tjenester etter behov. Faktorer som kan 

påvirke resultatene i brukerundersøkelsen vil kunne være eksempelvis: bosted, funksjonssvikt, hjelpemidler, bemanning, 

økonomi, og annen sykdom med mer.  Slike implikasjoner er nødvendig å ta i betraktning, da de kan utgjøre store forskjeller og 

det vil derfor ikke nødvendigvis medføre korrekthet å skulle sammenligne resultatene fra virksomhetene med hverandre. I 

stedet vil det være fordelaktig for virksomhetene i stedet å kunne sammenligne seg, med «seg selv» ved neste 

brukerundersøkelse.  

Erfaringer 
Til neste brukerundersøkelse anbefales det å annonsere brukerundersøkelsen tidlig til ansatte, brukere og pårørende. Det er 

blitt formulert standardiserte informasjonsskriv til både ansatte og brukere. De ferdigstilte tjenestene i programvaren, og 

muligheten til å benytte seg blant 30 forskjellige ferdigstilte brukerundersøkelsen har vært en positiv opplevelse. Hadde man 

vært foruten Bedrekommune.no, og muligens måtte opprettet undersøkelsen fra bunn ville det ha vært betraktelig mer 

ressurskrevende 

En SMS-metode for den aktuelle aldersgruppen tenktes å være relativt aktuell, ettersom at majoriteten av brukerne i hver 

virksomhet hadde oppgitt et mobilnummer i kontaktopplysningene sine, var det likevel en andel brukere som ikke hadde smart 

telefon. Ipad ble tiltenkt å være svært brukervennlig grunnet det gjenkjennelige brukergrensesnittet. Det man ikke hadde 

forespeilet ved bruken av iPad er at hjelpemidlene ikke hadde mobildata, og konsekvensene det medfører for respondentene 

som mottar ambulante tjenester.  Enkelte tilfeller løses dette ved å koble seg på respondentens hjemmenettverk, eller ved 

deling av mobilnett fra jobbtelefon. Hvis iPad skal benyttes ved en annen undersøkelse så anbefales det å sørge for at iPadene 

har SIM kort med mobildata slik at man kan benytte iPaden fritt uavhengig av WIFi 

 

 

 

Resultater 
Brukerundersøkelsens resultater var ferdig utført rett før sommeren 2022. Virksomhetene har mottatt resultatene, og arbeider 

nå med å analysere disse i virksomhetene. Analysejobben er ikke ferdigstilt, og krever en lenger prosess der ansatte blir 

inkludert på en god måte. Det er verdt å merke seg at resultatene viser at en av virksomhet ligger over landsgjennomsnittet, en 

av virksomhetene ligge likt med landsgjennomsnittet, mens to av virksomhetene ligger litt under landsgjennomsnittet. Nedenfor 

følger drøftinger fra virksomhetene med forslag til tiltak på noen av områdene de skårer lavere på. Dette er kun første ledd i 

forbedringsarbeidet som utarbeides etter resultatet av brukerundersøkelsen, og det er viktig at virksomhetene jobber videre 

med de resterende områdene.  
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Jeløy 

Virksomheten har brukt betydelige ressurser på å bistå brukerne til å svare ut undersøkelsen. Årsaken til dette var at flere av 

brukerne var skeptiske til å besvare undersøkelsen ved å trykke på lenken de mottok på SMS. Virksomheten har gjort resultatet 

fra undersøkelsen tilgjengelig for alle ansatte, og resultatene har vært tatt opp på personalmøte. Virksomheten skal jobbe videre 

med tiltak utover høsten 2022. 

Virksomheten skårer særlig bra på spørsmål som omhandler Respektfull behandling. Et av punktene er blant annet om «Ansatte 

overholder avtaler». Virksomheten får den høyest mulige skåren på dette område. Personalgruppen mener grunnen til at 

virksomheten skårer bra på brukerundersøkelsen er at man er en liten turnusgruppe med stabile ansatte meg høy 

fagkompetanse. 

Virksomheten har forbedringspotensialet under kategorien Brukermedvirkning. Her skårer virksomheten 3,6 hvor 4 er maks 

skår. Denne skåren er likevel høyere enn landsgjennomsnittet. Det første møte med bruker er viktig i forhold til bl.a. 

forventningsavklaringer, kartlegging, brukermedvirkning og skape kontaktarenaer mellom bruker og tilhørende virksomhet. I 

enhet hjemmetjenester har det i en lengere periode vært jobbet med å utvikle en ny serviceerklæring. Sentrale punkter er 

gjensidig forventningsavklaring og formidling av kontaktinformasjon. Den nye serviceerklæringen tas i bruk utover høsten. Andre 

tiltak som virksomheten allerede benytter for å sikre brukermedvirkning er brukermøter, ansvarsgruppemøter. Møtene er 

planlagt i et års hjul for den enkelte bruker. «Hva er viktig for deg?» er et satsningsområde i helse og mestring sin strategiplan, 

som vil kunne bidra til brukermedvirkning. Enhet hjemmetjenester innfører i disse dager kvalitetskontrollprogrammet IKOS i 

flere virksomheter Det er forventet at virksomhetene for rus og psykisk helse vil innføre IKOS. I en av sjekklistene i programmet 

skal mansvare ut om man har sikret brukermedvirkning. Enheten har opprettet et nettverk for virksomhetene i rus og psykisk 

helse. Hensikten med nettverket er å sikre like tjenester til brukerne og erfaringsutveksling. 

Sentrum 

Totalt sett i undersøkelsen får virksomheten et snitt som er likt som snittet på landsbasis for denne undersøkelsen i Norge. Likt 

som ved de andre virksomhetene har virksomheten benyttet seg av ressurser for å bistå aktuelle brukere å benytte seg av iPad 

som hjelpemiddel. 

I kategorien ¨Respektfull behandling¨ skårer virksomheten svært bra. Virksomheten tror at dette skyldes kompetent personell 

som har interesse for, samt lang erfaring med fagområdet og brukergruppen. Virksomheten tilstreber å se helheten i 

mennesket. 

Virksomheten ser at det finnes forbedringspotensialet under kategorien informasjon. På spørsmålet «Jeg er kjent med hvordan 

jeg skal gå fram ved å klage» skårer virksomheten 2,2 i snitt opp mot 2,6 på landsbasis. I vedtaksbrevet fra HOF informeres det 

om klagemuligheter, men det er usikkert hvorvidt informasjonen blir lest og forstått av mottaker. Det kan forekomme at 

tjenesten snakker for lite om klagemulighetene brukerne har, så det iverksettes større fokus på dette i virksomhetene fremover. 

Det vil informeres muntlig til alle brukere om aktuelle klagemuligheter, og muligheten til å få bistand i forbindelse med å klage – 

samt repetere dette ved behov. Under samme kategori på spørsmål om «Jeg får god informasjon om hva brukermedvirkning 

innebærer» skårer virksomheten 2,3 sammenlignet med snitt på 2,8 på landsbasis. Personell og ledere i virksomheten tror at 
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dette kan skyldes manglende kunnskap utad blant brukerne om mulighetene til å kunne påvirke ved å si ifra. Mange er gode på å 

hevde behovene sine, men det brukes likevel lite av begrepet brukermedvirkning i samhandling med brukerne. Virksomheten vil 

komme til å jobbe med svarene i brukerundersøkelsen i virksomheten, på personalmøter og ellers framover. 

Nord 

Ved virksomhet Nord ligger virksomheten totalt sett likt i snitt med resultatene på landsbasis. Virksomheten har brukt ressurser 

på å bistå brukerne med iPad som hjelpemiddel til å svare ut undersøkelsen, og årsaken til dette skyltes skepsis blant brukerne 

til å benytte seg av SMS lenken. Virksomheten har gjort resultatet fra undersøkelsen tilgjengelig for alle ansatte, og resultatene 

har blitt tatt opp på personalmøte. Virksomheten skal jobbe videre med tiltak utover høsten 2022. 

Virksomheten skårer bra på spørsmålene som omhandler «de ansatte evner å gi meg god hjelp», under kategorien personalets 

kompetanse. Personalgruppen mener selv grunnen til at virksomheten skårer bra på dette punktet er både fleksibilitet, og 

kompetanse. 

Virksomheten har forbedringspotensialet under kategorien Brukermedvirkning. Her skårer virksomheten 3,2 hvor 4 er maks 

skår. Denne skåren er litt lavere enn landsgjennomsnittet som er på 3,3 

Det første møte med bruker er viktig ift. bl.a. forventningsavklaringer, kartlegging, brukermedvirkning og skape kontaktarenaer 

mellom bruker og virksomhet. I enhet hjemmetjenester har det i en lengere periode vært jobbet med å utvikle en ny 

serviceerklæring. Sentrale punkter er gjensidig forventningsavklaring og formidling av kontaktinformasjon. Den nye 

serviceerklæringen tas i bruk utover høsten. Andre tiltak som virksomheten allerede benytter for å sikre brukermedvirkning 

samtaler med bruker, lage tiltaksplaner sammen med bruker og brukere av gruppetilbud evaluerer tilbudet. «Hva er viktig for 

deg?» er et satsningsområde i helse og mestring sin strategiplan, som vil kunne bidra til brukermedvirkning. Enhet 

hjemmetjenester innfører i disse dager kvalitetskontrollprogrammet IKOS i flere virksomheter. Det er forventet at 

virksomhetene for rus og psykisk helse vil innføre IKOS. I en av sjekklistene i programmet skal man svare ut om man har sikret 

brukermedvirkning. Enheten har opprettet et nettverk for virksomhetene i rus og psykisk helse. Hensikten med nettverket er å 

sikre like tjenester til brukerne og erfaringsutveksling. 

Rygge 

På virksomhet Rygge har man oppnådd en noe lavere svarprosent på spørsmålene sammenlignet med snittet på landsbasis. 

Virksomheten har hatt færrest andel respondenter, som vil kunne hatt påvirkning på svarprosenten. Fjellom har benyttet seg av 

store ressurser for å hjelpe brukerne med å besvare undersøkelsen, og møtte på skepsis hos brukerne sine til valg av metode 

samt tilbakemeldinger på at spørsmålene var vanskelige å besvare. 

Under kategorien Brukermedvirkning, på spørsmålet «Jeg er med når det utarbeides planer som angår meg» skårer 

virksomheten over snittet på landsbasis. Virksomheten tror at regelmessige ansvarsmøter og samarbeidsmøter er grunnen til 

dette. I disse møtene fokuseres det på «hva er viktig for meg» som er med å sikre brukermedvirkning og selvbestemmelse. 

Virksomheten utfører ukentlig gjennomgang av ukeplaner for den enkelte bruker, som revideres og oppdateres etter aktuelle 

forandringer. På denne måten også sikrer at hjelp blir gitt til tidspunkt som passer for den enkelte bruker. 
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13 
 

Det kommer frem i undersøkelsen at virksomheten har forbedringspotensialet i kategorien tilgjengelighet. Her skårer 

virksomheten lavt på spørsmål om «jeg er fornøyd med antall timer jeg får hjelp». Årsak kan være at tjenestene 

kapasitetsmessig er presset, og at det er gjort endringer sammenlignet med praksis fra tidligere Rygge kommune. Tjenestene 

ved Fjellom har inkludert praktisk bistand i sin tjenesteyting. Dette ble tidligere ivaretatt av “hjemmehjelpstjenesten” i Rygge. I 

tillegg er endringer gjort ved at virksomheten nå også yter tjenester ambulant til brukere som ikke bor samlokalisert. (Pr august 

22 til 11 brukere.) Alt uten endringer i virksomhetens ressursramme. Tiltak som er iverksatt er innføring av IKOS i virksomheten, 

hvorav et fokusområde er “Hva er viktig for deg?”. Man forventer at brukerne i større grad vil få utøvet brukermedvirkning og 

kan utforme tiltak som dekker deres behov, når de har behov for det. 

I samme kategori på spørsmålet «Det er lett å forstå hvordan jeg skal søke hjelp» skårer og virksomheten lavt. Virksomheten har 

en vakttelefon, som blir benyttet i noe grad av brukerne for å komme i kontakt med tjenestene. Det tiltenkes at det kan være 

ukjent for en del brukere hvem og hvor de skal ringe for å få hjelp. Virksomheten vil fremover fokusere på at alle brukerne er 

informert om mulighetene til å kontakte tjenestene. I hvilke situasjoner og når det er naturlig å benytte seg av vakttelefonen. 

Det arbeides med kommunens nettside, det vil derfor bli videre fokus på opplæring og veiledning av hjemmesiden til ansatte og 

brukere, for å kunne bistå brukere inn mot andre offentlige instanser 

Konklusjon 

Politikerne besluttet under helse og mestringsutvalget i januar 2020 og juni 2021 å etablere en tilbakemeldings kultur. Som et 

ledd i dette utførte Moss kommune sin første brukerundersøkelse rettet mot mottakere av tjenester innen rus og psykiatri, med 

en svarprosent på 31%. For å få en bedre innsikt i brukernes opplevelse av tjenestene, må det jobbes kontinuerlig for å øke 

svarprosenten, samtidig som Bedrekommune må ses på som et av flere verktøy for å få innsikt i brukerens opplevelse av 

tjenestene. Selv om det oppleves at verktøyet har forbedringspotensial ved enkelte funksjoner, vurderes verktøyet som nyttig 

for å styrke tilbakemeldingskulturen. 

Verktøyet egner seg godt til å sammenligne egen kommune med andre kommuner og virksomheter innad i kommunen opp mot 

hverandre. Men da dette verktøyet skal benyttet for å utvikle kvaliteten på helsetjenestene i Moss kommune, anses det som 

mest hensiktsmessig å sammenligne egen virksomhet over tid for å se om virksomheten har oppnådd kvalitetsforbedring. 

 

 

 

 

 

 

23



 

  
Arkiv:   

Arkivsak: 20/20078 - 2 

Saksbehandler: Ruth Helen 
Thorheim 

  Dato: 12.08.2022 
 

Saksframlegg 
  

 
 
Saksnr.  Utvalg Møtedato 
027/22 Eldreråd 23.08.2022 
033/22 Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 23.08.2022 
030/22 Helse og mestring 30.08.2022 

 
 
Brukerundersøkelse for enhet hjemmetjenester: Rus og psykiatri 
 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse- 033/22: 
Rådets uttalelse: 
1.Saken tas til orientering og helse og mestring, enhet hjemmetjenester jobber videre med 
resultatene fra brukerundersøkelsen i sine handlingsplaner. 
2. Resultatene fra brukerundersøkelsen tas med i det videre arbeidet med plan for psykisk 
helse og rus tjenesten. 
  
Rådet ber om en orientering om det videre arbeidet etter at brukerundersøkelsen er 
gjennomført. 
Eldreråd- 027/22: 
 
1.Saken tas til orientering og helse og mestring, enhet hjemmetjenester jobber videre med 
resultatene fra brukerundersøkelsen i sine handlingsplaner. 
  
2. Resultatene fra brukerundersøkelsen tas med i det videre arbeidet med plan for psykisk 
helse og rus tjenesten. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling: 
  
1.Saken tas til orientering og helse og mestring, enhet hjemmetjenester jobber videre med 
resultatene fra brukerundersøkelsen i sine handlingsplaner. 
  
2. Resultatene fra brukerundersøkelsen tas med i det videre arbeidet med plan for psykisk 
helse og rus tjenesten. 
 
Bakgrunn for saken: 
  
Politikerne besluttet under helse og mestringsutvalget i januar 2020 og juni 2021 å etablere 
en tilbakemeldingskultur. Dette innebærer blant annet å kartlegge kvaliteten på tjenestene 
gjennom brukerundersøkelser, med bruk av Bedrekommune.no som nettportal. 
Tilbakemeldingene skal benyttes som beslutningsstøtte for å utvikle, og forbedre kvaliteten 
på helsetjenesten. Bedrekommune.no anbefaler at resultatene i undersøkelsene tolkes 
åpent, og drøftes på en spørrende måte av både ledere og medarbeidere. Det anbefales 
også at resultatene synliggjøres for tjenestens brukere. Dette for å legge til rette for dialog 
med brukere.  
 
 

24



Redegjørelse for saken: 
  
Bedrekommune.no er en digital nettportal Moss kommune har besluttet å bruke for å måle 
opplevd kvalitet, og ta pulsen på kommunens tjenester. Dette kan gjøres gjennom 
standardiserte bruker-, innbygger- og medarbeiderundersøkelser som er tilgjengelige i 
verktøyet. Undersøkelsene fokuserer på tjenester som kommunen plikter å tilby sine 
innbyggere. 
  
Våren 2022 gjennomførte kommunalområdet helse og mestring sin første 
brukerundersøkelse med bruk av nettportalen Bedrekommune.no. Denne gangen i enhet 
hjemmetjenester, tjenester psykisk helse og rus. Arbeidet ble ledet og koordinert av 
forskning- og utviklingsvirksomheten, i tett samarbeid med ledere i enhet hjemmetjenester. 
Den gjennomførte brukerundersøkelse fikk en svarprosent på 31%, mot en gjennomsnittlig 
svarprosent på landsbasis på 24 % i 2021. Tallet er høyere enn på landsbasis. Likevel viser 
tallene at det mangler svar fra 69 % av de som mottok undersøkelsen. For å få en bedre 
innsikt i brukernes opplevelse av tjenestene må det jobbes kontinuerlig for å øke 
svarprosenten, samtidig som Bedrekommune.no må ses på som et av flere verktøy for å få 
innsikt i brukerens opplevelse av tjenestene. På bakgrunn av resultatene fra 
brukerundersøkelsen er det utarbeidet en rapport. Se vedlagt rapport. 
  
 
  
Intern og ekstern medvirkning: 
  
Helse og mestring benyttet seg av en standardisert undersøkelse tilgjengelig i 
Bedrekommune.no, som er spisset mot mottakere av tjenester innen psykisk helse og rus. 
Før brukerundersøkelsen ble sendt ut ble undersøkelsen drøftet med ledere og 
ansattrepresentanter i de tjenestene undersøkelsen skulle ut i, samt personvernombud. 
Underveis i prosessen har ledere og ansattrepresentanter deltatt aktivt i å evaluere verktøyet 
og metoden som ble benyttet. 
  
 
Vurderinger: 
  
  
Brukerundersøkelsens resultater var avgjort rett før sommeren 2022. Virksomhetene har 
mottatt resultatene, og arbeider nå med å analysere disse i virksomhetene. Analysejobben er 
ikke ferdigstilt, og krever en lenger prosess der ansatte blir inkludert på en god måte. Det er 
verdt å merke seg at resultatene viser at en av virksomhet ligger over landsgjennomsnittet, 
en av virksomhetene ligge likt med landsgjennomsnittet, mens to av virksomhetene ligger litt 
under landsgjennomsnittet. Nedenfor følger drøftinger fra virksomhetene med forslag til tiltak 
på noen av områdene de skårer lavere på. Dette er kun første ledd i forbedringsarbeidet som 
utarbeides etter resultatet av brukerundersøkelsen, og det er viktig at virksomhetene jobber 
videre med de resterende områdene. 
  
Jeløy 
  
Virksomheten har gjort resultatet fra undersøkelsen tilgjengelig for alle ansatte, og 
resultatene har vært tatt opp på personalmøte. Virksomheten skal jobbe videre med tiltak 
utover høsten 2022. Virksomheten har forbedringspotensial under kategorien 
brukermedvirkning. Her skårer virksomheten 3,6 hvor 4 er maks skår. Denne skåren er 
likevel høyere enn landsgjennomsnittet på 3,3. Tiltak for å utbedre områder rundt 
brukermedvirkning: 
  
1. Utvikling av ny serviceerklæring. Hvor sentrale punkter inkluderer forventningsavklaring, 
og formidling av kontaktinformasjon. 
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2. Brukermøter og ansvarsgruppemøter. Hvor det fokuseres på «Hva er viktig for deg» som 
er et satsningsområde i helse og mestring sin strategiplan. 
  
3. Innføringen av IKOS- digitale samhandlingstavler. IKOS vil kunne bidra til systematisk 
arbeid med brukermedvirkning og kontinuerlig forbedring av våre arbeidsmetoder i møte med 
brukere. 
  
Sentrum 
  
Virksomheten ser at det finnes forbedringspotensial under kategorien informasjon. På 
spørsmålet «jeg er kjent med hvordan jeg skal gå fram ved å klage» skårer virksomheten 2,2 
i snitt opp mot 2,6 på landsbasis. Tiltak for å utbedre områder rundt informasjon: 
  
1. Det iverksettes større fokus på dette området i virksomheten fremover. Det vil informeres 
muntlig til alle brukere om aktuelle klagemuligheter, og muligheten til å få bistand. Samt 
sørge for å repetere denne informasjonen ved behov. 
  
2. Virksomheten kommer til å jobbe med svarene fra brukerundersøkelsen i virksomheten, 
på avdelingsnivå, på personalmøter og ellers framover. 
  
Nord 
  
Virksomhet psykiatri og rus har tilgjengeliggjort resultatet fra undersøkelsen for all personell, 
ved å ta resultatene på personalmøte. Virksomheten har forbedringspotensial under 
kategorien brukermedvirkning. Her skårer virksomheten 3,2 på 2 av spørsmålene: «jeg kan 
være med å påvirke tjenestene jeg får» og «jeg blir hørt hvis jeg har noe jeg ønsker å endre 
på» hvorav snittet på landsbasis er 3,3. Tiltak for å utbedre områder rundt 
brukermedvirkning: 
  
1. Slik som ved virksomhet Jeløy arbeides det med en ny service erklæring for å optimalisere 
forventingserklæringer, kartlegging, brukermedvirkning og utvikle kontaktarenaer mellom 
bruker og virksomhet. 
  
2. Andre tiltak som virksomheten allerede benytter for å sikre brukermedvirkning er samtaler 
med bruker, opprette tiltaksplaner sammen med bruker. Tilpassing av gruppetilbud og 
evaluering av tilbudet brukeren får. 
  
3. Bruken av IKOS-digitale samhandlingstavler blir også innført ved virksomhet Nord. 
  
Rygge 
  
Det kommer frem i undersøkelsen at virksomheten har forbedringspotensial i kategorien 
tilgjengelighet. Her skårer virksomheten lavt på spørsmål om «jeg er fornøyd med antall 
timer jeg får hjelp». I samme kategori på spørsmålet «det er lett å forstå hvordan jeg skal 
søke hjelp» skårer også virksomheten lavt. Tiltak for å utbedre områder rundt tilgjengelighet: 
  
1. Ved virksomhet Rygge blir det og iverksatt innføring av IKOS, med ambisjon om at 
brukerne i større grad vil få utøve brukermedvirkning, og kan utforme tiltak som dekker deres 
behov. 
  
2. Virksomheten vil fremover sette lys på å tilgjengelig gjøre seg for brukerne, og tydeliggjøre 
muligheten for å oppnå kontakt med tilhørende avdelingen i virksomheten på 
avdelingstelefon. 
  
3. Det arbeides med kommunens nettside, det vil derfor bli videre fokus på opplæring og 
veiledning av hjemmesiden for ansatte og brukere, for igjen å kunne bistå brukere inn mot 
andre offentlige instanser. 
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Økonomiske konsekvenser for årsbudsjett og handlingsplan: 
  
Bedrekommune.no ble kjøpt av Moss kommune som verktøy for brukerundersøkelser. Det er 
knyttet ulike kostnader til de ulike utsendelsesmetodene. Valg av metode kan medføre 
økonomiske kostnader. 
  
Det kan gi økonomiske konsekvenser ved behov for å utvikle tjenestene og sette i gang nye 
tiltak internt i virksomhetene. Det vil kreve ressurser å koordinere brukerundersøkelsene og 
utvikle verktøyet i samarbeid med KS. 
  
 
Oppsummering/konklusjon: 
  
Politikerne besluttet under helse og mestringsutvalget i januar 2020 og juni 2021 å etablere 
en tilbakemeldingskultur. Som et ledd i dette utførte Moss kommune sin første 
brukerundersøkelse rettet mot mottakere av tjenester innen rus og psykiatri, med en 
svarprosent på 31% mot en gjennomsnittlig svarprosent på landsbasis på 24 % i 2021. 
  
Virksomhetene jobber etter undersøkelsen med å analysere resultatene og arbeider med 
tiltak til forbedringsarbeidet. Virksomhetene har allerede kommet med forslag til tiltak på 
noen av områdene, og det er viktig at de jobber videre med de resterende kategoriene. For å 
få en bedre innsikt i brukernes opplevelse av tjenestene, må det jobbes kontinuerlig for å øke 
svarprosenten, samtidig som Bedrekommune.no må sees på som et av flere verktøy for å få 
innsikt i brukerens opplevelse av tjenestene. 
  
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
  
1.Saken tas til orientering og helse og mestring, enhet hjemmetjenester jobber videre med 
resultatene fra brukerundersøkelsen i sine handlingsplaner. 
  
2. Resultatene fra brukerundersøkelsen tas med i det videre arbeidet med plan for psykisk 
helse og rus tjenesten. 
  
  
Eli Thomassen, direktør helse og mestring 
Moss 10.08.2022 
 
 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 23.08.2022: 
 
Behandling: 
 
Votering: 
 
Kommunedirektørens forslag med tillegg ble enstemmig vedtatt.  
 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse- 033/22: 
Rådets uttalelse: 
1.Saken tas til orientering og helse og mestring, enhet hjemmetjenester jobber videre med 
resultatene fra brukerundersøkelsen i sine handlingsplaner. 
2. Resultatene fra brukerundersøkelsen tas med i det videre arbeidet med plan for psykisk 
helse og rus tjenesten. 
  
Rådet ber om en orientering om det videre arbeidet etter at brukerundersøkelsen er 
gjennomført. 
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Eldreråd 23.08.2022: 
 
Behandling: 
 
Votering:  
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Eldreråd- 027/22: 
 
1.Saken tas til orientering og helse og mestring, enhet hjemmetjenester jobber videre med 
resultatene fra brukerundersøkelsen i sine handlingsplaner. 
  
2. Resultatene fra brukerundersøkelsen tas med i det videre arbeidet med plan for psykisk 
helse og rus tjenesten. 
 
Vedlegg i saken: 
12.08.2022 Rapport - Brukerundersøkelser Rus og psykiatri 

 
Andre dokumenter i saken: 
18.08.2020 Gjennomføring av brukerundersøkelser - konsekvenser av økt frekvens 
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Dokumenttype: Revideres av: Godkjent av: Ansvarlig enhet: 
Prosedyre Nina Løkkevik Nina Løkkevik Hjemmetjenester 
Revideres innen: Versjon: Godkjent dato: Prosesseier: 
14.01.2023 2.0 20.02.2020 Mona Christin Hoel 

 EHT - Bruker ikke åpner eller svarer 
på telefon 

 Side 1 av 1 

 

Sensitivity: Internal

EHT - Bruker ikke åpner eller svarer på 
telefon   
1. Endringsbeskrivelse 
[Endringsbeskrivelse] 

2. Formål 
Det skal sjekkes opp i forhold til alle brukere som ikke åpner eller svarer på telefon. Dette for å 
kvalitetssikre at det ikke noe har skjedd noe med bruker. 

3. Gjelder for 
Hjemmesykepleie og praktisk bistand. 

4. Ansvar 
Alle ansatte, teamleder, avdelingsleder. 

5. Gjennomføring/aktivitet 
 

NR Oppgaver/handling Ansvar/Utføres av 
1 Dersom en bruker ikke åpner eller svarer på telefon, skal den som 

opplever det: 
 Sjekke om det er gitt beskjed om fravær. 
 Vurdere å kontakte pårørende. 
 Kontakt sykehus/legevakt. 
 Dokumenter i elektronisk pasientjournal (EPJ). 

Kontakt ansvarlig sykepleier/fagkoordinator. 

Ansatte 

2 Om pårørende ikke vet, og vedkommende ikke er innlagt/legevakt: 
 Be pårørende sjekke med evt andre pårørende eller venner. 
 Ta nytt hjemmebesøk i samråd med ansvarlig sykepleier. 
 Om nøkkel finnes, lås inn sammen med nærmeste pårørende, 

eller kollega. 
Vurder å ta kontakt med politiet. 

Ansatte 
 
 
Avd.leder/ 
fagkoordinator/ 
ansvarlig sykepleier 

3 Respons og iverksettelse av tiltak vurderes ut ifra helhetsbilde. 
Vurderinger og tiltak iverksettes, dokumenteres EPJ og rapporteres til 
neste vakt.  

Avd.leder/ 
fagkoordinator/ 
ansvarlig sykepleier 

 

6.  Referanser 
 Henvisning til lovverk, standarder og interne krav som prosedyren er basert på. 

7. Vedlegg 
 Henvisning 

8. Tilhørighet 
Hvilke sider vises dette dokumentet på (opprettes automatisk): 

Enhet Hjemmetjenester - Brukeroppfølging
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Dokumenttype: Revideres av: Godkjent av: Ansvarlig enhet: 
Prosedyre Stine Elise Lauritzen 

Sinding 
Stine Elise Lauritzen 
Sinding 

Helse og mestring 

Revideres innen: Versjon: Godkjent dato: Prosesseier: 
05.02.2023 3.0 09.02.2021 Eli Thomassen 

 HELSE - Behandling av muntlig og 
skriftlig klage 

 Side 1 av 3 

 

Sensitivity: Internal

HELSE - Behandling av muntlig og skriftlig 
klage   
1. Endringsbeskrivelse 
[Endringsbeskrivelse] 

2. Formål 
Sikre at muntlig og skriftlig klage som gjelder tjenestekvalitet og utforming av tjenester behandles til 
det beste for bruker/pasient og deres pårørende. 

Helse og mestring ønsker at tjenestene vi leverer skal oppleves som trygge og gode. Brukernes og 
deres pårørendes erfaringer er deres opplevelse av situasjonen, og det skal respekteres og tas på 
alvor.  

Vi ønsker å få tilbakemeldinger på den jobben vi gjør. Når noen klager er det et tegn på at noe ikke 
oppleves som bra nok. Det er bra at brukere/pasienter og deres pårørende forteller oss hvordan vi kan 
gjøre ting bedre. Vi skal tilrettelegge for samarbeid med klager for å få til gode løsninger. 

3. Gjelder for 
Alle ansatte i helse og mestringstjenesten 

4. Ansvar 
Den som mottar klagen har ansvar for å følge opp etter gjeldene prosedyre. Virksomhetsleder og 
avdelingsleder har ansvar for oppfølging. 

5. Gjennomføring/aktivitet 
 
Prosedyren gjelder ikke klage på innhold eller omfang på enkeltvedtak. Denne prosedyren omhandler 
ikke tilsynssaker fra statsforvalter. De klagene og sakene skal rettes til Helse og 
omsorgsforvaltningen. 
 

NR Oppgaver/handling Ansvar/Utføres 
av 

1. Ved mottak av muntlig klage skal ansatt:   
 Være positivt imøtekommende  
 Avklare med klager om det er en klage de ønsker skal behandles 

(klager og tilbakemeldinger av lav alvorlighetsgrad og som kan 
rettes relativt raskt – trenger kanskje ikke omfattende 
behandling). 

 Høre på hva vedkommende har å si  
 Gi klager beskjed om at du skal informere avdelingsleder om 

klagen/tilbakemeldingen. 
 Informere klager om at du skriver ned hva klagen omhandler og 

spørre om de er enige i det du har notert ned.  
 Klagen registreres i brukerens elektroniske pasientjournal (EPJ). 
 Meld klagen som uønsket hendelse eller avvik på tjenestekvalitet 

i kommunens elektroniske avvikssystem. 
 Informer avdelingsleder om saken.  

 
Ansatt/ 
Klagemottaker 
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Dokumenttype: Revideres av: Godkjent av: Ansvarlig enhet: 
Prosedyre Stine Elise Lauritzen 

Sinding 
Stine Elise Lauritzen 
Sinding 

Helse og mestring 

Revideres innen: Versjon: Godkjent dato: Prosesseier: 
05.02.2023 3.0 09.02.2021 Eli Thomassen 

 HELSE - Behandling av muntlig og 
skriftlig klage 

 Side 2 av 3 

 

Sensitivity: Internal

2. Ved mottak av skriftlig og muntlig klage skal avdelingsleder: 
 Ved behov iverksettes strakstiltak 
 Avdelingsleder ringer til klager og hører klagers side av saken og 

inviterer til et møte dersom det er behov for det. Sammen kan 
man finne gode løsninger. Avdelingsleder skal også informere om 
når klager kan forvente å få en tilbakemelding på sin klage. 

 Avdelingslededer svarer deretter ut klagen skriftlig og forteller hva 
som er gjort, eller skal gjøres for å bedre situasjonen.  

 All skriftlig dokumentasjon legges inn – registreres i elektronisk 
pasientjournal. 

 Melde klagen som uønsket hendelse eller avvik på 
tjenestekvalitet i kommunens elektroniske kvalitetssystem. 

 

Avdelingsleder 

3. Ved alvorlig hendelse 
 Avdelingsleder informerer virksomhetsleder. Det avklares om 

virksomhetsleder eller avdelingsleder skal svare ut henvendelsen 
skriftlig. 

 Virksomhetsleder vurderer om det det skal informeres videre i 
linja til enhetsleder og direktør. 

 Dersom det det klages på, kommer i forbindelse med en alvorlig 
uønsket hendelse eller avvik er det en egen prosedyre for 
hvordan brukere og pårørende skal følges opp. Klikk på lenken 
her. 

 Statens helsetilsyn skal straks varsles om dødsfall eller svært 
alvorlig skade på pasient eller bruker som følge av 
tjenesteutøvelsen eller ved at en pasient skader en annen. Følg 
egen prosedyre for dette. 

 

Avdelingsleder 
Virksomhetsleder 

4. Behandling av klagen 
Dersom strakstiltak ikke kan iverksettes, det er behov for flere tiltak, eller 
klagen er rettet direkte på enkeltpersoner skal leder: 

 Vurdere klagens innhold og utarbeider tiltak for forbedring 
gjennom samarbeid med ansatte på avdelingen og eventuelt med 
klager.  

 Aktuelle tiltak iverksettes uten unødig forsinkelse. 
 Ved en alvorlig klage skal avdelingsleder invitere klager til ett 

møte eller en samtale. 
 Leder takker skriftlig for den tilbakemeldingen klager har kommet 

med og informerer om hva  som er gjort av tiltak for å bedre 
kvaliteten på tjenestene. Informer også at hendelsen er registrert 
og behandlet i kommunens avvikssystem. 

 I svarbrevet til klager vedlegges også et skriv om klage og 
varselsordninger for helse og omsorgstjenesten.  

 Alle klager med tilhørende tiltak journalføres i elektronisk 
pasientjournal.  
 

 Dersom klagen omhandler en ansatt skal avdelingsleder påse at 
tjenesteyter som har mottatt klage eller er omhandlet i klagen får 
nødvendig veiledning og oppfølging. 

 

 
Avdelingsleder 
 

5. Virksomhetsleder er øverste instans for klagebehandlingen og kan: 
 Legge frem saken anonymt i enhetens- eller kommunalområdets 

kvalitetsutvalg for prinsipiell belysning. 
 Virksomhetsleder kan istedenfor avdelingsleder sende skriftlig 

svar til klager om behandling og hvilke tiltak som eventuelt 
iverksettes. 

 
Virksomhetsleder 
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Sensitivity: Internal

 Virksomhetsleder eller avdelingsleder kan melde saken 
anonymisert til etisk komite for belysning. 
 

6. Klagesaker skal behandles anonymt i enhetens eller virksomhetens 
kvalitetsutvalg og utvalget skal: 

 Vurdere klagen for å identifisere aktuelle tiltak, og fremme 
eventuelle forslag til avdeling/virksomhetsleder. 

 Evaluere effekten av tiltak og eventuelt anbefale endringer i 
framtidige tiltak.   

 Om nødvendig foreslå endringer i kvalitetsrutiner for å behandle 
lignende situasjoner/problemstillinger bedre. 

 Klager med en viss alvorlighetsgrad eller som viser at det er 
behov for mer overordnede endringer/prosedyrer skal meldes til 
kommunalområdets kvalitetsutvalg. 

 

 
 
Kvalitetsutvalg 
Virksomhetsleder 

 

6.  Referanser 
 Henvisning til lovverk, standarder og interne krav som prosedyren er basert på. 

7. Vedlegg 
 Skjema for melding og registrering av muntlig klage 
 Klage og varselsordninger for helse og omsorgstjenesten 
 Oppfølging av bruker og pårørende etter alvorlige uønskede hendelser og avvik 
 Varsler til statens helsetilsyn – ved dødsfall eller alvorlig skade 

8. Tilhørighet 
Hvilke sider vises dette dokumentet på (opprettes automatisk): 

Enhet Helsehus - Brukeroppfølging; Enhet Sykehjem og omsorgsboliger - Brukeroppfølging; Enhet 
Hjemmetjenester - Brukeroppfølging; Enhet Samhandling - Brukeroppfølging; Legevakt - 
Brukeroppfølging 
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 HELSE - Bruk av beskjednotat- 
revideringsnotat 132 

 Side 1 av 2 

 

Sensitivity: Internal

HELSE - Bruk av beskjednotat- 
revideringsnotat 132   
1. Endringsbeskrivelse 
[Endringsbeskrivelse] 

2. Formål 
Sikre korrekt informasjon til helse- og omsorgsforvalning ved behov for omgjøring / revurdering / 
opphør av vedtak om helse og omsorgstjenester i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2. 6 

3. Gjelder for 
Saksbehandlere ved helse- og omsorgsforvalning og avdelingsledere og fagkoordinatorer i 
virksomhetene som skal melde behov for omgjøring / revurdering / opphør av tjenester til helse- og 
omsorgsforvalningen 

 
Denne rutinen gjelder ikke for sykehjem, døgnopphold og omsorgsboliger der plassadministrasjonen i 
Gerica benyttes. 

4. Ansvar 
helse- og omsorgsforvalning og den enkelte virksomhet 

5. Gjennomføring/aktivitet 
 

NR Oppgaver/handling Ansvar/Utføres av 
1 Ved endring i brukers behov for tjenester som skal medføre en endring 

i brukers vedtak skal fagkoordinator eller avdelingsleder i avdelingen 
opprette et beskjednotat rev 132. 
 
Alle felter skal fylles ut og revurderingen skal være faglig begrunnet. 
Dersom revurderingsnotatet er mangelfullt vil saksbehandler ved helse- 
og omsorgsforvalning be om at dette rettes opp før revurderingen 
behandles ved helse- og omsorgsforvalning. 
 

Virksomhet 
 
Helse- og 
omsorgsforvalning 

2 Avdelingsleder / fagkoordinator sender melding om nytt 
revurderingsnotat på beskjednotat rev 132 til helse- og 
omsorgsforvalning. Se egen rutine for  beskjednotat 130.   
Saksbehandler ved helse- og omsorgsforvalning sjekker beskjedjournal 
på følgende tider: 
 

- Tjenester for funksjonshemmede, Forebyggende virksomhet, 
virksomhet for omsorgsboliger: onsdag kl. 09.00  

-  
Hjemmebaserte tjenester: Daglig mandag til fredag kl. 09.00 og 14.00  
 
 
 

 
Virksomhetene 
 
Helse- og 
omsorgsforvalning 
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3 Saksbehandler ved helse- og omsorgsforvalning behandler 
revurderingsnotatet og fatter nytt vedtak der det er behov for endringer i 
tjenestene.  
 

Helse- og 
omsorgsforvalning 

4 Dersom helse- og omsorgsforvalning fatter nytt vedtak med endret 
innholdet i tjenestene skal det sendes beskjednotat 130 til 
virksomheten. Virksomhetene ved avdelingsleder eller fagkoordinator 
må ha rutine for å lese beskjedjournal på følgende tider: 
 

- Tjeneste for funksjonshemmede, Forebyggende virksomhet, 
virksomhet for Bo- og Service: Onsdag kl. 09.00  

- Hjemmebaserte tjenester: Daglig mandag til fredag kl. 09.00 og 
14.00  

 
Dersom det er behov for rask avklaring benyttes epost eller telefon 

  
Helse- og 
omsorgsforvalning  
 
 
Virksomhetene 

 

6. Vedlegg 
 Hvordan skrive revurderingsnotat? 

7. Tilhørighet 
Hvilke sider vises dette dokumentet på (opprettes automatisk): 

Enhet Helsehus - Dokumentasjon; Enhet Sykehjem og omsorgsboliger - Dokumentasjon; Enhet 
Hjemmetjenester - Dokumentasjon; Enhet Samhandling - Dokumentasjon 
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HELSE - Bruk av beskjednotat ved 
samhandling mellom HOF og tjenestene 
   
1. Endringsbeskrivelse 
[Endringsbeskrivelse] 

2. Formål 
Sikre lik og sikker kommunikasjon mellom Helse og omsorgsforvaltningen og den enkelte virksomhet 
om enkeltbrukeres behov for tjenester.  

3. Gjelder for 
Saksbehandlere ved Helse og omsorgsforvaltningen og fagkoordinatorer og avdelingsledere ved 
virksomhetene.  
 

Denne prosedyren gjelder sammen med prosedyren for samhandling i Plassadministrasjonen i Gerica 

4. Ansvar 
Helse og omsorgsforvaltningen og virksomhetene som yter helse og omsorgstjenester. 

5. Gjennomføring/aktivitet 
 

NR Oppgaver/handling Ansvar/Utføres av 
1 Beskjednotat i Gerica skal brukes når tjenestene og Helse og 

omsorgsforvaltningen skal gi hverandre informasjon om brukere. Dette 
vil f.eks. være ved behov for endring i tjenesten til bruker. Beskjednotat 
er en del av brukers journal i Gerica.  
 

 

2 Når det er endring i en brukers behov skal det fylles ut et 
revurderingsnotat 132. Se egen prosedyre for bruk av 
revurderingsnotat Bruk av beskjednotat 
 

Tjenestene 

3 Når tjenesten eller Helse og omsorgsforvaltningen skal gi 
informasjon/beskjed om en bruker skal beskjednotat 130 opprettes. 
 
I institusjoner og omsorgsboliger skal beskjednotat brukes når det skal 
utveksles informasjon som ikke er en «s» eller «u» i 
plassadministrasjonen. Se egen prosedyre for bruk av 
plassadministrasjon Plassadministrasjonen tidsbegrenset opphold drift 
og Plassadministrasjonn - langtidsplass drift  
  
I beskjednotatet skal det ikke skrives noe om brukers behov, men bare 
kort henvises til et notat eller annen dokumentasjon i Gerica (fagnotat, 
saksbehandlernotat, revurderingsnotat.)  
  

Tjenestene og HOF 
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Eksempel 1:   
Til HBT- Rygge 1. 
  
Dere har fått en ny bruker med oppstart 22.01.2021. Vennligst les 
opplysninger i saksbehandlernotat datert 21.01.2021. 
  
Hilsen Helse- og omsorgsforvaltningen 
------------- 
Eksempel 2: 
Til Helse- og omsorgsforvaltningen 
  
Det er laget et revurderingsnotat (132) den 21.01.2021. 
  
Hilsen Rus- og psykisk helse 
  
  
Dersom det er behov for rask avklaring skal det tas kontakt på telefon. 
Det skal ikke sendes informasjon om bruker/pasient på epost til Helse 
og omsorgsforvaltningen.  
 

4. Et behov for endring i brukers behov skal kvalitetssikres av 
fagkoordinator/ansvarlig sykepleier/vernepleier eller avdelingsleder i 
avdelingen før det sendes et beskjednotat til Helse og 
omsorgsforvaltningen om den aktuelle bruker. 
 

Tjenestene 

5. Saksbehandler ved Helse og omsorgsforvaltningen sjekker 
beskjednotat:  

 Fra avdelinger med samlokaliserte boliger, 
omsorgsboliger, aktivitetssenter TFF, langtidsavdelinger og 
psykiske helse og rustjenester: Daglig mandag til 
fredag kl. 14.00 
  

Fra hjemmesykepleie, avdeling for praktisk bistand, aktivitetssenter 
eldre, korttidsavdelinger og døgnplasser i 
omsorgsboliger: Daglig mandag til fredag kl. 09.00 og 14.00  

HOF 

6. Virksomhetene/avdelingene må ha rutine for å lese beskjed notat på 
følgende tider:  

  
 Avdelinger med samlokaliserte boliger, 

omsorgsboliger, aktivitetssenter TFF, langtidsavdeling og 
psykiske helse og rustjenester: Daglig mandag til fredag   

 
 Hjemmesykepleie, avdeling for praktisk bistand, aktivitetssenter 

eldre, korttidsavdelinger og døgnplasser i 
omsorgsboliger: Daglig kl. 09.00 og 14.00  

 

Tjenestene 

7. Den som har ansvar for å motta beskjednotat i tjenestene eller i Helse- 
og omsorgsforvaltningen skal omgjøre beskjednotatet fra 130 til 131 så 
snart beskjednotatet er lest.   
 
Det skal ikke legges til tekst i påbegynt notat. 
Det skal alltid opprettes et nytt beskjednotat (130) når ny beskjed skal 
gis, gjelder også ved svar på beskjednotat. 
 

Tjenestene og HOF 
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6.  Referanser 
 Henvisning til lovverk, standarder og interne krav som prosedyren er basert på. 

7. Vedlegg 
 Hvordan skrive beskjednotat og beskjednotat lest og ta ut rapport i Gerica 

 
 Mal - revurderingsnotat 

 

8. Hvor dette dokumentet ligger i kvalitetssystemet 
Hvilke sider vises dette dokumentet på (opprettes automatisk): 

Enhet Helsehus - Dokumentasjon; Enhet Helsehus - Samhandling; Enhet Hjemmetjenester - 
Dokumentasjon; Enhet Hjemmetjenester - Samhandling; Enhet Sykehjem og omsorgsboliger - 
Samhandling; Enhet Sykehjem og omsorgsboliger - Dokumentasjon; Enhet Samhandling - 
Dokumentasjon; Enhet Samhandling - Samhandling
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/96 
Dokumentnr.: 70 
Løpenr.: 223528/2022 
Klassering: 3002-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 19.09.2022 22/41 

 
 

Workshop og bestilling av forvaltningsrevisjoner for august 2022 til juli 2024 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget vedtar «Bestilling av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Moss 

kommune august 2022 til juli 2024», med de føringer som fremkom i møtet, herunder 
for prosjekt 3: 
for prosjekt 4: 
for prosjekt 5: 
for prosjekt 6: 
for prosjekt 7: 
for prosjekt 8:  
  

2. Bestillingen oversendes Østre Viken kommunerevisjon IKS, med en forventning om at 
det blir levert som forutsatt. 
 

3. Dersom det senere skal gjøres endringer i bestillingen, eller revisjonen ikke kan levere 
i henhold til bestilling, settes dette opp som egen sak i møte i kontrollutvalget. 

 
Fredrikstad, 05.07.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Bestilling av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Moss kommune august 2022 til 

juli 2024 
2. Plan for forvaltningsrevisjon Moss kommune januar 2022 – juli 2024 
3. Risiko- og vesentlighetsvurderinger Moss kommune 2021 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner i Moss kommune august 2022 til juli 2024, 

sak 22/35 den 13.06.2022  
 Kontrollutvalgssak 22/20, 02.05.2022, Rutine for avtale om levering av 

forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Moss kommune 
 Kontrollutvalgssak 21/51, 29.11.2021, Plan for forvaltningsrevisjon Moss kommune 

januar 2022 – juli 2024 
 Kommunestyresak 128/21, 14.12.2022, Plan for forvaltningsrevisjon Moss kommune 

januar 2022 – juli 2024 
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Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet den 13.06.2022, sak 22/35, Avtale om levering av 
forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Moss kommune. Kontrollutvalget vedtok at 
«Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Moss kommune for 
perioden august 2022 til juli 2024» skulle utsettes til første kontrollutvalgsmøte etter 
sommeren 2022. Bakgrunnen for utsettelsen var at det ikke var enighet mellom revisjonen 
og kontrollutvalget om signering av en slik avtale. 
 
Sekretariatet legger derfor saken frem på nytt for kontrollutvalget og kaller nå saken 
bestilling av forvaltningsrevisjoner i perioden august 2022 til juli 2024. 
 
Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022-juli 2024 er allerede vedtatt av både kontrollutvalg 
og kommunestyret. Dette ble utarbeidet med utgangspunkt i en risiko- og 
vesentlighetsvurdering i henhold til kommunelovens § 23-3. Planverket bør derfor være 
utgangspunktet for en bestilling til revisjonen. Forvaltningsrevisjoner kan også være 
hendelsesbaserte. Det vil si ikke planlagte revisjoner med bakgrunn i en uønsket 
hendelse/tilstand, basert på henvendelser/varslinger/medieoppslag/ kommunestyresaker 
eller lignende. Dette må tas stilling til løpende i planperioden. 
Følgende prosjekter er vedtatt skal gjennomføres i planperioden: 

1. Barnevern – tverrfaglig fokus, lavinntektsfamilier, psykisk helse, utenforskap  
2. Tjenestenivået for beboere på sykehjem   
3. Brukerstyrt personlig assistent (BPA)   
4. Sykefravær / overtid  
5. Grunnskole – innføring av nye læreplaner/ mobbing/ utenforskap   
6. MK- eiendom – ansettelsesprosesser – avtaleinngåelser – forvaltning av kommunens 

verdier   
7. Tilskudd og refusjoner (Restanseprosjekt) 
8. Byggesak – byggesaksbehandling (Restanseprosjekt) 

 
Målet med bestillingen er å sikre en god dialog og en gjensidig forståelse av 
forvaltningsrevisjonsprosjekter som er vedtatt skal gjennomføres i denne planperioden. 
Kontrollutvalget skal i dagens møte tydeliggjøre hva de ønsker bestilt. Dette skal innarbeides 
i bestillingen. 
 
I møtet skal det være en workshop hvor kontrollutvalget skal drøfte bakgrunnen og formålet 
med de ulike prosjektene som er vedtatt skal gjennomføres. Kontrollutvalget kan og bør 
også gi innspill til problemstillinger til det enkelte prosjekt.  
 
Revisjonen skal videre utarbeide en prosjektplan der omfang og problemstillinger knyttet til 
forvaltningsrevisjonen fremkommer i tråd med bestillingen. Denne skal legges frem for 
kontrollutvalget til behandling. Prosjektplan for prosjekt 1 og 2 er allerede vedtatt og vil bli 
tatt med som en del av bestillingen. 
 
Forvaltningsrevisjon må gjennomføres innenfor budsjettrammen for revisjonen for årene 
2022 – 2024. Budsjettrammen blir innstilt av kontrollutvalgene til kommunestyret årlig, men 
dette etter innspill fra representantskapet i Østre Viken kommunerevisjon IKS sitt årlige 
vedtatte budsjett. 
Det er vedtatt å gjennomføre 6 prosjekter i denne perioden, i tillegg er to prosjekter 
restanseprosjekt. Det er i budsjettperioden anslått 2200 timer (antall budsjetterte timer for 
forvaltningsrevisjon 2022*2,5. Oppfølgingsrapportene er ikke iberegnet dette). 
 
Et forvaltningsrevisjonsprosjekt krever i gjennomsnitt 300-400 timer. Kommunestyret har 
delegert til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden. 
Ved endringer i enten prosjektplaner, eller nye hendelsesbaserte prosjekt, som utgjør at det 
må benyttes flere forvaltningsrevisjonstimer enn forventet, må kontrollutvalget søke 
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kommunestyret om ekstra bevilgning. Kommunestyret kan også selv bestille 
forvaltningsrevisjoner utover planverk. 
 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at en skriftlig bestilling kan bidra til god dialog og gjensidig 
forståelse av forvaltningsrevisjonsprosjektet, mellom kontrollutvalget og revisjonen. 
Det er derfor viktig at kontrollutvalget har en workshop hvor de går gjennom de ulike 
områdene, i forkant av at revisjonen utarbeider forslag til prosjektplan. Siden prosjekt 1 og 2 
har utarbeidet prosjektplan er det resterende områder kontrollutvalget bør drøfte. 
Aktuelle temaer i en workshop bør være: 
Hva er hovedutfordringen ved området?  
Hva ønsker vi å oppnå ved å gjennomføre en forvaltningsrevisjon på området?  
Hvordan kan dette snevres inn og konkretiseres?  
Hva kan gå galt hvis dette ikke er på plass?  
Kontrollutvalget bør også lese, og ha i bakhodet, det som står beskrevet av området i risiko- 
og vesentlighetsvurderingen som ble utarbeidet høsten 2021, se vedlegg 3. Det er også 
viktig at kontrollutvalgets medlemmer kommer med innspill hvis de er kjent med utfordringer 
eller annet. 
 
Sekretariatet vurderer at en bestilling gir en god oversikt over forventet leveranse og sikrer 
at leveranse av forvaltningsrevisjonsprosjekter skjer i henhold til bestilling. Hvis revisjonen 
av ulike årsaker ikke har mulighet til å levere i henhold til bestilling, bør revisjonen sende en 
skriftlig orientering om dette. Dette skal legges frem for kontrollutvalget.  
Sekretariatet påpeker at plan for forvaltningsrevisjon januar 2022- juli 2024 er vedtatt av 
kommunestyret. Planverket er slik sett bindende, og det må rapporteres til kommunestyret 
hvis ikke planverket blir fulgt.  
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å vedta bestillingen med de føringer som 
fremkommer i workshopen i møtet. 
 
Sekretariatet foreslår at dersom det senere skal gjøres endringer i bestillingen bør den 
settes opp som sak i møte i kontrollutvalget. 
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Bestilling av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i 
Moss kommune august 2022 til juli 2024 
 

Bestillinger for 2022 – 2024 
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 19.09.2022, sak xx/xx Bestilling av 
forvaltningsrevisjoner for august 2022 til juli 2024. Utvalget la til grunn plan for 
forvaltningsrevisjon for Moss kommune 2022 – 2024. 

Problemstilling og risiko: 
Forvaltningsrevisjoner skal ta utgangspunkt i en risiko- og vesentlighetsvurdering i tråd med 
§ 23-3 i kommuneloven. Risiko- og vesentlighetsvurderingen vil bli lagt til grunn for 
prosjektet. Prosjekt kan også bestilles av hendelsesbaserte årsaker. 

Prosjektplan: 
Revisjonen utarbeider en prosjektplan for bestillingen der omfang og problemstillinger knyttet 
til forvaltningsrevisjonen fremkommer. Dette gjøres for å sikre en felles forståelse mellom 
revisjonen og kontrollutvalget knyttet til bestillingens innhold, samt sikre at 
forvaltningsrevisjonen gjennomføres i tråd med god kommunal revisjonsskikk (Standard for 
forvaltningsrevisjon - RSK 001). Prosjektplanen vil bli lagt frem for kontrollutvalget i god tid 
før forvaltningsrevisjonsrapporten legges frem for kontrollutvalget. 

Omfang og problemstillinger som vil bli besvart i prosjektet vil fremkomme av prosjektplanen. 

 

Omfang og økonomisk ramme 
Forvaltningsrevisjon gjennomføres innenfor budsjettrammen for revisjonen for årene 2022-
2024. Budsjettet skal sees i sammenheng med vedtatt plan for forvaltningsrevisjon for 
perioden januar 2022 - juli 2024. I plan for forvaltningsrevisjon for Moss kommune 2022-2024 
er det vedtatt å gjennomføre 6 (8) forvaltningsrevisjonsprosjekter i planperioden. Det er i 
budsjettperioden anslått 2200 timer (antall budsjetterte timer for forvaltningsrevisjon 
2022*2,5) 

Et forvaltningsrevisjonsprosjekt krever i gjennomsnitt 300 timer. Kommunestyret har delegert 
til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden. Dersom 
et prosjekt anslås å overstige 300 timer med mer enn ti prosent må kontrollutvalget enten 
redusere antall prosjekter i planen eller be kommunestyret om en ekstra bevilgning. 

I perioden er det vedtatt å gjennomføre 6 (8) forvaltningsrevisjonsprosjekter. 

1 Barnevern – tverrfaglig fokus, lavinntektsfamilier, psykisk helse, utenforskap 
2 Tjenestenivået for beboere på sykehjem 
3 Brukerstyrt personlig assistent (BPA) 
4 Sykefravær / overtid 
5 Grunnskole – innføring av nye læreplaner/ mobbing/ utenforskap 
6 MK- eiendom – ansettelsesprosesser – avtaleinngåelser – forvaltning av 

kommunens verdier 
7 Tilskudd og refusjoner 
8 Byggesak - byggesaksbehandling 

Prosjekt nummer 7 og 8 er restanseprosjekt. Det vil si at disse blir gjennomført hvis det er 
timer til det i planperioden, eventuelt hvis det er behov for endringer i planen. 
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Følgende 6 prosjekter bestilles i perioden august 2022 til juli 2024  
 

PROSJEKT 1: 
Levekårsutfordringer blant barn og unge (Barnevern – tverrfaglig fokus, lavinntektsfamilier, 
psykisk helse, utenforskap) 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
-Prosjektplan vedtatt 07.02.2022, sak 22/4 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 24.01.2022  
Til behandling i KU-møte: 07.02.2022 
 
Leveringstidspunkt for rapport:   
Anslått til sekretariatet: 14.11.2022 
Anslått til behandling i KU-møte: 28.11.2022 

 

PROSJEKT 2: 
Tjenestenivået for beboere i sykehjem og omsorgsboliger 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
-Prosjektplan vedtatt 13.06.2022, sak 22/32 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 30.05.2022  
Til behandling i KU-møte: 13.06.2022  
 
Leveringstidspunkt for rapport:   
Anslått til sekretariatet: 14.11.2022 
Anslått til behandling i KU-møte: 28.11.2022 

 

PROSJEKT 3: 
Brukerstyrt personlig assistent (BPA) 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 1.møte 2023  
Til behandling i KU-møte: 1.møte 2023 
 
Leveringstidspunkt for rapport:   
Anslått til sekretariatet: 4. møte 2023 
Anslått til behandling i KU-møte: 4. møte 2023 

 

PROSJEKT 4: 
Sykefravær / overtid 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 2. møte 2023  
Til behandling i KU-møte: 2. møte 2023 
 
Leveringstidspunkt for rapport:   
Anslått til sekretariatet: 5. møte 2023 
Anslått til behandling i KU-møte: 5. møte 2023 
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PROSJEKT 5: 
Grunnskole – innføring av nye læreplaner/ mobbing/ utenforskap 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 5. møte 2023  
Til behandling i KU-møte: 5. møte 2023 
 
Leveringstidspunkt for rapport:   
Anslått til sekretariatet: 3. møte 2024 
Anslått til behandling i KU-møte: 3. møte 2024 

 

PROSJEKT 6: 
MK- eiendom – ansettelsesprosesser – avtaleinngåelser – forvaltning av kommunens 
verdier 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 1. møte 2024  
Til behandling i KU-møte: 1. møte 2024 
 
Leveringstidspunkt for rapport:   
Anslått til sekretariatet: 4. møte 2024 
Anslått til behandling i KU-møte: 4. møte 2024 
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Januar 2022- juli 2024  
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side 2 
Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 

1 Innledning og sammendrag 

Kontrollutvalget har ansvar for å påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand  
for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden, og  
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert,  
utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på 
en risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet, med sikte på å identifisere 
behovet for forvaltningsrevisjon innen de ulike sektorer og virksomheter1 
 
Dette dokumentet bygger på Risiko- og vesentlighetsvurderinger - Moss kommune 20212, og 
er utarbeidet av ØKUS KOF på vegne av kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalget har i møtet 29.11.2021, sak 21/51 vurdert det slik at følgende områder bør 
være gjenstand for forvaltningsrevisjon i perioden januar 2022- juli 2024:  
 
I prioritert rekkefølge:  

 

1 Barnevern – tverrfaglig fokus, lavinntektsfamilier, psykisk helse, utenforskap 

2 Tjenestenivået for beboere på sykehjem 

3 Sykefravær / overtid 

4 Grunnskole – innføring av nye læreplaner/ mobbing/ utenforskap 

5 MK- eiendom – ansettelsesprosesser – avtaleinngåelser – forvaltning av 
kommunens verdier 

6 Brukerstyrt personlig assistent (BPA) 

7 Tilskudd og refusjoner 

8 Byggesak - byggesaksbehandling 

 
Prosjekt nummer 7 og 8 er restanseprosjekt. Det vil si at disse blir gjennomført hvis det er 
timer til det i planperioden, eventuelt hvis det er behov for endringer i planen. 
 
Kommunestyret behandlet planen i sak 128/21 den14.12.2021 og følgende områder ble 
vedtatt for forvaltningsrevisjon: 
 
I prioritert rekkefølge: 

 

1 Barnevern – tverrfaglig fokus, lavinntektsfamilier, psykisk helse, utenforskap 

2 Tjenestenivået for beboere på sykehjem 

3 Brukerstyrt personlig assistent (BPA) 

4 Sykefravær / overtid 

5 Grunnskole – innføring av nye læreplaner/ mobbing/ utenforskap 

6 MK- eiendom – ansettelsesprosesser – avtaleinngåelser – forvaltning av 
kommunens verdier 

7 Tilskudd og refusjoner 

8 Byggesak - byggesaksbehandling 

 

2 Om forvaltningsrevisjon  

I henhold til kommuneloven kapittel 23, § 23-2 c har kontrollutvalget ansvar for at det utføres 
forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen har 

                                                
1 kommuneloven kapittel 23, § 23-2 c og kommunelovens § 23-3, 1.ledd  
2 Eget dokument som ligger som vedlegg 2 til saken  
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eierinteresser i.  Etter kommunelovens § 23-3, 1.ledd innebærer forvaltningsrevisjon å 
gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regelverksetterlevelse, 
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. 
 
Kontrollutvalget har i henhold til kommunelovens § 23-3, andre ledd, første punktum en plikt 
til å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Denne planen skal behandles og vedtas i 
kommunestyret. 

 
Gjennomføring og rapportering på forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god kommunal 
revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det skal etableres 
revisjonskriterier for det enkelte prosjekt. Ved gjennomføring av prosjekter benyttes standard 
RSK 001 utarbeidet av NKRF3, ”Standard for forvaltningsrevisjon.” 
 
Hensikten med en forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv 
kommunal forvaltning. Når det utføres forvaltningsrevisjon, kan det blant annet settet fokus 
på økonomi, måloppnåelse og oppfølging av lovverk. 
 
Behovet for forvaltningsrevisjon er stort. Kommunen står overfor betydelige utfordringer. 
Innbyggerne stiller større kvalitet til tjenestene, sentrale myndigheter stiller krav til økonomisk 
effektivitet, men også innhold i tjenester, markeder skaper økt konkurranse, og det er ofte 
manglende samsvar mellom mål og tilgjengelige ressurser. Det er også viktig at folkevalgte 
får nøytral styringsinformasjon. Dette medfører at kommunene som oftest må rette større 
fokus på ressursbruk, styring og ledelse. Det må styres etter flere variabler enn økonomiske 
data, med evaluering av måloppnåelsen, og det blir stilt større krav til ledelse. 
 
Ved utøvelse av forvaltningsrevisjon bidrar kontrollutvalget blant annet til: 

 Å påvise forbedringsområder som bidrar til økt produktivitet og måloppnåelse i forhold 
til politiske vedtak og forutsetninger 

 Å bidra med informasjon til kommunens beslutningstakere som er til nytte for  
- å styrke kommunestyrets grunnlag for styring 
- kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen 
- ledelsens vurdering av muligheter for mer sparsom/ økonomisk drift, økt 

produktivitet, større effektivitet og bedre måloppnåelse 
- rasjonell, målrettet og kostnadseffektiv drift 

 

3  Gjennomføring av forvaltningsrevisjon 

Forvaltningsrevisjonsplan skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering4 av 
kommunens virksomhet og selskaper. Risiko- og vesentlighetsvurderinger innebærer å 
vurdere på hvilke områder av kommunens virksomhet, eller i hvilke selskaper, det er risiko 
for vesentlige avvik, og hvor alvorlige konsekvenser disse avvikene vil kunne få.  
 
Hensikten med vurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. 
Bestemmelsen i lovverket må forstås slik at det må utarbeides en plan som sikrer at det 
regelmessig gjennomføres forvaltningsrevisjon på de områdene hvor det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon, og i et omfang som er tilpasset kommunens størrelse, kompleksitet og 
risiko.  
 
Ved utformingen av et forvaltningsrevisjonsprosjekt vil kontrollutvalget avgrense temaet slik 
at prosjektet blir konkret og gir kontrollutvalget de nødvendige opplysninger for deres kontroll 
med kommunen. 

                                                
3 NKRF - Norges Kommunerevisor Forening 
4 Eget dokument som ligger som vedlegg 2 til saken 
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Forvaltningsrevisjon skal organiseres som et prosjekt og består av fasene som figur 1. under 
illustrerer: 
 
Syklusen i forvaltningsrevisjon: 
 

 
Figur1.  

 
1. Sekretariatet utfører risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for valg av 

områder det bør gjennomføres forvaltningsrevisjon på. 
2. Kontrollutvalget (KU) behandler og vedtar Plan for forvaltningsrevisjon med en 

prioritert liste over områder det bør gjennomføres forvaltningsrevisjon. Planen blir 
sendt til kommunestyret for behandling. 

3. Kommunestyret behandler og vedtar planen, (eventuelt med andre prioriteringer). 
4. KU bestiller prosjekt fra revisjonen og vedtar en prosjektplan. Prosjektet 

gjennomføres av revisjonen, rapporten verifiseres av kontaktperson og 
kommunedirektør gir sin uttalelse til rapporten og eventuelle anbefalinger i rapporten. 

5. KU behandler rapporten, gir sin innstilling og sender den videre til kommunestyret for 
behandling5.  

6. Rapporten behandles og vedtak fattes i kommunestyret, om nødvendig blir det gjort 
vedtak på hva administrasjonen skal følge opp. 

7. Ca 1 år etter kommunestyrevedtak blir det gjennomført en oppfølging av 
kommunestyrets vedtak for å se om administrasjonen har fulgt opp eventuelle pålegg 
om retting av feil/mangler. Rapporten behandles i KU og sendes deretter til 
by/kommunestyret.  

 
 
 
 

  

                                                
5 Forvaltningsrevisjonsrapporter skal fortløpende sendes til bystyret/kommunestyret etter 
kontrollutvalgets behandling. 

1. Risiko- og 
vesentlighets 

vurdering
2. Kontrollutvalget  

(KU) behandler Plan 
for 

forvaltningsrevisjon 
og innstiller til 

by/kommunestyret 

3. By/kommunestyret 
behandler og vedtar Plan for 

forvaltningsrevisjon

4. KU bestiller 
forvaltningsrevisjonsprosjekt fra 

revisjonen og prosjektet 
gjennomføres 

5. KU får rapporten til 
behandling og sender den til 

by/kommunestyret for 
behandling 

6. Rapporten behandles 
og vedtak fattes i 

by/kommunestyret 

7. 
Oppfølgingsrapport 

utarbeides og 
behandles
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3.1 Oversikt over gjennomførte prosjekter 

I tabellen under vises en oversikt over hvilke forvaltningsrevisjonsprosjekter som fra 2012 til 
dags dato er blitt gjennomført i Moss og Rygge kommuner:  
 
Tidligere Moss kommune: 

Prosjekt Årstall for gjennomført 
prosjekt 

Kjøp av konsulenttjenester 2012 

Kommunal rusomsorg 2012 

Introduksjonsordningen (for nyankomne innvandrere) 2012 

Startlån 2013 

Sosialstønad og tiltak til ungdom 2013 

Dokumenthåndtering 2013 

Internkontroll 2014 

MOVAR IKS 2014 

Barnevern 2014 

Omløpshastighet og tomgangsleie i kommunale boliger 2014 

Budsjett og økonomistyring i helse og omsorg 2015 

Utskrivningsklare pasienter 2015 

Etterlevelse av rammeavtaler 2016 

Sykefravær 2016 

Varsling 2017 

Røde flagg 2017 

Forebyggende arbeid – psykisk helse 2017 

Kvalifiseringsprogrammet 2018 

Kvalitet i omsorgstjenestene 2018 

Innkjøp og anskaffelser ved Moss Havn KF 2019 

Barnevern – ettervern og kjøp av tjenester 2019 

Kommunens ansettelsesprosesser 2019 

Tilpasset opplæring 2019 

 
 
Tidligere Rygge kommune: 

Prosjekt Årstall for gjennomført 
prosjekt 

Ressurser og saksbehandling i barnevernet 2011 

Internkontroll og regelverksetterlevelse 2012 

Offentlige anskaffelser 2012 

NAV, samarbeid og måloppnåelse 2013 

Startlån 2014 

Forvaltning, drift og vedlikehold 2014 

Utskrivningsklare pasienter 2015 

Røde flagg 2016 

Refusjoner 2017 

Kommunens ansettelsesprosesser – oppfølging av 
kompetansekrav 

2018 
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«Nye» Moss kommune: 

Prosjekt Årstall for gjennomført 
prosjekt 

Barnevern –fosterhjemsforskriften 2020 

Samfunnssikkerhet og beredskap 2020 

Byggesaksbehandling 2021 

Personvern og informasjonssikkerhet Påbegynt 2021 (leveres 
nov.2021) 

Antikorrupsjonsarbeid Påbegynt 2021 (leveres 2022) 

 
 

4 Forvaltningsrevisjon i perioden januar 2022- juli 2024 

4.1 Kontrollutvalgets prioriteringer 

Med bakgrunn i risiko- og vesentlighetsvurderingen skal kontrollutvalget gi forslag til 
prioritering og utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter. 
 
Kontrollutvalget behandlet, med grunnlag i risiko- og vesentlighetsvurderingen, Plan for 
forvaltningsrevisjon Moss kommune januar 2022 – juli 2024 i sitt møte den 29.11.2021, sak 
21/51. Et forvaltningsrevisjonsprosjekt krever gjennomsnittlig 300 timer i ressurser6. Ut fra 
dette skal det avholdes 7 prosjekter i kommende to og et halvt årsperiode i Moss kommune. 
 
Kontrollutvalget har vurdert det slik at følgende områder bør være gjenstand for 
forvaltningsrevisjon i perioden 2022-2024:  
 
I prioritert rekkefølge: 

 

1 Barnevern – tverrfaglig fokus, lavinntektsfamilier, psykisk helse, utenforskap 

2 Tjenestenivået for beboere på sykehjem 

3 Sykefravær / overtid 

4 Grunnskole – innføring av nye læreplaner/ mobbing/ utenforskap 

5 MK- eiendom – ansettelsesprosesser – avtaleinngåelser – forvaltning av 
kommunens verdier 

6 Brukerstyrt personlig assistent (BPA) 

7 Tilskudd og refusjoner 

8 Byggesak - byggesaksbehandling 

 
Prosjekt nummer 7 og 8 er restanseprosjekt. Det vil si at disse blir gjennomført hvis det er 
timer til det i planperioden, eventuelt hvis det er behov for endringer i planen. 
 
Se risiko- og vesentlighetsvurderingen datert 18. november 2021 for omtale av 
prosjektområder. 

 

4.2 Kommunestyrets vedtak 

I kommunestyrets sak 128/21 den 14.12.2021 ble følgende områder vedtatt: 
 

                                                
6 Gjennomsnittlig (hele landet) brukes det ca. 280 timer på et forvaltningsrevisjonsprosjekt. (Jf. 
Rapport ”85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane”, KRD desember 2009, bygger på 
Nordlandsforsknings rapport 4/2007). I tillegg kommer tid til planlegging og administrasjon. 
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side 7 
Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 

I prioritert rekkefølge: 
 

1 Barnevern – tverrfaglig fokus, lavinntektsfamilier, psykisk helse, 
utenforskap 

2 Tjenestenivået for beboere på sykehjem 

3 Brukerstyrt personlig assistent (BPA) 

4 Sykefravær / overtid 

5 Grunnskole – innføring av nye læreplaner/ mobbing/ utenforskap 

6 MK- eiendom – ansettelsesprosesser – avtaleinngåelser – forvaltning av 
kommunens verdier 

7 Tilskudd og refusjoner 

8 Byggesak - byggesaksbehandling 

 

4.3 Rammebetingelser for forvaltningsrevisjon 

Kontrollutvalget sender hvert år samlet forslag til budsjett for kontrollarbeidet til 
kommunestyret7. I vedlegg til årsbudsjettet er ressurser til forvaltningsrevisjon spesifisert 
med et beløp som utgjør 1120 timer årlig, av disse er det er satt av 240 timer til 
oppfølgingsrapporter i 2022. 
 
For hvert gjennomførte prosjekt vil det bli avsatt gjennomsnittlig 60 timer i ressurser til 
oppfølging ett år etter at prosjektet er behandlet i kommunestyret.  
 
For 2022 er det fra revisjonen estimert 165 timer til ferdigstillelse av 
forvaltningsrevisjonsprosjektene «Antikorrupsjon» og «Informasjonssikkerhet og 
personvern». Dette er påbegynte, men ikke ferdigstilte prosjekter fra plan for 
forvaltningsrevisjon 2020-2021. Dette vil påvirke timetallet for nytt planverk. 
 
De overordnede føringene for forvaltningsrevisjon vil ligge i plan for forvaltningsrevisjon. 
Kommunens valgte revisor gjennomfører forvaltningsrevisjonen i henhold til avtale. 
Kontrollutvalget har fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, 
herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektbeskrivelser og inngå avtaler om 
gjennomføring med revisjonen.  
 

4.4 Delegering til kontrollutvalget 

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon skal i henhold til kommunelovens § 23-3 
vedtas av kommunestyret. Etter samme paragraf kan kommunestyret delegere til 
kontrollutvalget å vedta endringer i planen i planperioden ved eventuelle behov for dette. 
Dette gjelder bare hvis kontrollutvalget har fått slik fullmakt fra kommunestyret. Det fremgår 
av forarbeidene til loven at slike fullmakter kan være hensiktsmessige fordi risiko- og 
vesentlighetsvurderinger kan bli uaktuelle, og nye forhold kan komme til, slik at det av den 
grunn oppstår behov for å avvike fra den opprinnelige planen.  
 
Kommunestyret fattet i sitt møte den 14.12.2021, sak 128/21, vedtak om at kontrollutvalget 
gis fullmakt til å gjøre endringer i planen i planperioden ved eventuelle behov for dette.  
 

                                                
7 i henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon §2 
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1 Forord 

Kommuneloven fastslår at kontrollutvalget minst én gang i valgperioden, og senest innen 

utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, skal utarbeide en plan som viser på 

hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på en risiko- 

og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens 

selskaper. At kommunens selskaper også skal vurderes i forbindelse med valg av 

forvaltningsrevisjonsprosjekter kommer som en følge av en endring i ny kommunelov1. 

Det er viktig at utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter skjer med bakgrunn i en risiko- 

og vesentlighetsvurdering. Dette for at revisjonsressursene settes inn på de områdene av 

kommunal forvaltning der det er størst behov for forvaltningsrevisjon. På den måten kan 

forvaltningsrevisjon i størst mulig grad gi effekter i form av organisasjonsmessig læring og 

utvikling i kommunen. 

Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF (med bidrag fra Østre Viken kommunerevisjon IKS), 

har utarbeidet en risiko- og vesentlighetsvurdering for Moss kommune, denne legges til 

grunn for plan for forvaltningsrevisjon 2022-2023. 

 

Rolvsøy, 18. november 2021  

Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF 

 

 

  

                                                
1

 Kommunelovens § 23-3, andre ledd, andre punktum 
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2 Sammendrag 

Kontrollutvalgssekretariatet vurderer at det er 5 hovedområder med til sammen 9 områder 
som skiller seg ut og tilsier høy risiko og/eller vesentlighet. Disse områdene blir kort fortalt i 
tabellen under, tabell 1. 

Risikofaktor (RF)   1 = i liten grad, 2= er lik i middels grad, 3 = i stor grad. 

Vesentlighetsfaktor (VF)  1 = i liten grad, 2= er lik i middels grad, 3 = i stor grad. 

Kommunalområde/ 
selskap: 

Risiko: Vesentlighet: Evt. kommentar: 

Kultur, oppvekst og aktivitet  3 3 To områder: 

 Skole – kvalitet i 
undervisningen 

 Barnevern – 
tverrfaglig fokus, 
lavinntektsfamilier, 
psykisk helse, 
utenforskap 

 

Helse og mestring 2 3 To områder: 

 Tjenestenivået for 
beboere på 
sykehjem (restanse 
inneværende plan) 

 Psykisk helse, 
tverrfaglig (se også 
Kultur, oppvekst og 
aktivitet) 

Plan, miljø og teknikk 2 3 Selvkostområdet 
 

Staber  3 3 Tre områder: 

 Overordnet 
internkontroll 

 Varslingsrutiner  

 Refusjoner og 
tilskudd 

 

Kommunale foretak  2 3 MKEiendom KF -
sammenslåing av 
kommuner, høy gjeld 
 

Tabell 1. 
  

3 Metode 

Kontrollutvalgssekretariatet har gjennomført en risiko- og vesentlighetsvurdering av Moss 
kommune. 

Hverken kommunelov eller forskrift om kontrollutvalg og revisjon legger føringer på hva en 
risiko- og vesentlighetsvurdering er, kun at det skal gjennomføres i forkant av behandling av 
plan for forvaltningsrevisjon. I lovforarbeidene framgår imidlertid at risiko- og 
vesentlighetsvurderinger innebærer å vurdere på hvilke områder av kommunens virksomhet 
eller i hvilke selskaper det er risiko for vesentlige avvik, og hvor alvorlige konsekvenser disse 
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avvikene vil kunne få (vesentlighet). Det framgår videre at risiko- og 
vesentlighetsvurderingen er grunnlaget for å vurdere temaer, antall forvaltningsrevisjoner og 
når de skal utføres.  

Fordi hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å identifisere aktuelle områder for 
forvaltningsrevisjon, er vår vurdering av risiko knyttet til: 

 Overholdelse av lover og bestemmelser 

 Økonomi 

 Produktivitet  

 Måloppnåelse 

Vesentlighet er vurdert ut fra ulike perspektiver, herunder blant annet:  

 Fra et økonomisk perspektiv, vurdert ut fra omfanget av et tjenesteområdes driftsutgifter 
sett i forhold til kommunens totale driftsutgifter.  

 Fra brukernes perspektiv, vurdert ut fra hva brukerne av kommunale tjenester anser som 
vesentligst.  

 Fra medarbeidernes perspektiv, vurdert ut fra hva de ulike medarbeiderne innenfor et 
tjenesteområde anser som vesentligst.  

 Fra et samfunns- og miljøperspektiv, vurdert ut fra hva som er vesentligst ved kommunens 
virksomhet sett i forhold til storsamfunnet og miljøet. 

 

Følgende analyser og vurderinger er gjort i forbindelse med risiko- og 
vesentlighetsvurderingen: 

 Spørreundersøkelse: 

I arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen har vi gjennomført tre Questback/ 
spørreundersøkelser, en sendt til kommunens administrasjon, en sendt til kommunens 
folkevalgte, samt en sendt til kommunens kontrollutvalgsmedlemmer. 

Samlet ble undersøkelsen til administrasjonen (kommunedirektørens ledergruppe) sendt 
til 6 personer, og det var 3 som besvarte undersøkelsen, svarprosenten utgjør 50 %.  

Samlet ble undersøkelsen til folkevalgte (kommunestyret) sendt til 48 personer, og det 
var 14 som besvarte undersøkelsen, svarprosenten utgjør 29 %.  

Samlet ble undersøkelsen til kontrollutvalget sendt til 14 personer og det var 9 som 
besvarte undersøkelsen, svarprosenten utgjør 64%. 

Det var lav svarprosent på undersøkelsen sendt til kommunestyret (29%). Svarene kan 
gi innspill på enkelte områder, men kan ikke gi et representativt svar fra folkevalgte. 

 Dokumentanalyse: 

Kontrollutvalgssekretariatet har også gjort en dokumentanalyse hvor vi har gjennomgått 
innspill fra revisjonsplan/revisjonsstrategi, budsjett/ økonomi og handlingsplan, 
virksomhetenes årsrapport og rådmannens beretning. 

 KOSTRA-analyse: 

Det er også blitt gjort en analyse av KOSTRA-tall fra statistisk sentralbyrå. Tallene er 
analysert og vurdert opp mot sammenlignbare kommuner i KOSTRA-gruppe 11. Det er også 
for enkelte områder gjort vurderinger og sammenlignet med Fredrikstad kommune og 
Sarpsborg kommune.  
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 Workshop: 

Vi har gjennomført en workshop med kontrollutvalgets medlemmer den 14. juni 2021. 

 Andre kilder: 

Risiko- og vesentlighetsvurderingen sees også opp mot aktuelle lovendringer, 
tilbakemeldinger fra revisjonen, tidligere henvendelsessaker, tidligere risiko-og 
vesentlighetsvurderinger, samt tidligere planer for forvaltningsrevisjon, saker i media og 
statlige tilsyn. 

 
 Samtale/ møte med ordfører og rådmann 

Avslutningsvis hadde kontrollutvalgssekretariatet et møte med ordfører og kommunedirektør 
den 22.10.2021. I dette møtet drøftet vi deres synspunkter på våre foreløpige funn, og de 
kom med innspill på hvilke områder i kommunen de mente var viktige å se nærmere på. 
Kommunedirektør har også kommet med en skriftlig uttalelse til risiko- og 
vesentlighetsvurderingen, denne ligger i sin helhet som vedlegg 1. 

Risiko- og vesentlighetsvurderinger innebærer å vurdere på hvilke områder av kommunens 
virksomhet, eller i hvilke selskaper, det er risiko for vesentlige avvik, og hvor alvorlige 
konsekvenser disse avvikene vil kunne få. 

 

Risikofaktor (RF)   1 = i liten grad, 2= er lik i middels grad, 3 = i stor grad. 

Vesentlighetsfaktor (VF)  1 = i liten grad, 2= er lik i middels grad, 3 = i stor grad. 
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4 Risiko- og vesentlighetsvurdering for kommunens 
tjenesteområder 

Moss kommunes organisasjonskart viser tjenesteområdene Kultur, oppvekst og aktivitet, 

Helse og mestring, Plan, miljø og teknikk, Stab organisasjon og Stab innovasjon. Områdene 

på kommunens nettside samsvarer ikke helt med inndelingen av områder i kommunens 

økonomiplan og årsrapport, men er forsøkt innarbeidet etter nytt organisasjonskart mottatt på 

epost 17.11.2021. Dette gjelder Kultur, oppvekst og aktivitet som fra 01.01.2021 består av en 

sammenslåing av Oppvekst og utdanning og Kultur, aktivitet og inkludering. Enhet økonomi 

ligger nå under Stab organisasjon. 

Organisasjonskart:  

 

Delkapitlene under gir en oversikt over eventuelle funn og risiko- og vesentlighetsvurdering 

for hvert kommuneområde. 

 

4.1 Kommunalområde kultur, oppvekst og aktivitet 

Området er organisert i enhetene: 

 Skole - 11 barneskoler, 3 skoler med 1.-10. trinn, to ungdomsskoler og en 

spesialskole, skoleeieravdeling med ansvar for administrasjon, forvaltning, 

pedagogisk veiledning samt kvalitets- og forbedringsarbeidet. SFO, PPT 

 Barnehage - 24 private barnehager, 12 kommunale barnehager, en familiebarnehage 

og administrasjon med myndighets- og eierfunksjon, og avdeling pedagogisk 

veiledning og kvalitet.  

 Kultur, aktivitet og mestring – bibliotek, Moss Kulturhus 

 Barnevern, bolig og inkludering 

 NAV 

Budsjett og økonomiplan for 2021-2024 deler kommunalområdet i to: 
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Oppvekst og utdanning – enhet skole, enhet barnehage, enhet barnevern og enhet barn, 
unge og familie 

Budsjett og økonomiplanen beskriver store levekårsutfordringer i kommunen. Kommunen har 
mange barn og unge i familier med lav inntekt. 27 % av elevene på 5. trinn presterer på 
laveste nivå i lesing, flere barn og unge står utenfor organiserte fritidsaktiviteter og flere barn 
og unge har psykiske og depressive symptomer.  

Kommunen har som mål å ta oppvekstprofilen på alvor og satse på tidlig innsats både i 
barnehage og skole, blant annet med prosjektet SIMM (sammen om inkluderende 
læringsmiljø i skole og barnehage) i samarbeid med Høyskolen Innlandet. Videre er innføring 
av ny barnevernsreform sentralt. 

Driftsbudsjettet for 2021 ligger i overkant av 1 milliard kroner. I investeringsbudsjettet er det 
planlagt 20 millioner kroner til uteområder i barnehager og 17 millioner kroner til IKT-
handlingsplan i skolen. 

Kultur, aktivitet og inkludering – kultur, NAV, bolig, integrering og krisesenter, og idrett, 
aktivitet og frivillighet 

Budsjett og økonomiplan sier at områdets målsetting er å tilby felleskap for alle, og 
muligheter for den enkelte. Hovedprioriteringer er best mulig levekår og reduserte sosiale 
forskjeller i befolkningen. 

Kommunen beskriver en høy andel mennesker med psykiske lidelser i alle aldersgrupper. 
Videre har kommunen en høy andel uføre, særlig økende blant unge. Også her beskrives det 
at en høy andel barn bor i husholdninger med vedvarende lav inntekt. 

Kommunen satser blant annet på tverrfaglig arbeid og tidlig innsats med en helhetlig og 
individuelt tilpasset forebygging. 

Driftsbudsjett for 2021 ligger på rundt 360 millioner kroner. Det er planlagt investeringer for 
7,6 millioner kroner, blant annet til utvidelse av svømmehall. 

Befolkningsutviklingen viser at kommunens innvandrere utgjør 16% av befolkningen. 
Kommunen har en lavere andel barn og unge og en høyere andel eldre enn 
landsgjennomsnittet. 

Årsregnskap og årsrapport for 2020 deler kommuneområdet i to: 

Oppvekst og utdanning 

Årsregnskap og årsrapport viser utfordringer med høyt sykefravær og merutgifter til 
vikarbruk, smittevernutstyr og tilrettelegging som følge av koronapandemien. Likevel viser 
det samlede resultatet et netto mindreforbruk på 6,9 millioner kroner.  

Enhet skole har fokus på å bygge opp et godt læringsmiljø på alle skoler og skal prioritere 
arbeid mot mobbing og utenforskap. Kommunen har to år igjen av en treårs avtale med 
SePu2 Høyskolen Innlandet hvor alle ledere, lærere og assistenter lærer seg å bruke 
pedagogisk analyse. 

                                                
2 Senter for praksisrettet utdanningsforskning 
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Årsregnskap og årsrapport forteller om en stor prosess med omlegging og forbedringer av 
barnevernstjenesten etter sammenslåing av kommunene. Sammenslåing og omorganisering 
oppleves krevende. Det berettes at kvalitetsarbeid med prosedyrer og system for kontinuerlig 
forbedring av tjenesten har kommet langt, men fortsatt vil prioriteres høyt framover. 
Omstillingsarbeidet har bidratt til at budsjettrammen ble oppjustert med 3,7 millioner kroner, 
til 91,7 millioner kroner og endte med et netto mindreforbruk på 1,1 millioner kroner. 

Sykefravær i barnevernstjenesten har vært på 11,55% i 2020. På bakgrunn av at høyt fravær 
viser seg å ha sammenheng med forhold i tjenesten er det gjennomført en HMS-
undersøkelse som peker på flere forhold og uklarhet i tjenestens organisering og 
arbeidsmiljø. Undersøkelsen følges opp med ulike tiltak som viser at fraværet nå er på vei 
ned. 

Kultur, aktivitet og inkludering 

Årsregnskap og årsrapport for 2020 beskriver et område preget av koronapandemien. Flere 
områder innenfor idrett, aktivitet, frivillighet og kultur har hatt lavere aktivitet og svikt i inntekt. 
Samtidig har dette også ført til utgiftsreduksjoner.  

NAV Moss er et partnerskap mellom Moss kommune og Arbeids- og velferdsetaten region 
Øst-Viken. NAV opplevde økende arbeidsmengde og høyt arbeidspress for de ansatte. 
Grunnet pandemien har det vært stor usikkerhet på arbeidsmarkedet og økt behov for 
sosialhjelp. Utgiftene til sosialhjelp gikk likevel noe ned sammenlignet med året før. 

Kommunen beretter om en noe høyere andel sosialhjelpsmottakere totalt en 
sammenlignbare kommuner, særlig når det gjelder aldersgruppen 18-24 år. Videre har 
kommunen høye netto driftsutgifter til kommunale boliger og en høyere andel boliger til 
disposisjon enn sammenlignbare kommuner. 

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd3, viser 
en mindreforbruk på rundt 6,9 millioner kroner på Oppvekst og utdanning og et mindreforbruk 
på rundt 16,8 millioner kroner på Kultur, aktivitet og inkludering.  

Kostra-analyser viser ingen risiko på barnehageområdet. 

Når det gjelder skole er det få elever i kommunale og private grunnskoler som får 
spesialundervisning (50% lavere), imidlertid er årstimer til spesialundervisning per elev med 
spesialundervisning høy (50% høyere). En høy andel elever i kommunale og private 
grunnskolen får særskilt norskopplæring, det er også et høyt antall årstimer til særskilt 
norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (dobbelt så mange som 
kostragruppen). 

For barnevern er netto driftsutgifter per innbygger noe høy. Imidlertid er brutto driftsutgifter 
per barn som ikke er plassert av barnevernet noe lav. Brutto driftsutgifter per barn som er 
plassert av barnevernet er høy. Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk er noe lav. 

Befolkningsprofil visere en høyere andel innvandrerbefolkning enn kostragruppen (20%) 

                                                
3 Tidligere regnskapsskjema 1B 
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Kultur, barne- og ungdomstiltak viser lave netto driftsutgifter til idrett og til barn og unge. Noe 
høye driftsutgifter til allmenn kultur og noe høye brutto investeringsutgifter til kultursektoren. 
Antall barn i kulturskole er noe lav. 

Spørreundersøkelsen viser på området for barnevern at de folkevalgte i liten grad opplever 
at det er gode tjenestetilbud kommunen. Barnevern trekkes også fram på åpne spørsmål i 
forhold til risikoområdet i kommunen. 
 
Kontrollutvalget hadde ingen innspill på kommunalområdet kultur, oppvekst og aktivitet i sin 
workshop i juni. 

Aktuelle lovendringer: 

 Barnevernsreformen 2022 - gir kommunene et større faglig og økonomisk ansvar 

 Fagfornyelsen 2020 – nye læreplaner (del av kunnskapsløftet) 

 Barnehageloven 2021 – handler om internkontroll, det psykososiale 
barnehagemiljøet, krav om likebehandling og uavhengighet av kommunale og private 
barnehager og statlig tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager 

Tidligere forvaltningsrevisjoner: 

 Barnevern 2014 (Moss) 

 Tilpasset opplæring 2019 (Moss) 

 Barnevern – ettervern og kjøp av tjenester (Moss) 

 Barnevern 2020-2021 

Statlige tilsyn: 

 Barnehage - Kommunens plikt til å sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et 
egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud 2020 

 Skole – Spesialundervisning: Fatte vedtak om spesialundervisning 2020 

 Skole – Lærernormen 2020 

I møte med ordfører og kommunedirektør, samt direktør for stab organisasjon, kom det 
innspill fra kommunedirektøren om blant annet å prioritere skole. Barnevern ses gjerne i 
sammenheng med ny barnevernreform, kalt oppvekstreformen. Reformen legger opp til et 
tverrfaglig fokus og samarbeid med blant annet skole og barnehage. Det er ønskelig at en 
forvaltningsrevisjon her kommer i slutten av planperioden, slik at man får tid til å 
implementere ny reform i 2022. Det kan være ønskelig å se NAV i sammenheng med 
barnevern. 

Sekretariatets vurderinger: 

Skole og områder som angår barn og unge inneholder en generell risiko og vesentlighet for 
enkeltpersoners utviklings- og utdanningsmuligheter. På barnehage- og skoleområdet er det 
nylig gjennomført statlige tilsyn med vekt på tilrettelagt tilbud, spesialundervisning og 
lærernormen. Elevene på 5.trinn skårer dårlig på leseferdigheter og det fremkommer av 
kostratall at en høy andel får særskilt norskopplæring. I skolen er det arbeid med innføring av 
nytt læreplanverk og det kan være aktuelt å se på kvalitet i undervisningen, både faglig og 
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sosialt, med tanke på å forebygge mobbing og utenforskap4. Kommunedirektør ønsker blant 
annet å prioritere skole. 
 
Barnevernstjenesten scorer lavt i spørreundersøkelsen når det gjelder kvalitet i tjenesten. I 
tillegg er netto driftsutgifter i tjenesten noe høy. Imidlertid er det nylig gjennomført en 
forvaltningsrevisjon på barnevern med fokus på fosterhjem som viser at tjenesten i all 
hovedsak oppfyller prinsippene om barnets beste for barn som er under dens omsorg. 
Revisjonen anbefalte kommunen å etablere, utvikle, gjennomgå og øke kunnskap på 
områder innenfor internkontroll, rutiner, avvik, praksis og tiltak.  
 
Sekretariatet vurderer at det generelt vil være risiko på området og at området er vesentlig 
for enkeltpersoners livskvalitet og for kommunen tjenestetilbud og økonomi. På bakgrunn av 
nylig gjennomført forvaltningsrevisjon og oppfølging av denne, sammen med innføring av ny 
barnevernsreform i 2022 anbefaler sekretariatet at en eventuell forvaltningsrevisjon på 
området bør legges sent i planen når ny barnevernsreform er implementert.  
 
NAV opplever stor arbeidsmengde og et høyt arbeidspress. Kommunen beskriver 
levekårsutfordringer på flere områder, blant annet i forhold til familier med lav inntekt. 
Kommunen har en noe høy andel sosialhjelpsmottakere, særlig i aldersgruppen 18-24 år. 

16% av befolkningen i kommunen er innvandrere. Sosialtjenesteloven5 fordrer et samarbeid 
med andre deler av forvaltningen.  
 
Sekretariatet vurderer risiko på området. Både i forhold til personer som mottar sosialhjelp, 
men også for barn og unge som vokser opp i familier med lav inntekt. Det er usikkerhet på 
arbeidsmarkedet som følge av pandemien og en økende andel av befolkningen opplever 
psykiske lidelser. Det er vesentlig at kommunen har et velfungerende tverrfaglig 
tjenestetilbud for å ivareta enkeltpersoner helse, utdannings- og arbeidsmuligheter og for å 
motvirke utenforskap. Det er videre vesentlig for kommunen økonomi dersom avvik oppstår 
og kommunen får oppreisningssaker. 
 
 
Sekretariatets totalkonklusjon: 

Risiko- og vesentlighetsvurdering på kultur, oppvekst og aktivitet: RF: 3 / VF: 3 
 

Sekretariatet vurderer høy risiko og vesentlighet på skole og kvalitet i undervisningen, 

særlig rettet mot utenforskap.  

Barnevernstjenesten er også aktuell i lys av ny barnevernsreform kalt «Oppvekstreformen» 

som skal implementeres i 2022. Reformen har et helhetlig oppvekstfokus og kan med fordel 

ses som et tverrfaglig prosjekt i slutten av planperioden. 

 

4.2 Kommunalområde helse og mestring 

Området er delt inn i fire enheter: 

 Samhandling 

 Helsehus (Legevakt og Spesialiserte team) 

                                                
4 Utenforskap innebærer at enkeltpersoner eller grupper står på siden av fellesskapet, og ikke opplever 

tilhørighet. https://www.barneombudet.no/vart-arbeid/vare-satsingsomrader/1-arbeide-for-a-forebygge-

utenforskap-blant-barn-og-unge  
5 §13 
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 Sykehjem og omsorgsboliger (Storkjøkken og Aktivitetssentrene) 

 Hjemmetjenester 

Området yter blant annet tjenester knyttet til aktivitetstilbud for eldre, avlastningsopphold, 

brukerstyrt personlig assistanse (BPA), hjemmesykepleie, nattjeneste, omsorgsbolig, 

omsorgsstønad, praktisk bistand, psykisk helsetjeneste, rehabilitering, rustjeneste og 

trygghetsalarm. 

Budsjett og økonomiplan for 2021-2024 beskriver at kommunen står overfor omfattende 
utfordringer når det gjelder innbyggernes behov for helse- og omsorgstjenester. Dette på 
bakgrunn av en aldrende befolkning, flere yngre brukere med omfattende behov, overføring 
av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten, folkehelseutfordringer og forventninger i 
befolkningen. 

Kommunen har som mål å jobbe med innovative løsninger og bruk av velferdsteknologi for å 
gi brukerne trygghet og større grad av selvhjulpenhet, dette i balanse med opplevelse av 
nærhet til hjelperne. Det er behov for høy fagkompetanse med muligheter for 
videreutdanning og arbeid med heltidskultur og tilbud om hele stillinger. 

Det er etablert frisklivssentral i 2020. Videre er kvalitetsreformen «Leve hele livet» et 
satsningsområde. 

Driftsbudsjettet ligger i overkant av 1 milliard kroner for 2021. Det skal investeres for rundt 85 
millioner kroner, blant annet i Grindvold Hageby, Carlsmindevei 41 og i Investeringer Helse 
og Mestring. 

Årsregnskap og årsrapport for 2020 beretter om utfordringer knyttet til koronapandemien. 
Arbeid med prosjekt «Heltidskultur» for å øke heltidsarbeid innen helse og omsorg er 
forsinket.  

Enhet helsehus har driftet korona legevakt, korona døgnplasser og fra september teststasjon 
på Rygge lufthavn. Arbeidsbelastningen og påkjenningen har for mange ansatte vært stor. 

Legetjenesten har relativt få fastleger med ledig plass på pasientlistene. Fastlegene gir også 
uttrykk for høyt arbeidspress og ønske om flere fastlegehjemler. 

Enhet sykehjem og omsorgsboliger ble tidlig berørt av pandemien og det berettes om høyt 
fravær grunnet karanteneregler. Sykefraværet samlet ble 14,05% for 2020. Enheten 
opplevde også koronautbrudd ved flere av omsorgsboligene. Pandemien beskrives som en 
indirekte årsak til at enheten ikke klarte å effektuere kutt fra økonomiplanen i forhold til 
bemanningsplaner og økt bruk av velferdsteknologi. 

Enhet hjemmetjenester beretter om en generell endring i vedtak og oppdrag. Blant annet 
avlastning i hjemmet, flere brukere som trenger ambulante tjenester og komplekse 
koordinator oppdrag.  

Enhet hjemmetjenester er den største sammenslåtte enheten innenfor helse og mestring der 
nye avdelinger er etablert og ledere og kollegaer har brukt tid på å bli kjent. Enheten har hatt 
høyt sykefravær på 14,9%, koronapandemien og sammenslåingsprosesser er trolig 
medvirkende årsaker. 
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Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd6, viser 
et mindreforbruk på rundt 18,3 millioner kroner for området helse og mestring.  

Kostra-analyser viser for helse- og omsorgstjenester en lav andel årsverk per bruker av 
omsorgstjenester. Det er en høy andel innbyggere over 80 år som bruker hjemmetjenester, 
og en lav andel innbyggere over 80 år som er beboer på sykehjem.  

For psykisk helse og rus er det en lav andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med 
rusproblemer. Lav andel årsverk av psykiatriske sykepleiere og også lav andel årsverk med 
videreutdanning i psykisk helsearbeid og videreutdanning i rusarbeid. Andel nyinnflyttede 
med psykiske lidelser og/eller rusmisbrukere er noe høy. 

Spørreundersøkelsen viser at kontrollutvalget i liten grad opplever at kommunen gir et 
hensiktsmessig tilbud til personer med psykisk utviklingshemming, øvrige folkevalgte 
opplever dette i middels grad. 

Kontrollutvalget kom med innspill i sin workshop i juni i forhold til skjønnsmessige 
vurderinger som gjøres i kommunen. Det stilles spørsmål om beboeres rettsvern opp mot 
kommunens ansvar i forhold til personal. 

 Tidligere forvaltningsrevisjoner: 

 Budsjett og økonomistyring i helse og omsorg 2015 (Moss) 

 Utskrivningsklare pasienter 2015 (Rygge) 

 Forebyggende arbeid – psykisk helse 2017 (Moss) 

 Kvalifiseringsprogrammet (NAV) 2018 (Moss) 

 Kvalitet i omsorgstjenestene 2018 (Moss) 

 Brukerstyrt personlig assistent (restanseprosjekt) 

 Tjenestenivået for beboere på sykehjem (restanseprosjekt) 

Statlig tilsyn på «Håndtering av blod og blodkomponenter for transfusjon» ble gjennomført i 
2021  

I møte med ordfører og kommunedirektør, samt direktør for stab organisasjon, ønsket 
kommunedirektør å prioritere sykehjem og tjenestenivå for beboerne i plan for 
forvaltningsrevisjon. 

Når det gjelder BPA-ordningen hadde den høyt fokus for noen år tilbake, mye har skjedd her 
og ordningen er i dag godt regulert og rettighetsdrevet. Ordfører var enig i at området ikke 
var like aktuelt lenger. Direktør for stab og organisasjon la til at området scorer høyt i 
brukerundersøkelser. 

Psykisk helse har høy prioritet og kommunen har, i regi av kommunelegen, satt i gang et 
eget prosjekt for barn og unge. En forvaltningsrevisjon er i så fall ønskelig i slutten av planen, 
eller eventuelt i neste plan. 

Sekretariatets vurderinger: 

Kommunen beskriver utfordringer både i forhold til økende andel eldre i befolkningen, men 
også i forhold til flere yngre brukere med sammensatte behov. Helse- og 

                                                
6 Tidligere regnskapsskjema 1B 
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omsorgstjenesteloven §3-1 pålegger kommunen å sørge for nødvendige helse- og 
omsorgstjenester til innbyggerne.   
 
Sykehjem og hjemmetjenester 
Kommunen har en høy andel innbyggere over 80 år som bruker hjemmetjenester og en lav 
andel innbyggere over 80 år som er beboer på sykehjem. Dette samsvarer med kommunens 
arbeid med «Leve hele livet»-reformen som satser på tjenester som gjør at befolkningen kan 
bo lenge hjemme.  
 
Kommunen plikter å yte tjenestene forsvarlig7, blant annet ved tilstrekkelig fagkompetanse. 
Tjenesteområdet vil generelt inneha risiko og vesentlighet for kommunen. Risikoen for feil og 
mangler kan få store konsekvenser for enkeltpersoners helse og omsorgsbehov. 
Kommunalområdet tar en stor andel av kommunens budsjett og er lovpålagte oppgaver som 
må forvaltes effektivt og tilstrekkelig.  
 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Tjenestenivået for beboere på sykehjem» som ligger som 
restanseprosjekt i inneværende plan, blir ikke gjennomført og bør vurderes med i ny plan. 
Dette er også ønskelig fra kommunedirektørs side. 
 
Brukerstyrt personlig assistent 
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et tilbud som gjør at personer med 
funksjonsnedsettelse får bistand til å leve selvstendige liv. Det kan for eksempel være hjelp 
til praktiske gjøremål som innkjøp av mat, matlaging, klesvask og husvask, og personlig stell. 
Hjelpen kan gis både i og utenfor hjemmet og er hjemlet i helsetjenesteloven8. 
 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Brukerstyrt personlig assistanse» ligger som 
restanseprosjekt i inneværende plan og blir ikke gjennomført, men på bakgrunn av nyere 
opplysninger ses risikoen lav på området. 
 
Det fremkommer i liten grad risiko på området i forhold til innhentet materiale i denne 
vurderingen, men det vil generelt være risiko for lovbrudd og konsekvensene kan være store 
for enkeltpersoner som har behov for bistand. I møte med kommunedirektør og ordfører 
anses ikke område like aktuelt lenger da ordningen i dag er godt regulert og rettighetsdrevet. 
 
Psykisk helse 
Helse- og omsorgstjenesteloven §3-3 pålegger kommunen å drive helsefremmende og 
forebyggende arbeid. Kommunens andel nyinnflyttede med psykiske lidelser og/eller 
rusmisbruk er noe høy. Det er et lavt antall årsverk av psykiatriske sykepleiere og ansatte 
med videreutdanning i rusarbeid.  
 
Sekretariatet vurderer risiko på området, særlig med tanke på fagkompetanse og kvalitet i 
arbeid knyttet til en økende brukergruppe. Området kan eventuelt ses tverrfaglig i forhold til 
samarbeid med NAV og barnevern som nevnt under kommunalområde Kultur, oppvekst og 
aktivitet. Kommunedirektør informerte om pågående prosjekt i forhold til barn og unge slik at 
en forvaltningsrevisjon på området eventuelt bør vurderes sent i planen. 
 
Sekretariatets totalkonklusjon: 

Risiko og vesentlighetsvurdering på Helse og velferd: RF: 2 / VF: 3 
Sekretariatet vurderer middels risiko og høy vesentlighet på området sykehjem og 
tjenestenivået for beboere.  
 

                                                
7 Helsetjenesteloven §4-1 
8 §3-8 
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Når det gjelder restanseprosjektet på BPA vurdere sekretariatet at risikoen er lav på 
bakgrunn av informasjon om at det har skjedd forbedringer på området siden forrige 
vurdering. 
 
Videre kan også psykisk helse vurderes tverrfaglig sammen med barnevern og eventuelt 
NAV. 
 

 

4.3 Kommunalområde plan, miljø og teknikk 

Området er delt inn i tre enheter: 

 Plan, bygg og geodata 

 Kommunalteknikk – vei, vann og avløp, prosjekt og utvikling og virksomhet utførelse 

knyttet til drift og vedlikehold 

 Miljø og landskap – koordinering/samordning og tverrfaglig fagjuridisk kompetanse, 

utbyggingsavtaler 

 Samfunnsutvikling  

 

Budsjett og økonomiplan for 2021-2024 beskriver kommunen som et vekstområde med 
stor byggeaktivitet, noe som fører til økt press på all teknisk infrastruktur.  

Kommunen har som mål å sikre en forutsigbar og effektiv plan- og byggesaksbehandling, 
godt og nok drikkevann til innbyggere og næringsliv, gode avløps- og renovasjonsløsninger, 
god fremkommelighet for alle trafikantgrupper på kommunens veier og god medvirkning i 
planprosesser. 

Driftsbudsjett for 2021 er på i overkant 115 millioner kroner. Det er planlagt investeringer for i 
overkant 130 millioner kroner, blant annet til vann, avløp, gatelys, vei-, gang- og 
sykkelveisprosjekter og til bypark. 

Årsregnskap og årsrapport for 2020 beretter om høy aktivitet i byggenæringen som krever 
mye ressurser på kommunalområdet. Samferdselsutfordringer i kommunen krever langsiktig 
fokus på transportårer. Når det gjelder vann og avløp beskrives en relativt godt fungerende 
infrastruktur, men for å håndtere flere innbygger og klimautfordringer må arbeidet 
intensiveres og moderniseres. 

Enhet plan, byggesak og geodata beretter om arbeid med å effektivisere saksbehandling og 
å øke kvaliteten på vedtakene. Det er utarbeidet en ulovlighetsstrategi med systematisk 
arbeid for å redusere restanser på meldte ulovligheter. Inntektene på avdelingene er i stor 
grad basert på selvkostprinsippet og vil variere med aktiviteten i byggemarkedet. 

Enhet kommunalteknikk beretter om kontinuerlig arbeid for å sikre drikkevannskvaliteten. 
Samlede resultater viser god kvalitet. Lekkasje fra vannledningsnettet er beregnet til 29 % av 
andel mottatt vann fra Movar IKS. Den nasjonale målsetningen for lekkasje er satt til 25 % 
innen 2020 

Avløpsnettet berettes som tilfredsstillende med systematisk arbeid for å nå målsetting om 
100% separert avløpsnett innen 2030. Utbyggingen av jernbanen vil berøre både vei, vann 
og avløp og forutsetter nært samarbeid mellom kommunen og Bane NOR i arbeidet med 
omlegginger på offentlig infrastruktur. 
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Oppdragene som gjelder bygg og vedlikehold er stort sett rettet mot MKEiendom og Moss 
kommune.  

Enhet miljø og landskap beretter om stort fokus på gjennomføring av ROS-analyser9 for 
kommunalområdet, utvikling og oppfølging av tjenestekvalitet, HMS-rutiner, utarbeidelse av 
prosedyrer og oppfølging av avvik. 

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd10, 
viser et mindreforbruk på rundt 14,5millioner på kommunalområdet plan, miljø og teknikk.  

Regnskapsrevisor har kommet med innspill som generelt gjelder for alle kommuner. Et 
innspill handler om selvkostområdet håndteres etter ny forskrift og veileder.  

Kostra-analyser for byggesak og miljø viser at det er en høy andel av innvilgede 
byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan. En høy andel av 
reguleringsplaner ble møtt med innsigelser. Det er noe høy saksbehandlingstid for både 
byggesaker med 12 ukers frist (56 mot 48 dager) og byggesaker med 3 ukers frist (22 mot 19 
dager). 

For samferdsel er utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater lavt. Generelt er netto 
driftsutgifter til kommunale veier og gater lavt. 

Når det gjelder klima og energi, vann og avløp fremkommer det ingen risiko i kostra-
analysene.  

Spørreundersøkelsen viser at kontrollutvalget i liten grad opplever at kommunen har en 
hensiktsmessig byggesaksbehandling, noe som også støttes av resten av de folkevalgte. 
Videre opplever kontrollutvalget og de folkevalgte i liten grad at kommunen har gode planer 
for nærings/ konjunkturutvikling som antas å ha betydning for kommunen, samt gode planer 
for kommuneutvikling. 
 
På spørsmål om vurdering av risikoområder kom det innspill knyttet til forvaltning av LNF-
områder og verneområder, til eiendomstaksering og i forhold til veitiltak som er ferdig 
behandlet, men ikke iverksatt (blant annet sykkelveier) 

Kontrollutvalget kom med innspill i sin workshop i juni i forhold til beregning av selvkost for 
vann og avløp spesielt og beregning av selvkost generelt, og momskompensasjoner for 
utbyggingsavtaler/ justeringsavtaler. 

Aktuelle lovendringer: 

 Selvkostforskriften kom ny i 2019 med virkning fra 01.01.2020. Forskriften utfyller 
bestemmelsene i kommuneloven § 15-1 om beregning av selvkost. Videre kom 
veileder til selvkostforskriften høsten 2020. 

 Det er gjort endringer i plan- og bygningsloven, gjeldende fra 01.07.2021, som skal 
forenkle byggesaksbehandlingen og forhindre uklarhet om hvilke planer som er 
gjeldende. Det er også gjort endringer som forenkler dispensasjonsbestemmelsen, og 

                                                
9 ROS-analyse står for risiko- og sårbarhetsanalyse. Ved å kartlegge sannsynlighet og konsekvenser av uønskede 

hendelser, som for eksempel strømbrudd, feilmedisinering, personellmangel, kan man prioritere 

risikoområder og planlegge tiltak for å forhindre dem eller redusere konsekvensen av dem dersom de skulle 

oppstå. (helsebiblioteket.no) 
10 Tidligere regnskapsskjema 1B 
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som vil kunne bidra til mer forutsigbar praktisering. Loven omfatter også to endringer 
av rettsteknisk art i matrikkellova. 

Tidligere forvaltningsrevisjoner: 

 Forvaltning, drift og vedlikehold 2014 (Rygge) 

 Byggesaksbehandling 2021 

Statlige tilsyn: 

 Kommunalt vannledningsnett – høydebasseng 2020 

 Avløpsnettet 2020 - Det ble gitt 5 avvik og 1 anmerkning som kommunen jobber med 
å lukke etter godkjent handlingsplan. 

 Asbest 2021 (rapport ikke lagt ut) 

I møte med ordfører og kommunedirektør, samt direktør for stab organisasjon, var det 
enighet om at selvkostområdet kunne være aktuelt i forhold til forvaltningsrevisjon, særlig 
med tanke på at kommunen er ny. 

Sekretariatets vurderinger: 

I plan og bygningslovens fjerde del omhandles byggesak og krav til blant annet søknad, 
godkjenning, ansvar og kontroll- og kvalitetssikring av prosjekter. I innhentet materiale 
forekommer det risiko og vesentlighet på området. Plan og bygningsloven er også endret. På 
bakgrunn av nylig gjennomført forvaltningsrevisjon av byggesak, som nå skal følges opp, ser 
ikke sekretariatet behov for nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt i ny plan. 
 
Selvkost kan ses som et risikoområde på generelt grunnlag med utgangspunkt i ny forskrift 
og veileder. Kontrollutvalget kom med innspill i forhold til beregning av selvkost for vann og 
avløp spesielt og beregning av selvkost generelt. Vesentligheten vurderes som høy på 
bakgrunn av innspill både fra kontrollutvalg, regnskapsrevisjon, kommunedirektør og 
ordfører. Området er videre vesentlig for innbyggernes tillit til kommunen.  
 
 
Sekretariatets totalkonklusjon: 

Risiko- og vesentlighetsvurdering på plan, miljø og teknikk: RF: 2 / VF: 3 
 

Sekretariatet vurderer middels risiko og høy vesentlighet på området for selvkost. Dette på 

bakgrunn av nytt lovverk og veileder på området, samt at kommunen nylig er sammenslått. 

Videre vurderes området vesentlig på bakgrunn av flere innspill på området. 

 

4.4 Kommunedirektør med staber 

Staber er delt inn i: 

 Stab organisasjon som omfatter: 

 Anskaffelser 

 HR – internkontroll og kvalitet, lederstøtte, kompetanse og muligheter, lønn- og 

personaladministrasjon 

 IT – fellesfunksjoner, nettverk, klienter, support og serverdrift 

 Kommuneadvokat 
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 Renhold 

 Kommunikasjon – team politisk, administrativ støtte, dokumentasjons- og 

informasjonsforvaltning, innbyggertorg 

 Økonomi 

 

 Stab innovasjon som omfatter: 

 kompetansesenter og innovasjons- og organisasjonsutvikling 

I kommunens budsjett og økonomiplan 2021-2024 skrives det at stab/støtte og drift av 
fellesfunksjoner skal reduseres med over 10% av bemanningen i planperioden. Stab- og 
støttetjenestene er bidragsytere i omstillings- og effektiviseringsprosesser. Blant annet i 
prosjektledelse, tjenestedesign, digitalisering og innovasjonsarbeid.  

Stabene har som mål å utvikle en åpen, tilgjengelig og transparent kommune og utvikle 
helhetlige tjenester med standarder, systemer og prosesser på tvers av kommunalområdene. 
Kommunen skal forbedre arbeidsprosesser gjennom digitaliseringsarbeid og samarbeid med 
Digi Viken Øst. Videre satser kommunen på profesjonell lederstøtte i form av 
«internkonsulenter» (veiledning, opplæring og utvikling) og rådgivere for hele 
kommuneorganisasjonen. I tillegg vil satsningsområdene følge planer for 
arbeidsgiverstrategi, anskaffelsesstrategi, kommunikasjonsstrategi, IT-strategi og 
strategiplan for innovasjon og digital transformasjon. 

Driftsbudsjett for 2021 ligger på nærmere 260 millioner kroner. Det er planlagt å spare inn 
rundt 13 millioner kroner på bemanning og effektiviseringsprosesser. Videre er det planlagt 
investeringer for rundt 5,5 millioner kroner, blant annet til renholdsmaskiner, utskiftning 
tråløst, robot dokumentforvaltning og verktøy for internkontroll og behandling av 
personvernutstyr. 

Kommunenes plansystem er i dag bygget opp med bakgrunn i plan- og bygningslovens 
system med kobling til økonomiplanleggingen etter kommuneloven med handlingsplan og 
årsbudsjett. Ny planstrategi blir lagt fram for politisk behandling i 2020. 

Internkontroll: «Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret om internkontroll og 
om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året fra 2021, og det blir gjennomført første 
gang i årsberetningen 2021.» 

Kommunedelplan: «Kommunedelplan for klima og for levekår og livskvalitet i et 

livsløpsperspektiv, er to overordnede sektorovergripende planer som er til sluttbehandling og 

som vil legge føringer for annet planarbeid i perioden.» 

Økonomiske rammebetingelser: «Moss kommune har i 2020 og utover i 

økonomiplanperioden økonomiske utfordringer som gjør at det er viktig å ha fokus på 

omstillings- og effektiviseringsarbeid. I kommunedirektørens forslag til økonomiplan er det 

fortsatt avvik i forhold til vedtatte handlingsregler. Arbeidet med å identifisere nye 

effektiviseringstiltak må derfor videreføres i 2021.» 

Årsregnskap og årsrapport for 2020 viser et sykefravær på totalt 10,2%, der helse og 
mestring ligger høyest med 12,7% fravær. Kommunen har et samarbeid med NAV for å 
redusere sykefravær, samt opplæring av ledere i sykefraværsoppfølging. 

Når det gjelder HMS-arbeid (helse, miljø og sikkerhet) beretter kommunen om 1027 meldte 
avvik, der helse og mestring scorer høyest med 730 meldte avvik.  
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Når det gjelder internkontroll beretter årsrapporten hva en internkontroll skal inneholde, men 
sier ikke noe konkret om hvor kommunens overordnede arbeid står i dag. 

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd11, 
viser et mindreforbruk på rundt 5 millioner kroner.  

Regnskapsrevisor har kommet med innspill som gjelder generelt for alle kommuner: 

 Anskaffelser i kommunen – håndteres i tråd med Lov om offentlige anskaffelser? 
Rutiner, håndtering og internkontroll både for enkeltanskaffelser og rammeavtaler?  

 Internkontroll – hvordan overholdes kravene i kommuneloven til kommunedirektør 

Spørreundersøkelsen viser at kontrollutvalget i liten grad opplever at de som folkevalgt får 
nødvendig informasjon i forhold til budsjettoppfølging. Både kontrollutvalget og de øvrige 
folkevalgte opplever i liten grad å være kjent med kommunens internkontrollsystemer. Videre 
opplever kontrollutvalget i liten grad å ha fått informasjon om kommunens overholdelse av 
personopplysningsloven. Det gis lav til middels skår på om kommunen er hensiktsmessig 
organisert og i middels grad at kommunen har rutiner som sikrer god økonomistyring. 

Kontrollutvalget og øvrige folkevalgte kom med innspill til risikoområder i 
spørreundersøkelsen som omhandlet kommunens ombudsrolle og sikre god informasjon og 
involvering i forhold til større saker som engasjerer borgerne. Det ble påpekt viktigheten med 
en mer aktiv og åpen kommunikasjon med kommunens innbyggere på alle områder. Videre 
kom det innspill om større fokus på overordnede mål og kontroll med kommunale foretak og 
interkommunale foretak. 

Kontrollutvalget kom ikke med innspill på området i sin workshop i juni. 

Aktuelle lovendringer: 

 Fra 01.01.2021 er det kapittel 25 i Kommuneloven som regulerer krav om 
internkontroll med kommuneplikter. Kapittelet omhandler kommunens internkontroll 
og omfatter en beskrivelse av virksomhetens oppgaver, mål og organisering. 
Internkontrollen skal inneholde nødvendige rutiner og prosedyrer og avdekke og følge 
opp avvik og risiko for avvik. Videre skal den dokumenteres og evalueres, noe som 
innebærer et kontinuerlig arbeid. 

 Endringer i Arbeidsmiljøloven med virkning fra 01.01.2021. Endringene tydeliggjør 
begreper i varslingsregelverket. Hensynet til et godt ytringsklima tas inn i 
arbeidsmiljølovens formålsbestemmelse og varslingsbestemmelsenes virkeområde 
utvides til å omfatte visse grupper som ikke er arbeidstakere. Arbeidsgiver pålegges 
plikter i forbindelse med mottak av varsel; arbeidsgiver skal for det første sørge for at 
varselet blir undersøkt innen rimelig tid, og for det andre påse at den som har varslet 
har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det innføres også et objektivt erstatningsansvar for 
økonomisk tap etter gjengjeldelse. 

Tidligere forvaltningsrevisjoner: 

 Etterlevelse av rammeavtaler 2016 (Moss) 

 Sykefravær 2016 (Moss) 

 Røde flagg 2016 (Rygge) 

 Røde flagg 2017 (Moss) 

                                                
11 Tidligere regnskapsskjema 1B 
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 Refusjoner 2017 (Rygge) 

 Varsling 2017 (Moss) 

 Kommunens ansettelsesprosesser – oppfølging av kompetansekrav 2018 (Rygge) 

 Risikoområder i kommunesammenslåing del 1 - Dokumentforvaltning og arkiv 2020 

 Risikoområder i kommunesammenslåing del 2 – Anskaffelser 2020 

 Personvern og informasjonssikkerhet (leveres november 2021) 

 Antikorrupsjon (leveres 2022) 

 Refusjoner og tilskudd (restanse) 

Statlig tilsyn av «Offentlige oppdragsgivere - Tilsyn med lønns- og arbeidsavtaler i offentlige 
kontrakter» ble gjennomført i 2020 (videotilsyn – ikke lagt ut rapport) 

I møte med ordfører og kommunedirektør, samt direktør for stab organisasjon, ses 
overordnet internkontroll som et aktuelt tema, gjerne tidlig i planen. 

Når det gjelder varslingsrutiner er kommunen i en prosess med å etablere og implementere 
et system med gode rutiner på varsling. Kommunen opplever per i dag at det kan være uklart 
for både ansatte og innbyggere forskjellen på hva som skal varsles (kritikkverdige forhold) og 
hva som skal meldes fra om (gatelys som ikke virker). 

I forhold til refusjoner og tilskudd var kommunedirektør opptatt av at tilskudd ikke skulle være 
førende for kommunens prioriteringer, men at man først skulle prioritere områder, for så å se 
hvilke tilskudd som var mulige.  

Sekretariatets vurderinger: 

Internkontroll reguleres i Kommuneloven kapittel 25 med et overordnet ansvar hos 
kommunedirektør. Internkontroll gjennomføres i alle kommunalområdene og inneholder 
viktige rutiner og regler som gjelder for ulike tjenester kommunen yter. For å sikre nødvendig 
dokumentasjon og evaluering, kreves et kontinuerlig arbeid som det er viktig at de ansatte og 
folkevalgte kjenner til.  
 
Sekretariatet vurderer risiko på området generelt. Det er vesentlig at det overordnede 
internkontrollsystemet er godt for å sikre god internkontroll av tjenesteområdene. Svikt i 
internkontrollen kan få konsekvenser for enkeltpersoner og svekke tilliten til kommunen. 
Kommunedirektør er positiv til en forvaltningsrevisjon av internkontrollen i kommunen, gjerne 
tidlig i planen. Sekretariatet vurderer at overordnet internkontroll kan være hensiktsmessig å 
vurdere i ny plan.. 
 
Varslingsbestemmelser reguleres i Arbeidsmiljøloven og inneholder krav i forhold til 
arbeidstakere og arbeidsgivere når det gjelder varslingsrutiner og oppfølging.  
 
Sekretariatet vurderer en generell risiko på området i forhold til implementering og 
overholdelse av varlingsbestemmelser etter endringer i Arbeidsmiljøloven. Loven skal sikre 
arbeidstakere et trygt og meningsfylt arbeidsmiljø, et godt ytringsklima og et inkluderende 
arbeidsliv. Kommunedirektør og ordfører informerte om uklarheter i forhold til 
varslingsreglement, risikoen vurderes kjent for kommunen og det er igangsatt arbeid med 
nytt varslingssystem. Varslingsrutiner kan ses som et aktuelt tema da det er vesentlig for alle 
ansatte i kommunen å ha tillit til at de kan varsle dersom det oppstår forhold de ser som 
kritikkverdige.  
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Anskaffelser reguleres av Anskaffelsesloven. Loven skal sikre at allmennheten har tillit til at 

offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte12. 
 
Sekretariatet vurderer risiko på området generelt. Det er vesentlig for kommunens økonomi 
og tjenestetilbud at prosessen med anskaffelser skjer på en kostnadseffektiv måte og sikrer 
god kvalitet i tjenesten. 
 
På bakgrunn av nylig gjennomført forvaltningsrevisjon i 2020 vurderer sekretariatet at 
anskaffelser eventuelt bør vurderes som et forvaltningsrevisjonsområde sent i ny plan. 
 
Refusjoner og tilskudd er et restanseprosjekt i nåværende plan og bør vurderes i ny plan. 
Området var vurdert med høy risiko og vesentlighet i forrige risiko- og 
vesentlighetsvurdering: «En forvaltningsrevisjon som undersøker kommunens refusjons- og 
tilskuddsordninger kan rettes mot utvalgte enkelt-tildelinger eller enkelt-enheter innad i 
kommunen, gjerne med fokus på spesielle risikoområder». Området var også 
restanseprosjekt i tidligere Moss kommune i perioden 2018-2019. 
 
Sekretariatets totalkonklusjon: 

Foreløpig risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunedirektør med staber: RF: 3 / VF: 3 
 

Sekretariatet vurderer høy risiko og vesentlighet på området overordnet internkontroll. 

Dette på bakgrunn av nye bestemmelser i kommuneloven og at det er vesentlig for 

kommunens innbyggere og ansatte at kommunen sikrer at lover og forskrifter følges. 

Sekretariatet vurderer høy risiko og vesentlighet på området varslingsrutiner. Dette på 

bakgrunn av nytt lovverk og arbeid med nye varslingsrutiner. Det er vesentlig for kommunens 

ansatte og for innbyggerne at de kan ha tillit til varslingssystemene.  

Sekretariatet vurdere middels risiko og vesentlighet på området for offentlige anskaffelser. 

Dette på bakgrunn av nylig gjennomført forvaltningsrevisjon i 2020. 

Videre vurderer sekretariatet middels risiko og høy vesentlighet på området refusjoner og 

tilskudd. Dette på bakgrunn av at prosjektet har stått som restanse i to tidligere planer og 

kan ses som vesentlig for kommunens økonomi og tjenestetilbudet til kommunens 

innbyggere. 

 

4.5 Kommunale foretak 

Kommunen har to kommunale foretak: 

MKEiendom KF 

Moss Kommunale Eiendomsselskap er et kommunalt foretak med eier, drifts- og 

vedlikeholdsansvar for Moss kommunes bygg. MKEiendom KF forestår også 

byggherreoppdrag på vegne av Moss kommune. 

Budsjett og økonomiplan for 2021-2024 viser et driftsbudsjett på rundt 230 millioner 

kroner. Det er planlagt investeringer for rundt 145 millioner kroner i 2021. For planperioden 

2021-2024 gir investeringer totalt en sum på rundt 365 millioner kroner.  

«Lån tilknyttet eiendommer i Rygge kommune er per oktober ikke fordelt mellom Moss 

kommune og MKEiendom KF. Det vil bli fremmet egen sak om dette i løpet av 2020. 

                                                
12 §1 

72



 

21 
 

Budsjettmidler tilknyttet renter og avdrag på lån i Rygge kommune vil derfor ikke bli tilført 

MKEiendom KF sitt budsjett før låneportefølje er fordelt.» 

«For nye investeringer legges det til grunn en forvaltnings, drifts- og vedlikeholdskostnad 

(FDV) på kr 250 per kvm. pluss kr 50 per kvm. til utvikling. I tillegg til regulering av husleie, 

energi og lignende så er det i 2021 lagt inn følgende tiltak:  

 Avdrag i henhold til kommunelovens bestemmer gir reduserte kostnader på kr 23 mill. 

per år i perioden 2021-2024 

 Reduserte renteutgifter, i henhold til styringsrente på 0 prosent, gir reduserte 

kostnader på kr 8 mill. per år i perioden 2021-2024. Se også kommentarer under 

økonomiske rammebetingelser og renter 

 Reduserte drifts- og vedlikeholdsmidler kr 10 mill. i 2021» 

Årsregnskap og årsrapport for 2020 beretter om et høyere merforbruk til drift og 

vedlikehold enn hva som opprinnelig var budsjettert. Dette grunnet tilførsel av boligmasse fra 

tidligere Rygge kommune, med stort etterslep på vedlikehold. Det ble derfor gjort 

budsjettendringer, men innenfor egne rammer. 

Finansforvaltningen viser at de må ligge fokus på likviditetsprognoser med tanke på større 

utbyggingsprosjekter i kommunen. Lån til investeringer i MKEiendom KF ble kr 29 millioner 

kroner i 2020. 

Når det gjelder konsolidert regnskap berettes som følger: «Moss kommune og MKEiendom 

KF overfører penger til og fra hverandre, dvs. kjøper og selger til hverandre. I 2020 har Moss 

kommune overført kr 225 mill. kroner til MKEiendom KF, herav i all hovedsak knyttet til 

husleie og strøm, mens MKEiendom KF har overført kr 15 mill. til Moss kommune, i all 

hovedsak knyttet til kjøp av tjenester fra plan, miljø og teknikk. Totalt er det overført kr 240 

mill. mellom selskapene.» 

Årsrapporten beretter om overførte anleggsverdier på rundt 931,1 millioner kroner til 

MKEiendom KF. Dette gjelder tidligere Rygge kommunes bygninger og tomter. MKEiendom 

KF legger fram egen årsmelding med mer detaljert informasjon. 

I spørreundersøkelsen svarer kontrollutvalget at de i liten grad opplever at kommunen har 

utarbeidet gode vedlikeholdsplaner og om de får nødvendig informasjon i forhold til 

kommunale byggeprosjekt. 

Regnskapsrevisor har kommet med innspill som gjelder alle kommuner generelt når det 

gjelder vedlikeholdsetterslep på bygningsmassen. 

I Kontrollutvalgets workshop ble området vedlikehold av kommunale bygg drøftet som et 

aktuelt område for forvaltningsrevisjon 

Sekretariatets vurderinger og konklusjon: 

På bakgrunn av sammenslåing mellom Moss og Rygge kommuner i 2020 kan det ligge risiko 
i det kommunale foretaket knyttet til tilførsel av boligmasse fra Rygge. Det kommunale 
foretaket innehar høy andel av kommunens gjeld og det anses vesentlig at foretaket forvalter 
sine ressurser på en måte som kommer befolkningen til gode.  
 
Sekretariatet vurderer middels risiko og høy vesentlighet på området. MKEiendom er inne 
med prosjekter i mange av kommunens tjenesteområder som har betydning både for 
enkeltpersoners tjenestetilbud og for kommunens mulighet til å yte tilfredsstillende tjenester. 
 
Risiko- og vesentlighetsvurdering av MKEiendom KF: RF: 2 / VF: 3 
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Moss Havn KF 

«Moss Havn KF er et kommunalt foretak opprettet etter kommunelovens kapittel 9. Havnen 

er i første rekke en tilrettelegger og et nav for utvikling av lokalt og regionalt næringsliv, som 

igjen skal føre til flere, tryggere og kunnskapsbaserte arbeidsplasser.» 

«Moss Havn leverte i 2020 et overskudd i driftsregnskapet på kr 2,4 mill. Dette er kr 0,4 mill. 

bedre enn budsjettert resultat. Samlet gjeld for foretaket var pr. 31.12.2020 på kr 59,6 mill.» 

«Moss Havn hadde i 2020 et mindreforbruk i investeringsregnskapet på kr 7,8 mill. 

Virksomheten budsjetterte i 2020 med en investeringsramme på kr 33,6 mill. Regnskapet pr. 

31.12.2020 viser at Moss Havn sine investeringer for 2020 beløper seg til kr 25,8 mill.» 

Moss Havn KF legger fram egen årsmelding med mer detaljert informasjon. 

Det er gjennomført forvaltningsrevisjon av Innkjøp og anskaffelser ved Moss Havn KF i 2019  

Sekretariatets vurderinger og konklusjon: 

Sekretariatet vurderer lav risiko og middels vesentlighet på området. Det er to år siden det 

ble gjennomført forvaltningsrevisjon av det kommunale foretaket.  

Risiko- og vesentlighetsvurdering av Moss Havn KF: RF: 1 / VF: 2 

 

5 Covid-19  

Generelt har Covid -19 situasjonen hatt innvirkning på alle områder. Nasjonalt har flere 
kontrollutvalg ønsket at det skal gjennomføres forvaltningsrevisjonen av kommunens 
håndtering av Covid19-pandemien. Pandemien har påvirket de fleste kommunale områder i 
stor eller mindre grad. Det kan være ulik tilnærming til hva det er ønskelig en 
forvaltningsrevisjon skal innebære. Fokuset nasjonalt har vært sett opp mot beredskapsplan, 
ettervirkninger psykisk helse/ levekår, utsatte barn og ungdom og økonomiske 
konsekvenser. 

Årsregnskap og årsrapport for 2020 viser at kommunen økonomisk har kommet 14,1 mill. 
bedre enn hva de reelle merutgiftene-/inntektsreduksjonene har vært. Pandemien har 
imidlertid ført til økt sykefravær begrunnet med omdisponeringer av personell og økt press 
på tjenestene. 

«Kommunen har vært hardt rammet og det har vært flere smittede brukere og ansatte. På 
våren var det et omfattende smitteutbrudd ved Orkerød sykehjem hvor 5 beboere døde. På 
sensommeren og høsten ble en omsorgsbolig rammet og 3 beboere døde. Helsehuset har 
løpende hatt 1-4 koronapasienter innlagt og også der har det vært et dødsfall. Belastningen 
på brukere, beboere, pårørende og ansatte har vært stor gjennom året, men utbrudd har 
gang på gang blitt slått tilbake gjennom en felles innsats.» 

«Etter kun får dagers planlegging ble koronalegevakten etablert 9. mars 2021 på Solli skole 
som et interkommunalt samarbeid med Moss som vertskommune. Formålet med å etablere 
koronalegevakten var å unngå overbelastning og smitte inn på fastlegekontorene og den 
ordinære legevakten. Etter få dagers drift på dagtid ble åpningstiden utvidet til døgndrift på 
grunn av stor pågang som følge av økende bekymring og engstelse i samfunnet. Fra medio 
april 2020 ble koronalegevakten flyttet til Peer Gynt helsehus da det var behov for fysisk 
nærhet til den ordinære legevakten. I samme periode ble det etablert korona døgnplasser på 
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Peer Gynt helsehus hvor også kommunene fra det interkommunale samarbeidet kunne 
kjøpe plasser. Etableringen av korona døgnplasser kom bl.a. som en følge av 
spesialisthelsetjenestens oppfordring og deres beredskap knyttet til sykehusinnleggelser og 
raske utskrivelser. Peer Gynt helsehus forberedte og rigget til å kunne ivareta vel 30 
koronasyke pasienter. I praksis har det stort sett vært 1-5 pasienter inneliggende til enhver 
tid. 

Fra september 2020 ble testing og enkel koronaveiledning på telefon tatt ut av 
koronalegevakten. Det ble etablert en egen avdeling på Rygge sivile flyplass for å ivareta 
testing i stor skala for kun innbyggere i Moss kommune. Samtidig ble organisering og 
administrering av smittesporing lagt til samme avdeling. 

Alle koronatiltakene i enhet Helsehus er skalert opp og ned etter utviklingen av pandemien.» 

«Enhet sykehjem og omsorgsboliger ble tidlig hardt rammet av Korona utbrudd på Orkerød 
sykehjem. Enheten var ikke godt nok forberedt på utbruddet. De ble iverksatt massiv 
kompetanseheving og flytting av ressurser. Etterhvert kom kompetanse og rutiner på plass 
og ved nye utbrudd har virksomheten raskt fått situasjonen under kontroll.» 

I møte med ordfører og kommunedirektør, samt direktør for stab organisasjon fortalte 
kommunedirektør om at det er satt av 350 000 kroner til egen evaluering av pandemien, noe 
som gjør forvaltningsrevisjon på området mindre vesentlig. 

Sekretariatets vurderinger og konklusjon: 

Sekretariatet er ikke kjent med at det er spesielle utfordringer utover dette som gjelder for 
Moss kommune i denne sammenheng. Det kan være hensiktsmessig å gjennomføre et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt sett opp mot Covid19-situasjonen, ikke minst for å kunne ha en 
evaluering og lære hvis det oppstår lignende situasjoner i fremtiden. 
 
Risiko og vesentlighetsvurdering på området er: RF: 2/ VF:2 
 

6 Selskaper 

I kommunal sektor er det blitt mer og mer vanlig å organisere deler av tjenesteproduksjonen i 

fristilte selskap, foretak, stiftelser og lignende. I ØKUS sitt forslag til plan for eierskapskontroll 

for perioden 2020-2023 framkommer det at «selskapsorganisering kan gi styringsmessige 

utfordringer for kommunestyret som er den øverste beslutningstaker. I tillegg reiser det 

spørsmål i forhold til tilsyn og kontroll med denne type organisering av virksomheten. Det 

faktum at en oppgave som tidligere lå innenfor forvaltningen er organisert inn i et 

utenforliggende selskap, bør ikke i seg selv føre til mindre tilsyn og oppfølging av kontroll- og 

tilsynsorganet i kommunen. Tvert om, det kan være nødvendig med en økning i oppfølging 

og koordinering da den ligger utenfor det tradisjonelle forvaltningsorganet.» Planen ble 

behandlet i kontrollutvalgets møte 03.12.2019 i sak 19/64 og ligger som vedlegg til denne 

saken. 

Sekretariatets vurderinger og konklusjon: 

Sekretariatet har ikke funnet grunnlag til å foreta en ytterligere risiko- og 

vesentlighetsvurdering av selskapene hvor kommunen har medeierskap. Sekretariatet har 

heller ikke vurdert at det foreligger noe behov for forvaltningsrevisjon av selskapene.  

Foreløpig risiko og vesentlighetsvurdering på området er: RF: 1/ VF:2 
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7 Kommunedirektørens uttalelse 

Kommunedirektøren har gitt følgende uttalelse i epost datert 17.11.2021: 

 

«Kommunedirektør har ikke noe å bemerke til risiko- og vesentlighetsvurderingen.» 

 

Med vennlig hilsen 
  

 
  
  
Hans Reidar Ness 
Kommunedirektør 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/96 
Dokumentnr.: 72 
Løpenr.: 244124/2022 
Klassering: 3002-188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 19.09.2022 22/42 

 

Oppfølgingsrapport - Forvaltningsprosjekt Barnevern-fosterhjem 

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

fosterhjem», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning. 
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Barnevern-fosterhjem», til etterretning. 

 
Fredrikstad, 29.08.2022 
 
 

Vedlegg 
 Oppfølgingsrapport «Barnevern-fosterhjem», Moss kommune, datert den 

25.08.2022.  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kommunestyre sak 020/21, den 16.02.2021 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barnevern-

fosterhjem». 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget og kommunestyret behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport som 
omhandlet kommunens barnevern- og fosterhjemtjeneste. 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 når forvaltningsrapporten ble behandlet 2021var følgende:  

«1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern - fosterhjem» til etterretning, 
og ber administrasjonen følge opp de syv anbefalinger som fremkommer av 
rapporten. Herunder: 

o øke ansattes kunnskap om internkontroll og rutiner 
o etablere møtefora for barnevernet og dets eksterne samarbeidspartnere for å 

innhente synspunkter og erfaringer til forbedringsarbeidet i barneverntjenesten 
o gjennomgå og implementere avviksrutiner 
o fortsette arbeidet med målstyring og risiko- og sårbarhetsanalyser, herunder bør det 

utarbeides en samlet analyse for barnevernet 
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o involvere foreldrene tidlig i valg av fosterhjem og sørge for at dokumentasjonen følger 
saken 

o vurdere om kommunens praksis knyttet til omsorgsplanen fungerer i tråd med lovens 
intensjon 

o vurdere å iverksette ytterligere tiltak overfor biologiske foreldre 
 

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

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

«Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad kommunestyrets vedtak i sak 
020/21 er fulgt opp. Revisjonen har konkludert med at 6 av 7 kulepunkter er fulgt opp, mens 1 
av de 7 kulepunktene er påbegynt, men ikke ferdigstilt. 
 
Revisjonen ønsker imidlertid å gjøre kommunen oppmerksom på at barneverntjenesten etter 
vår vurdering framstår som lite synlig på kommunens hjemmeside, og at tjenesten dermed 
kan være vanskelig å finne fram til dersom man ikke søker via søkefeltet på nettsidene. Vi 
antar at dette kan medføre en viss fare for at barneverntjenesten mottar færre erfaringer og 
synspunkter fra brukere og publikum. Kommunen risikerer dermed å gå glipp av nyttige 
innspill til utvikling og forbedringer. 
 
Administrasjonens tilbakemelding knyttet til kulepunkt 6 viser at kommunen ennå ikke er i 
stand til å oppfylle lovens intensjon med omsorgsplaner. Administrasjonen erkjenner dette og 
opplyser at de skal jobbe videre med å gjøre omsorgsplanene mer operasjonelle i 2022. De 
skal også sette ned en arbeidsgruppe for å sikre at omsorgsplanen kan bli et mer levende 
dokument i et nytt fagsystem som er under anskaffelse. 
 
Kommunen bør derfor fortsette arbeidet for å sikre at omsorgsplanen fungerer i tråd med 
lovens intensjon.» 

 
Kommunedirektøren har kommet med sin uttalelse til oppfølgingsrapporten. Dette ligger i sin 
helhet på side 15 i rapporten. 
Kommunedirektøren skriver blant annet følgende: 

 
«Alle nye omsorgsplaner utarbeides nå som mer operasjonelle og levende dokumenter, men 
revisjon av alle eksisterende omsorgsplaner er ikke gjennomført enda.  Barneverntjenestens 
fagsystem er utdatert og understøtter endringene dårlig. Derfor er målet å ferdigstille arbeidet 
i forbindelse med overføring til nytt fagsystem.  Anskaffelsen er forsinket fra i vår til i høst for 
at utviklingsarbeidet knyttet til digibarnevern skal være ferdigstilt fra leverandørene. 
Administrasjonen skal fortsette arbeidet med å sikre at omsorgsplanen fungerer i tråd med 
lovens intensjon. 
 
Det er blitt gjort flere endringer på kommunens nettsider den siste tiden.  Informasjon om 
barnevernet er flyttet i perioden mellom administrasjonens tilbakemelding til revisjonen og 
revisjonens rapport, og arbeidet er ikke ferdigstilt. Vakttjenesten og hvordan sende 
dokumenter til barneverntjenesten ligger på forsiden på rett sted, men kommunedirektøren 
ser at informasjon om tjenesten som helhet, og funksjonen for tilbakemelding kan være 
vanskelig å finne frem til, slik revisjonen påpeker. Det er et mål at det skal være lett å finne 
frem til barneverntjenesten for innbyggerne, og enkelt å komme med synspunkter og innspill. 
Administrasjonen vil gjøre endringer på nettsidene som gjør tjenesten mer synlig».» 

Vurdering 
Samlet sett vurderer sekretariatet at dataene som er benyttet er tilstrekkelig som grunnlag 
for oppfølgingsrapportens vurderinger og konklusjoner. Siden dette er en oppfølgingsrapport 
er det ikke gjennomført kontrollhandlinger av kommunens praksis, det er kontrollert 
kommunens systemer og rutiner. 
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Sekretariatet merker seg at revisjonen har bedt om og fått svar fra kommunedirektøren i 
januar/februar 2022, i tråd med kommunestyrets vedtak pkt. 2. Deretter har revisjonen bedt 
om tilleggsinformasjon i juli 2022. Resultatet er at kontrollutvalget får oppfølgingsrapporten til 
behandling ett år og syv måneder etter at forvaltningsrevisjonsrapporten ble behandlet i 
kommunestyret.  
 
Sekretariatet vurderer at kommunedirektøren i stor grad slutter seg til revisjonens 
konklusjon.  
Sekretariatet ser at det har ut fra kommunedirektørens uttalelse til rapporten av 23.08.2022 
har vært arbeidet videre med kulepunkt 6, revisjonen har i stor grad tatt utgangspunkt i 
kommunedirektørens tilbakemelding av 15.02.2022 i sin konklusjon. Sekretariatet vurderer 
det derfor til at det ikke er nødvendig med ytterligere oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsprosjektet.  
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og kommunedirektørens uttalelse til 
rapporten til etterretning, samt innstille på at kommunestyret tar rapporten til etterretning.  
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1 Innledning 

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

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

opp. 

 

Revisjonen gjennomførte forvaltningsrevisjonen «Barnevern – fosterhjem» i Moss kommune i 2020. 

Rapporten fra revisjonen ble behandlet i kontrollutvalget i sak 20/49 den 30.11.2020, og i kommunesty-

ret i sak 020/21 den 16.02.2021. Kommunestyret vedtok i saken at vedtaket skulle følges opp med en 

oppfølgingsrapport levert av revisjonen. Oppfølgingsrapporten skal behandles av kontrollutvalget og 

kommunestyret. 

 

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

søkelsen. 
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2 Gjennomføring av undersøkelsen 

 Oppfølgingskriterier 

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

forvaltningsrevisjonsrapporten er fulgt opp.  

 

Kommunestyret i Moss kommune fattet følgende vedtak i sak 020/21: 

 

1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern - fosterhjem» til etterret-

ning, og ber administrasjonen følge opp de syv anbefalinger som fremkommer av  

rapporten. Herunder: 

· øke ansattes kunnskap om internkontroll og rutiner  

· etablere møtefora for barnevernet og dets eksterne samarbeidspartnere for å 

innhente synspunkter og erfaringer til forbedringsarbeidet i barneverntjenesten 

· gjennomgå og implementere avviksrutiner 

· fortsette arbeidet med målstyring og risiko- og sårbarhetsanalyser, herunder bør 

det utarbeides en samlet analyse for barnevernet  

· involvere foreldrene tidlig i valg av fosterhjem og sørge for at dokumentasjonen 

følger saken 

· vurdere om kommunens praksis knyttet til omsorgsplanen fungerer i tråd med 

lovens intensjon  

· vurdere å iverksette ytterligere tiltak overfor biologiske foreldre  

 

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

i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kommunestyret ber kontrollutvalget 

om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommu-

nestyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kom-

munestyret. 

 

Kommunestyret ba i vedtakets punkt 2 kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrap-

port ett år etter kommunestyrets behandling. I denne oppfølgingsrapporten beskrives det hvordan vedta-

ket er arbeidet med, og revisjonen gjør en vurdering av i hvilken grad administrasjonen har fulgt opp 

vedtaket. 

 

 Metode og datagrunnlag 

Revisjonen ba i e-post til kommunedirektøren datert 21.01.2022 om en redegjørelse for hvilke tiltak som 

er blitt iverksatt som følge av kommunestyrets vedtak. Revisjonen ba også om at eventuelle iverksatte 

tiltak ble dokumentert. 

 

Kommunedirektøren ved direktør kultur, oppvekst og aktivitet Silje Hobbel har i brev til revisjonen datert 

15.02.2022 redegjort for fremdrift på kommunens oppfølging av kommunestyrets vedtak. 

 

Vi bad om tilleggsinformasjon i e-post datert 08.07.2022 og mottok svar vedlagt ytterligere dokumentasjon 

14.07.2022. 

83



3 
 

Revisjonen har gjennomført vurderinger på bakgrunn av administrasjonens redegjørelse, oversendt do-

kumentasjon samt øvrig innhentet materiale. 

 

Videre har kommunedirektøren hatt anledning til å uttale seg om denne rapporten før den ble sendt til 

behandling i kontrollutvalget i Moss kommune. Kommunedirektørens uttalelse er gjengitt i kapittel 5.2. 
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3 Oppfølging av barn i fosterhjem 

 Bakgrunn for vedtaket 

I forvaltningsrevisjonen «Barnevern – fosterhjem» ble følgende problemstillinger belyst: 

 

1. Blir barneverntjenestens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem i tilstrekkelig grad planlagt, 

kontrollert, og ved behov korrigert? 

2. Sørger kommunen for at barn som bor i fosterhjem får den oppfølgingen de har krav på? 

 

Under problemstilling 1 undersøkte revisjonen om Moss kommune hadde etablert internkontroll for arbei-

det på fosterhjemsområdet i henhold til forskrift om internkontroll for barneverntjenesten. Revisjonen fant 

at barneverntjenesten framstod som en lærende organisasjon med god internkontroll i egen virksomhet. 

Likevel fant man rom for forbedringer som gjenspeiles i de fire første kulepunktene i anbefalingene, jf. 

punkt 2.1 foran. 

 

Under problemstilling 2 undersøkte revisjonen barneverntjenestens arbeid med omsorgsplaner, gjennom-

føring av fosterhjemsbesøk og tilsynsbesøk og journalføring av samtaler med barn og barnevernfaglige 

vurderinger. I tillegg undersøkte revisjonen om det ble lagt til rette for at barn som bor i fosterhjem får 

medvirke i egen sak, om fosterforeldre får nødvendig råd og veiledning samt barneverntjenestens opp-

følging av biologiske foreldre. 

 

Revisjonens undersøkelser viste at kommunen i stor grad sørger for at fosterhjem og fosterbarn får den 

oppfølgingen de har krav på, men at det på enkelte punkter er rom for forbedringer for å redusere risikoen 

for svikt i oppfølgingen. Dette gjenspeiles i de tre siste kulepunktene i anbefalingene, jf. punkt 2.1 foran.   

 

De vedtatte anbefalingene utgjør oppfølgingskriteriene i denne oppfølgingsrapporten.  

 

Nedenfor presenterer vi hvordan administrasjonen har fulgt opp de syv anbefalingene i kommunestyrets 

vedtak hver for seg. 

 

 Kulepunkt 1: Øke ansattes kunnskaper om internkontroll og rutiner 

3.2.1 Bakgrunn 

Formålet med forskrift om internkontroll som utgjorde kilden for revisjonskriteriene til problemstilling 1, er 

å sikre at kommunen utfører sine oppgaver etter barnevernloven i samsvar med krav fastsatt i lov eller i 

medhold av lov. Å kontrollere barneverntjenestens internkontroll innebærer å kontrollere kommunens 

egne feilsøkingsmekanismer for å se hvor godt egnet de er til å avdekke feil.  

 

Ut fra resultatene av revisjonens spørreundersøkelse blant de ansatte og uttrekk fra kommunens elektro-

niske kvalitetssystem RiskManager ble det funnet indikasjoner på underrapportering av saksbehandlings-

feil, og et flertall av de ansatte svarte at de opplevde å ha dårlig kunnskap om kommunens rutiner og 

internkontroll.  

 

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende: 

- øke ansattes kunnskap om internkontroll og rutiner 
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3.2.2 Administrasjonens redegjørelse  

I sin tilbakemelding anfører kommunen følgende: 

 

Barneverntjenestens ledelsessystem og internkontroll har vært gjenstand for gjennomgang i medbestem-

melsesmøter i barneverntjenesten i 2020 og 2021, med mål om utvikling og styrket forankring.  

Ledelsessystemet har også vært til behandling i alle avdelinger i tjenesten, hvor de ansatte har hatt mulighet 

for å bidra med tilbakemeldinger og justeringer. I etterkant av dette er internkontroll og ledelsessystem gjen-

nomgått i felles personalmøter. Det er utviklet en ny rutine for avviksbehandling i tjenesten, og opplæring i 

internkontrollsystemet og avviksrapportering er gjennomført til hele tjenesten ved to anledninger i 2021.  

En av sekvensene ble det gjort opptak av, slik at ansatte i ettertid kan gjennomgå på nytt.  

Avdelingene har jevnlige tavlemøter hvor nøkkeltall gjennomgås, og rutiner gjennomgås årlig, eller ved be-

hov i ulike forum internt, og bearbeides i egne fagfokusmøter eller rutinemøter med ansatte. Det er laget 

opplegg for nyansattopplæring og sjekkliste for denne, hvor internkontroll og rutiner er omfattet. Dette gjøres 

for å sikre at alle nye ansatte også får slik opplæring (vedlagt presentasjon av system og oversikt over 

nyansattopplæring). 

 

Revisjonens gjennomgang 

I den oversendte dokumentasjon som viser hvordan nyansatte ønskes velkommen og introduseres i tje-

nesten, nevnes blant annet ledelsessystemet for kvalitet i tjenesten. Ledelsessystemet omtales som en-

hetens kokebok og internkontroll. Under overskriften «Rutiner for tjenesten» blir den nyansatte informert 

om at både barneverntjenestens og kommunens rutiner er samlet i RiskManager, og at maler finnes i det 

elektroniske saksbehandlingssystemet Familia. Det opplyses videre at den nyansatte vil få opplæring i å 

finne rutiner, melde avvik og hvordan komme med forslag til forbedringer. Dokumentet inneholder lenke 

til kurs i Risk management. 

 

Det detaljerte opplæringsprogrammet for nyansatte som vi har fått oversendt, viser at barneverntjenes-

tens internkontroll gjennomgås, og at det blir orientert om kommunens ledelsessystem RiskManager, 

herunder melding av avvik og skader. Det inngår i programmet at nyansatte meldes på opplæringskurs i 

systemet. Opplæringsprogrammet viser også hvem som er ansvarlig for gjennomføringen av de ulike 

punktene. 

 

Vi har videre mottatt en plan for implementering av ledelsessystemet og kontinuerlig forbedring i Moss 

barneverntjeneste datert 09.12.2020. Kommunens arbeid med kontinuerlig forbedring bygger på en sir-

kulær og gjentakende prosess bestående av etappene planlegge-gjennomføre-evaluere-justere kurs. Pla-

nen inneholder blant annet et veikart (roadmap) med tidsplan som viser prosessen fram mot implemen-

teringen av ledelsessystemet.  

 

3.2.3 Revisjonens vurderinger 

Etter vår vurdering viser kommunens redegjørelse og den oversendte dokumentasjonen at kommunen 

har gjennomført tiltak for å øke de ansattes kunnskap om internkontroll og rutiner, og at dette er en lø-

pende prosess. Internkontroll og rutiner vektlegges også i opplæringen av nyansatte som blir kurset i 

ledelsessystemet RiskManager som inneholder barneverntjenestens rutiner, og hvor avvik meldes. 
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 Kulepunkt 2: Etablere møtefora for barnevernet og dets eksterne samarbeids-

partnere 

3.3.1 Bakgrunn 

I den gjennomførte forvaltningsrevisjonen framkom det at barneverntjenesten i liten grad henter inn erfa-

ringer fra andre i sine forbedringsprosesser. Eksempler på «andre» er fosterforeldre, foreldre, barn, skole, 

barnehage og helsestasjon. Etter revisjonens vurdering bør barnevernet benytte seg av erfaringer fra 

disse gruppene for å sikre kontinuerlig forbedring av tjenestene. 

 

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende: 

- etablere møtefora for barnevernet og dets eksterne samarbeidspartnere for å inn-

hente synspunkter og erfaringer til forbedringsarbeidet i barneverntjenesten 

 

3.3.2 Administrasjonens redegjørelse  

I sin redegjørelse opplyser administrasjonen følgende: 

 

Det er i løpet av 2021 etablert flere slike faste møter, hvor samarbeid og forbedring er tema.  

Barneverntjenesten har slike møter med kommuneadvokatene, NAV og politiet. De øvrige tjenestene på 

oppvekstområdet som helsestasjon, skoler og barnehager møtes i felles utvidede ledermøter.  

For å få tilbakemeldinger fra andre oppdragstakere og brukere av tjenestene er det laget en QR kode som 

tas med til alle møter, og som også finnes i tjenestens lokaler, møterom og på kommunens hjemmesider. 

Koden lenker til spørreskjema hvor tilbakemelding til tjenesten gis. Tilbakemeldingene skal brukes i forbed-

ringsarbeidet.  

Barneverntjenesten er invitert til å være med i styringsgruppen for et prosjekt i Fosterhjemsforeningen som 

har utdanning av brukermedvirkere på systemnivå i barneverntjenesten som målsetting. Prosjektet startet 

opp våren 2021, og barneverntjenesten er engasjert i styringsgruppen for å bidra, og for å utvikle eget arbeid 

med brukermedvirkning. 

 

Revisjonens gjennomgang 

Som det framgår av administrasjonens redegjørelse, er det etablert flere møtefora hvor samarbeid og 

forbedring er tema. 

Fra 01.01.2021 er det lovbestemt at kommunestyret minst en gang i året skal få en redegjørelse om 

tilstanden i barneverntjenesten. 14.12.2021 i sak 137/21 fikk kommunestyret seg forelagt Tilstandsrapport 

for barnevernet 2020. Vi har gått gjennom rapporten hvor det framgår i punkt 7.3 at samarbeid med andre 

instanser er ett av flere utviklingsområder. Her opplyses følgende: 

 Barneverntjenesten har videreført samarbeidsmøter med helsetjenesten som var etablert i gamle Moss. 

 Barneverntjenesten har etablert et samarbeid med familievernet. 

 Barneverntjenesten og kommuneadvokatene har startet opp en kursrekke med barnehagene (samme kurs-

rekke som gamle Moss har hatt over flere år). 

 Det er påstartet utadrettet arbeid med flere skoler og i en barnehage i 2020. Flere av avtalene ble avlyst 

grunnet pandemi. 

 Barneverntjenesten har etablert samarbeid med BUPP som kalles "inntak ute i kommunen". Dette er i sam-

arbeid med helse, PPT og familieteamet. 

 Ferdigstilling av omfattende samarbeidsrutiner mellom barneverntjenesten og advokatkontoret i kommunen. 
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 Ferdigstilling av samarbeidsrutiner med NAV som gjelder arbeid med ettervern og øvrig samarbeid mellom 

tjenestene. 

I sin redegjørelse opplyser administrasjonen at det ligger en QR-kode for tilbakemelding på kommunens 

hjemmesider. Den har vi ikke greid å finne. Ved å trykke på «Vis flere tjenester» får man opp en knapp 

med tittel «Bolig og sosiale tjenester» hvor barnevern er ført opp som ett av flere nøkkelord i underteksten. 

Ved å klikke seg videre derfra finner man lenke til barneverntjenesten som har et valg som gjelder tilba-

kemelding til barnevernet. Man kommer også til barneverntjenestens sider ved å klikke på Barnevernvak-

ten under «Akutt hjelp og vakttelefoner». 

På kommunens organisasjonskart er enheten oppført med tittelen Barnevern, bolig og inkludering.  

Ved å søke på barnevern i søkefeltet som ligger lett tilgjengelig på kommunens hjemmeside, kommer 

man derimot direkte til barneverntjenesten, og her kommer lenke til tilbakemelding opp som tredje valg. 

3.3.3 Revisjonens vurderinger 

Etter vår vurdering viser administrasjonens tilbakemelding og Tilstandsrapport for barnevernet 2020 at 

det er etablert flere faste møtefora for samarbeid med samarbeidspartnere.  

Imidlertid kan vi ikke se at QR-koden for tilbakemelding til barnevernet er tilgjengelig på kommunens 

hjemmesider slik administrasjonen opplyser, men ved å søke på barnevern i søkefeltet i kommunens 

hovedportal finner man spørsmålet «Ønsker du å gi en tilbakemelding til barnevernet?» som er lenket 

opp til et svarskjema. Det er for øvrig vår oppfatning at barneverntjenesten er lite synlig på kommunens 

hovedside, og at tjenesten dermed kan være vanskelig å finne fram til dersom man ikke søker via søke-

feltet. Vi antar at dette kan medføre en viss fare for at barneverntjenesten mottar færre erfaringer og 

synspunkter fra brukere og publikum, og at kommunen dermed risikerer å gå glipp av nyttige innspill til 

utvikling og forbedringer.  

 

 

 Kulepunkt 3: Gjennomgå og implementere avviksrutiner 

3.4.1 Bakgrunn 

I den gjennomførte forvaltningsrevisjonen fant revisjonen indikasjoner på at det var en underrapportering 

av saksbehandlingsfeil. Revisjonen mente at en medvirkende årsak til dette var at «avvik» ikke er et 

selvforklarende begrep.  

 

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende: 

- gjennomgå og implementere avviksrutiner 

 

3.4.2 Administrasjonens redegjørelse  

I sin redegjørelse til dette punktet viser administrasjonen til sitt svar under kulepunkt 1 som gjelder ansat-

tes kunnskap om internkontroll og rutiner. Vi viser til punkt 3.2.2 og 3.2.3 ovenfor. Her framgår det at det 

er utviklet en ny rutine for avviksbehandling i tjenesten og opplæring i internkontrollsystemet. 
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3.4.3 Revisjonens vurderinger 

Etter vår vurdering viser administrasjonens redegjørelse og oversendt dokumentasjon at avviksrutiner er 

blitt implementert og gjennomgått med de ansatte. Vi mener det er viktig at tjenesten har et kontinuerlig 

fokus på avviksrutiner for å sikre at avvik meldes slik at disse kan brukes i barnevernets forbedringsar-

beid.  

 

 

 Kulepunkt 4: Fortsette arbeidet med målstyring og risiko- og sårbarhetsana-

lyse, herunder bør det utarbeides en samlet analyse for barnevernet 

3.5.1 Bakgrunn 

I den gjennomførte forvaltningsrevisjonen kom det fram at kommunen på undersøkelsestidspunktet var i 

ferd med å skaffe seg oversikt over områder i barneverntjenesten hvor det var fare for svikt i oppfyllelse 

av myndighetskrav. Imidlertid skjedde ikke noe samlet og helhetlig arbeid med risikoanalyser.  

 

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende: 

- fortsette arbeidet med målstyring og risiko- og sårbarhetsanalyser, herunder bør det 

utarbeides en samlet analyse for barnevernet 

 

3.5.2 Administrasjonens redegjørelse  

I sin redegjørelse opplyser administrasjonen følgende: 

 

Det er utarbeidet ROS analyser for barneverntjenesten som er opprettet i kommunens internkontrollsystem 

i desember 2020, som er gjennomgått og utviklet i medbestemmelsesmøter.  

Det er utarbeidet tilstandsrapport for barneverntjenesten for 2020 som tar for seg nøkkeltall og utviklingsbe-

hov i tjenesten.  

Høsten 2021 ble det gjennomført dialogmøte med statsforvalter hvor deres ROS-analyse av barneverntje-

nesten på områdene meldinger, undersøkelser, hjelpetiltak og fosterhjem ble presentert. Barneverntjenes-

ten følger opp med å gjøre tilsvarende egne ROS-analyser i etterkant av rapporteringer til statsforvalter. 

Avvikene i halvårlig-rapportering til statsforvalter skal registreres i avvikssystemet, og slik være gjenstand 

for analyse, som igjen skal bidra til forbedringsarbeid. 

 

Revisjonens gjennomgang 

Vi har fått oversendt ROS-analyse for vold, trusler og uheldige psykiske belastninger i barnevernet i Moss 

kommune. Detaljert risikorapport utgjør et dokument på 42 sider som gir en oversikt over farekilder og 

uønskede hendelser med tilhørende sannsynlighets- og konsekvensvurderinger og risikoreduserende til-

tak.   

 

Tilstandsrapport for barnevernet 2020 som vi har vist til under punkt 3.3.2 ovenfor, gir en god oversikt 

over kommunens barneverntjeneste og dets organisering. Den inneholder en bred omtale av hvordan 

barnevernet arbeider, utviklingstrekk, risikoområder, tjenestens hovedutfordringer samt satsingsområder. 

I punkt 7.2 redegjøres det for virksomhetenes strategi for kvalitetsutvikling. Her framgår det at barnevern-

tjenesten i 2020 har jobbet systematisk med å utvikle et ledelsessystem som skal bidra til å sikre lik og 

forsvarlig praksis i tjenesten. Videre opplyses det at ledelsessystemet beskriver tjenestens visjon, mål, 
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nøkkeltall, beskrivelse av arbeidsprosesser med tilhørende rutiner og sjekklister, risikovurderinger av kri-

tiske områder og avvikshåndtering. Punkt 7.3 i tilstandsrapporten gir en oversikt over utviklingsarbeid i 

2020. Her opplyses det under HMS-arbeid at det er gjennomført ROS-analyse for vold og trusler i tjenes-

ten, og at det er utarbeidet handlingsplaner i arbeidet med dette.  

 

3.5.3 Revisjonens vurderinger 

Administrasjonens redegjørelse og vår gjennomgang av ROS-analyse på området vold, trusler og uhel-

dige psykiske belastninger samt Tilstandsrapport for barnevernet 2020 viser at kommunen arbeider sys-

tematisk med målstyring og risiko og sårbarhet. Den årlige tilstandsrapporten fungerer som en samlet 

analyse for barnevernet med sin redegjørelse for utviklingstrekk, hovedutfordringer/sårbarheter og ho-

vedsatsingsområder.  

 

 

 Kulepunkt 5: Involvere foreldrene tidlig i valg av fosterhjem og sørge for at 

dokumentasjonen følger saken  

3.6.1 Bakgrunn 

I den gjennomførte forvaltningsrevisjonen fant vi indikasjoner på at foreldrene ikke alltid fikk uttale seg om 

valg av fosterhjem. Selv om vi fant at barneverntjenesten lot både barn og foreldre medvirke ved valg av 

fosterhjemsplassering gjennom egen behandling og gjennom uttalelse overfor fylkesnemnda i saker om 

tvangsplassering, mente vi at det ville være gunstig om foreldrene ble involvert tidlig i det forberedende 

arbeidet. Når saken er kommet så langt som til fylkesnemnda, vil de fleste premissene være lagt og 

påvirkningsmulighetene vil være begrenset.   

 

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende: 

- involvere foreldrene tidlig i valg av fosterhjem og sørge for at dokumentasjonen føl-

ger saken 

3.6.2 Administrasjonens redegjørelse  

I sin redegjørelse opplyser administrasjonen følgende: 

 

Barneverntjenesten skal involvere foreldre tidlig i prosessen med valg av fosterhjem, og for å få dette til, og 

for å øke andelen plasseringer i nære slekt og nettverk har barneverntjenesten utviklet et nettverksprosjekt 

hvor Bærum kommunes barneverntjenesten bistår med opplæring i å lede nettverksmøter og inspirasjon til 

å bruke nettverksmetodikk i hele barneverntjenesten.  

Regionsenter for barn og unges psykiske helse gir fagstøtte i å «utvikle en kultur i barneverntjenesten der 

samarbeid med barn, familie og nettverk er det naturlige førstevalget i arbeidsprosessene». Prosjektet startet 

høsten 2021 og de første nettverksmøtelederne i barneverntjenesten utdannes denne våren. Det er utarbei-

det et faglig fundament, og en fremdriftsplan for prosjektet er under arbeid (vedlagt prosjektskisse og faglig 

fundament). 

 

Revisjonens gjennomgang 

 

Vi har fått oversendt dokumentasjon fra en samling avholdt i januar 2022 om utviklingsarbeid i Moss 

barneverntjeneste der formålet var å skape en kultur for at samarbeid med barn, familie og nettverk er 
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det naturlige førstevalget. Bakgrunnen er barnevernreform og ny lov der barns rett til medvirkning, samt 

samarbeid og oppfølging med barnets foreldre er styrket. Blant annet er det en lovpålagt plikt til å rekrut-

tere fosterhjem i barnets familie og nære nettverk. Dokumentasjonen viser at det skulle avholdes fire 

samlinger i løpet av første halvår 2022. 

 

Administrasjonen har også lagt ved et dokument med tittelen Faglig fundament og modell for nettverks-

møter i barneverntjenesten. Her framgår det at nettverksmøter er en metode for nettverksinvolvering og 

dermed i tråd med lovgivers intensjoner om slik involvering. Målsettingen med bruk av nettverksmøter er 

å mobilisere både det private og offentlige nettverket rundt familien for å forsøke å finne best mulige 

løsninger for barnet.  

 

Administrasjonen har i brev gitt tilleggsopplysninger om at invitasjon og referat fra nettverksmøter blir 

dokumentert i barneverntjenestens fagsystem «Familia» på det enkelte barnet. Det samme gjelder invol-

vering av foreldrene i valg av fosterhjem. Dette dokumenteres i form av referater fra møter med foreldrene.  

 

I Tilstandsrapport for barnevernet 2020 framgår det at i Moss kommune bodde 52,8 prosent av barna i et 

fosterhjem med slekt eller nære nettverk i 2020. Tilsvarende tall for fylket er 32,2 prosent og 35,5 prosent 

på landsbasis. 

 

Under punkt 2 i tilstandsrapporten framgår det at kravene til barneverntjenesten øker gradvis, og at styrket 

rettssikkerhet for barn og foreldre stiller høyere krav til dokumentasjon og oppfølging av barna, deres 

familier og fosterfamiliene. Det opplyses videre at som en følge av dette må hver enkelt barnevernkonsu-

lent bruke mer tid per barn enn tidligere for å få dette til. 

 

3.6.3 Revisjonens vurderinger 

Vi vurderer det slik at administrasjonens redegjørelse og den oversendte dokumentasjonen viser at 

kommunen legger stor vekt på involvering av foreldre, familie og nettverk i arbeidet for å bedre om-

sorgssituasjonen for barnet, og at dette dokumenteres i barnevernets fagsystem «Familia». Dette innbe-

fatter også foreldrenes involvering i valg av fosterhjem.  

 

 

 Kulepunkt 6: Vurdere om kommunens praksis knyttet til omsorgsplanen fung-

erer i tråd med lovens intensjon  

3.7.1 Bakgrunn 

Alle omsorgsplasserte barn skal ha en omsorgsplan som skal beskrive barnets behov, hvilken omsorg og 

hvilke tiltak som er nødvendige for å oppnå målsettingen med omsorgsovertakelsen. Omsorgsplanen skal 

være barnevernets verktøy for å sikre en konsistent og planmessig oppfølging og evaluering av det en-

kelte tvangsplasserte barn. Dette er særlig viktig i en situasjon med høy turnover blant de ansatte i bar-

nevernet.  

 

Det er videre et lovkrav at omsorgsplanen skal evalueres en gang i året. Vi fant at de ansatte oppfattet 

omsorgsplanen som et overordnet dokument og en langsiktig plan som ble lite brukt i det praktiske arbei-

det. Omsorgsplanene ble i liten grad ble evaluert, og at de framstod som statiske dokumenter som i liten 

grad ble oppdatert etter hvert som barnets situasjon endret seg.  
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For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende: 

- vurdere om kommunens praksis knyttet til omsorgsplanen fungerer i tråd med lo-

vens intensjon 

 

3.7.2 Administrasjonens redegjørelse  

I sin redegjørelse opplyser administrasjonen følgende: 

 

Barneverntjenestens praksis knyttet til omsorgsplaner vurderes ikke å være i henhold til lovens intensjon. 

Barneverntjenesten har forsøkt å tilpasse tiltaksplaner og andre dokumenter for å ivareta denne intensjonen. 

I nye plasseringstiltak fra høsten 2021 gjøres omsorgsplanen til et mer levende dokument i tråd med tilba-

kemelding fra revisjonen, men foreløpig er ikke eksisterende omsorgsplaner fornyet. Målet er å jobbe videre 

i 2022 med å gjøre omsorgsplanene mer operasjonelle, og å vurdere om også foreldrenes behov for oppføl-

ging kan inkluderes. Omsorgsplanenes funksjonalitet er et viktig punkt som barneverntjenesten tar med i 

kravspesifikasjon til nytt fagsystem som skal anskaffes denne våren, og en arbeidsgruppe nedsettes for å 

få til god implementering av et mer «levende» dokument i nytt system. 

 

3.7.3 Revisjonens vurderinger 

Administrasjonens tilbakemelding viser at kommunen ennå ikke er i stand til å oppfylle lovens intensjon 

med omsorgsplaner. Administrasjonen erkjenner dette og opplyser at de skal jobbe videre med å gjøre 

omsorgsplanene mer operasjonelle i 2022. De skal også sette ned en arbeidsgruppe for å sikre at om-

sorgsplanen kan bli et mer levende dokument i et nytt fagsystem som er under anskaffelse. 

 

 

 Kulepunkt 7: Vurdere å iverksette ytterligere tiltak overfor biologiske foreldre  

3.8.1 Bakgrunn 

Det følger av barnevernloven at barneverntjenesten også har et ansvar for å følge med på foreldrenes 

situasjon dersom det gjøres vedtak om hjelpetiltak eller omsorgsovertakelse. Etter dommer mot Norge i 

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen er oppfølging av biologiske foreldre blitt et enda mer sen-

tralt tema.  

 

I den gjennomførte forvaltningsrevisjonen kom det fram synspunkter om at ett av barneverntjenestens 

største forbedringsområde var oppfølging av biologiske foreldre, og at det ikke var noen systematikk i 

vurderinger av om foreldrene kunne få tilbake omsorgen. 

 

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende: 

- vurdere å iverksette ytterligere tiltak overfor biologiske foreldre 

 

 

3.8.2 Administrasjonens redegjørelse  

I sin redegjørelse opplyser administrasjonen følgende: 
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Barneverntjenesten ble våren 2021 med i et læringsnettverk sammen med de andre store kommunene i 

Østfold. Målet med læringsnettverket er kompetanseheving på fosterhjemsområdet, og øke veiledningskom-

petansen overfor både biologiske foreldre og fosterhjem står sentralt. Det er gjennomført opplæring på flere 

områder i løpet av 2021 for å ruste alle saksbehandlere i omsorgsavdelingen til å kunne gi bedre veiledning. 

Det er i tillegg til individuell veiledning, et mål å starte gruppeveiledning for biologiske foreldre i løpet av 

2022.  

 

Barneverntjenesten har etter forvaltningsrevisjonen oftere evaluering av hyppigheten av samvær, og en mer 

proaktiv tilnærming til oppfølgingen av biologiske foreldre. De foreldrene som har de største behovene for 

oppfølging skal få dette av eget team. Videre utviklingsarbeid på dette området følger utviklingen av arbeidet 

med oppvekstreform som er organisert som prosjekt for hele kommunen. 

 

Revisjonens gjennomgang 

Ifølge Tilstandsrapport for barnevernet 2020 er det et prioritert innsatsområde for barneverntjenesten i 

2021 at tjenesten skal trappe opp oppfølging av biologiske foreldre og utarbeide en systematikk og lik 

praksis for dette. Bakgrunnen for dette er nye føringer fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen 

og Høyesterett i 2020 som stiller større krav til oppfølging av biologiske foreldre.  

 

Det framgår videre i tilstandsrapporten at utviklingsarbeidet knyttet til oppvekstreformen vil innebære tiltak 

rettet mot foreldre (med barn som bor utenfor hjemmet) for å jobbe mot en tilbakeføring.  

3.8.3 Revisjonens vurderinger 

Administrasjonens redegjørelse og Tilstandsrapport for barnevernet 2020 viser at kommunen i større 

grad vil legge vekt på oppfølging av biologiske foreldre og vil utvikle kommunens samlede foreldrestøtt-

ende arbeid med økt veiledning til både fosterhjem og biologiske foreldre. 
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4 Konklusjon 

Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad kommunestyrets vedtak i sak 020/21 er 

fulgt opp. Revisjonen har konkludert med at 6 av 7 kulepunkter er fulgt opp, mens 1 av de 7 kulepunk-

tene er påbegynt, men ikke ferdigstilt. 

Revisjonen ønsker imidlertid å gjøre kommunen oppmerksom på at barneverntjenesten etter vår vurde-

ring framstår som lite synlig på kommunens hjemmeside, og at tjenesten dermed kan være vanskelig å 

finne fram til dersom man ikke søker via søkefeltet på nettsidene.  Vi antar at dette kan medføre en viss 

fare for at barneverntjenesten mottar færre erfaringer og synspunkter fra brukere og publikum. Kommunen 

risikerer dermed å gå glipp av nyttige innspill til utvikling og forbedringer.  

Administrasjonens tilbakemelding knyttet til kulepunkt 6 viser at kommunen ennå ikke er i stand til å 

oppfylle lovens intensjon med omsorgsplaner. Administrasjonen erkjenner dette og opplyser at de skal 

jobbe videre med å gjøre omsorgsplanene mer operasjonelle i 2022. De skal også sette ned en arbeids-

gruppe for å sikre at omsorgsplanen kan bli et mer levende dokument i et nytt fagsystem som er under 

anskaffelse. 

Kommunen bør derfor fortsette arbeidet for å sikre at omsorgsplanen fungerer i tråd med lovens intensjon. 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy, 25.08.2022 

Casper Støten (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor 

Bodhild Laastad (sign.) 

forvaltningsrevisor 

94



14 

5 Dokumentliste 

 Relevante dokumenter 

a) Redegjørelse for oppfølging fra kommunen «Oppfølging av forvaltningsrevisjon barne-

vern/fosterhjem», datert 15.02.2022 (vedlagt).
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e) Rbup møte med Moss barneverntjeneste 190121

f) Implementering av ledelsessystemet som et styringsverktøy (1)

g) Tilstandsrapport for barnevernet 2020

h) ROS-analyse for vold, trusler og uheldige psykiske belastninger, unntatt off. iht. offentleglova

§ 13 jmf forvaltningsloven § 13 og/eller offentleglova § 14
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 Kommunedirektørens uttalelse 

I e-post datert 23.08.2022 mottok revisjonen følgende uttalelse fra kommunedirektøren v/ direktør for 

Kultur, oppvekst og aktivitet Silje Hobbel: 

«Kommunedirektøren merker seg revisjonens tilbakemeldinger på oppfølgingen av forvaltningsrevisjo-
nen barnevern/fosterhjem, og følger utviklingsarbeidet i barneverntjenesten tett gjennom det kommu-
nale prosjektet «oppvekstreform» med hensyn til å nå målene i oppvekstreformen og ny barnevernlov 
fra 2023.   
Administrasjonens oppfatning er at alle kulepunktene fra kommunestyrets vedtak i sak 020/21 er fulgt 
opp, også kulepunktet: 

 Kommunen bør vurdere om omsorgsplanen fungerer i tråd med lovens intensjon.
På Bufdir sine sider heter det om omsorgsplan at: «Planen skal ikke endres med mindre forutset-
ningene for planen har falt bort. Det betyr at så lenge barnets situasjon ikke endrer seg, skal heller ikke 
omsorgsplanen gjøre det. Endrer barnets situasjon seg, må omsorgsplanen evalueres og oppdateres.» 

Tiltaksplan og omsorgsplan (bufdir.no) 

Mindre endringer og evalueringer av barnets situasjon har i barneverntjenesten derfor vært dokumen-
tert i andre planer, og ikke i omsorgsplanen, men i etterkant av forvaltningsrevisjonen har barnevern-
tjenesten i tråd med revisjonens oppfordring og kommunestyrets vedtak, vurdert at det er mer i tråd 
med lovens intensjon om praksis endres til å gjøre omsorgsplanen mer dynamisk og operasjonell. Alle 
nye omsorgsplaner utarbeides nå som mer operasjonelle og levende dokumenter, men revisjon av alle 
eksisterende omsorgsplaner er ikke gjennomført enda.  Barneverntjenestens fagsystem er utdatert og 
understøtter endringene dårlig. Derfor er målet å ferdigstille arbeidet i forbindelse med overføring til 
nytt fagsystem.  Anskaffelsen er forsinket fra i vår til i høst for at utviklingsarbeidet knyttet til digibar-
nevern skal være ferdigstilt fra leverandørene. Administrasjonen skal fortsette arbeidet med å sikre at 
omsorgsplanen fungerer i tråd med lovens intensjon. 

Det er blitt gjort flere endringer på kommunens nettsider den siste tiden.  Informasjon om barnevernet 
er flyttet i perioden mellom administrasjonens tilbakemelding til revisjonen og revisjonens rapport, og 
arbeidet er ikke ferdigstilt. Vakttjenesten og hvordan sende dokumenter til barneverntjenesten ligger 
på forsiden på rett sted, men kommunedirektøren ser at informasjon om tjenesten som helhet, og 
funksjonen for tilbakemelding kan være vanskelig å finne frem til, slik revisjonen påpeker.   Det er et 
mål at det skal være lett å finne frem til barneverntjenesten for innbyggerne, og enkelt å komme med 
synspunkter og innspill. Administrasjonen vil gjøre endringer på nettsidene som gjør tjenesten mer 
synlig» 
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Moss kommune,  
Rådhuset, Kirkegata 15, 
Postboks 175, 1501 Moss. 

+47 69 24 80 00
Org.nr.: 

Østre Viken Kommunerevisjon Iks 
Råkollveien 103 
1664 ROLVSØY 

Jenson Christer Alexander 

Deres ref.: Vår ref.: 20/803-13- HEJA Dato: 15.02.2022 

Oppfølging av forvaltningsrevisjon barnevern/fosterhjem 
Vi har mottatt revisjonens brev om oppfølging av forvaltningsrevisjonen barnevern/fosterhjem, og 
vil på vegne av kommunedirektøren i Moss gi tilbakemelding på de syv anbefalingene som 
kommunestyret har bedt administrasjonen om å følge opp.  Redegjørelsen følger punktvis for hvert 
av de 7 punktene. Det legges ved et utvalg dokumenter som dokumentasjon på prosesser som er 
iverksatt i barneverntjenesten for å oppfylle krav omtalt i revisjonen. 

1. Øke ansattes kunnskap om internkontroll og rutiner

Barneverntjenestens ledelsessystem og internkontroll har vært gjenstand for gjennomgang i 
medbestemmelsesmøter i barneverntjenesten i 2020 og 2021, med mål om utvikling og styrket 
forankring.  
Ledelsessystemet har også vært til behandling i alle avdelinger i tjenesten, hvor de ansatte har 
hatt mulighet for å bidra med tilbakemeldinger og justeringer.   
I etterkant av dette er internkontroll og ledelsessystem gjennomgått i felles personalmøter.  Det 
er utviklet en ny rutine for avviksbehandling i tjenesten, og opplæring i internkontrollsystemet 
og avviksrapportering er gjennomført til hele tjenesten ved to anledninger i 2021.  
En av sekvensene ble det gjort opptak av, slik at ansatte i ettertid kan gjennomgå på nytt. 
Avdelingene har jevnlige tavlemøter hvor nøkkeltall gjennomgås, og rutiner gjennomgås årlig, 
eller ved behov i ulike forum internt, og bearbeides i egne fagfokusmøter eller rutinemøter med 
ansatte.  Det er laget opplegg for nyansattopplæring og sjekkliste for denne, hvor internkontroll 
og rutiner er omfattet. Dette gjøres for å sikre at alle nye ansatte også får slik opplæring 
(vedlagt presentasjon av system og oversikt over nyansattopplæring). 

2. Etablere møtefora for barnevernet og dets eksterne samarbeidspartnere for å innhente
synspunkter og erfaringer til forbedringsarbeidet i barneverntjenesten

Det er i løpet av 2021 etablert flere slike faste møter, hvor samarbeid og forbedring er tema. 
Barneverntjenesten har slike møter med kommuneadvokatene, NAV og politiet. De øvrige 

tjenestene på oppvekstområdet som helsestasjon, skoler og barnehager møtes i felles utvidede 
ledermøter. 

For å få tilbakemeldinger fra andre oppdragstakere og brukere av tjenestene er det laget en 
QR kode som tas med til alle møter, og som også finnes i tjenestens lokaler, møterom og på 
kommunens hjemmesider. Koden lenker til spørreskjema hvor tilbakemelding til tjenesten gis.  
Tilbakemeldingene skal brukes i forbedringsarbeidet.   
Barneverntjenesten er invitert til å være med i styringsgruppen for et prosjekt i 
Fosterhjemsforeningen som har utdanning av brukermedvirkere på systemnivå i 
barneverntjenesten som målsetting.  Prosjektet startet opp våren 2021, og barneverntjenesten 
er engasjert i styringsgruppen for å bidra, og for å utvikle eget arbeid med brukermedvirkning. 

5.3 Redegjørelse for oppfølging fra kommunen
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3. Gjennomgå og implementere avviksrutiner   
Som under punkt 1. 
 
4. Fortsette arbeidet med målstyring og risiko, og sårbarhetsanalyser, herunder bør det 

utarbeides en samlet analyse for barnevernet  
Det er utarbeidet ROS analyser for barneverntjenesten som er opprettet i kommunens 
internkontrollsystem i desember 2020, som er gjennomgått og utviklet i 
medbestemmelsesmøter.   
Det er utarbeidet tilstandsrapport for barneverntjenesten for 2020 som tar for seg nøkkeltall og 
utviklingsbehov i tjenesten.  
Høsten 2021 ble det gjennomført dialogmøte med statsforvalter hvor deres ROS-analyse av 
barneverntjenesten på områdene meldinger, undersøkelser, hjelpetiltak og fosterhjem ble 
presentert.  Barneverntjenesten følger opp med å gjøre tilsvarende egne ROS-analyser i 
etterkant av rapporteringer til statsforvalter.  Avvikene i halvårlig-rapportering til statsforvalter 
skal registreres i avvikssystemet, og slik være gjenstand for analyse, som igjen skal bidra til 
forbedringsarbeid. 
 
5. Involvere foreldrene tidlig i valg av fosterhjem og sørge for at dokumentasjonen følger 

saken. 
 

Barneverntjenesten skal involvere foreldre tidlig i prosessen med valg av fosterhjem, og for å få 
dette til, og for å øke andelen plasseringer i nære slekt og nettverk har barneverntjenesten 
utviklet et nettverksprosjekt hvor Bærum kommunes barneverntjenesten bistår med  opplæring 
i å lede nettverksmøter og inspirasjon til å bruke nettverksmetodikk i hele barneverntjenesten. 
Regionsenter for barn og unges psykiske helse gir fagstøtte i å «utvikle en kultur i 
barneverntjenesten der samarbeid med barn, familie og nettverk er det naturlige førstevalget i 
arbeidsprosessene».  Prosjektet startet høsten 2021 og de første nettverksmøtelederne i 
barneverntjenesten utdannes denne våren.  Det er utarbeidet et faglig fundament, og en 
fremdriftsplan for prosjektet er under arbeid (vedlagt prosjektskisse og falig fundament). 
   
6. Vurdere om kommunens praksis knyttet til omsorgsplanen fungerer i tråd med lovens 

intensjon. 
 

Barneverntjenestens praksis knyttet til omsorgsplaner vurderes ikke å være i henhold til lovens 
intensjon.  Barneverntjenesten har forsøkt å tilpasse tiltaksplaner og andre dokumenter for å 
ivareta denne intensjonen.  I nye plasseringstiltak fra høsten 2021 gjøres omsorgsplanen til et 
mer levende dokument i tråd med tilbakemelding fra revisjonen, men foreløpig er ikke 
eksisterende omsorgsplaner fornyet. Målet er å jobbe videre i 2022 med å gjøre 
omsorgsplanene mer operasjonelle, og å vurdere om også foreldrenes behov for oppfølging 
kan inkluderes. Omsorgsplanenes funksjonalitet er et viktig punkt som barneverntjenesten tar 
med i kravspesifikasjon til nytt fagsystem som skal anskaffes denne våren, og en 
arbeidsgruppe nedsettes for å få til god implementering av et mer «levende» dokument i nytt 
system.      
  
7. Vurdere å iverksette ytterligere tiltak overfor biologiske foreldre   
Barneverntjenesten ble våren 2021 med i et læringsnettverk sammen med de andre store 
kommunene i Østfold.  Målet med læringsnettverket er kompetanseheving på 
fosterhjemsområdet, og øke veiledningskompetansen overfor både biologiske foreldre og 
fosterhjem står sentralt.  Det er gjennomført opplæring på flere områder i løpet av 2021 for å 
ruste alle saksbehandlere i omsorgsavdelingen til å kunne gi bedre veiledning. Det er i tillegg til 
individuell veiledning, et mål å starte gruppeveiledning for biologiske foreldre i løpet av 2022.  
Barneverntjenesten har etter forvaltningsrevisjonen oftere evaluering av hyppigheten av 
samvær, og en mer proaktiv tilnærming til oppfølgingen av biologiske foreldre.  De foreldrene 
som har de største behovene for oppfølging skal få dette av eget team.  Videre utviklingsarbeid 
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på dette området følger utviklingen av arbeidet med oppvekstreform som er organisert som 
prosjekt for hele kommunen. 

 
 
 
 
 
Med hilsen  
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent av 

  

Silje Hobbel Hege Rytter Jakobsen  
Direktør kultur, oppvekst og aktivitet  
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Saksnr.: 2022/97 
Dokumentnr.: 13 
Løpenr.: 231364/2022 
Klassering: 3002-189 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 19.09.2022 22/43 

 

Plan for eierskapskontroll 2020-2023 - Rullering av plan 

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

 
Fredrikstad, 26.07.2022 
 
 
 

Vedlegg 
Vedtatt plan for eierskapskontroll 2020-2023 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 KU-møte 03.12 2019 sak 19/64 «Plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2023»  
 KU-møte 13.06 2022 sak 22/37 «Eventuelt» 
 

Saksopplysninger 
I møte 03.12 2019 i sak 19/64 vedtok kontrollutvalget plan for eierskapskontrollen for 
perioden 2020 – 2023. Kommunestyret vedtok planen den 19.03 2020. Kontrollutvalgets og 
kommunestyrets vedtak ga følgende prioritering i planperioden: 
 

1. MOVAR IKS (er gjennomført i 2021) 
2. Personalpartner AS (planlagt igangsatt i 2022) 
 
Kommunestyret delegerte til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden 2020 – 2023 
ved behov. Leder av kontrollutvalget meldte under sak 22/37 (eventuelt) et ønske om å sette 
opp planen på sakskartet til møte i september for å gjøre en vurdering om rullering av 
planen, og eventuelt vurdere om det er behov for å gjøre endringer i prioriteringene. 

Vurdering 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
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1. Innledning 

I kommunal sektor er det blitt mer og mer 

vanlig å organisere deler av 

tjenesteproduksjonen i fristilte selskap, 

foretak, stiftelser og lignende. Kommunal 

sektor kan velge å organisere sin virksomhet 

på flere måter der de mest nærliggende er. 

 kommunalt foretak etter kommunelovens 

kapittel 9. 

 interkommunale politiske råd 

 kommunale oppgavefellesskap 

 interkommunalt selskap. 

 aksjeselskap. 

 

Selskapsorganisering kan gi styringsmessig 

utfordringer for kommunestyret som er den 

øverste beslutningstaker. I tillegg reiser det 

spørsmål i forhold til tilsyn og kontroll med 

denne type organisering av virksomheten. 

Det faktum at en oppgave som tidligere lå 

innenfor forvaltningen er organisert inn i et 

utenforliggende selskap, bør ikke i seg selv 

føre til mindre tilsyn og oppfølging av 

kontroll- og tilsynsorganet i kommunen. 

Tvert om, det kan være nødvendig med en 

økning i oppfølging og koordinering da den 

ligger utenfor det tradisjonelle 

forvaltningsorganet. 

 

Fra 2005 har kontrollutvalget i henhold til 

kommuneloven vært pålagt å utarbeide en 

plan for selskapskontroll for å føre kontroll 

med kommunens eierinteresser. Kontrollen 

med slike selskaper skulle bestå av 

eierskapskontroll (obligatorisk) og eventuelt 

forvaltningsrevisjon (valgfri).  

 

Fra 2013 kom det et nytt tillegg i 

kommuneloven om at planen skal baseres på 

en overordnet analyse av kommunens eller 

fylkeskommunens eierskap ut fra risiko- og 

vesentlighetsvurderinger, med sikte på å 

identifisere behovet for selskapskontroll på 

de ulike sektorer og med de ulike 

selskapene.» 

 

Fra 2020 trer ny kommunelov i kraft og i § 

23-4 er begrepet selskapskontroll tatt ut og 

loven bruker nå kun begrepet 

eierskapskontroll. I § 23-4 fremkommer 

følgende: 

«Eierskapskontroll innebærer å kontrollere 

om den som utøver kommunens eller 

fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette 

i samsvar med lover og forskrifter, 

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak 

og anerkjente prinsipper for eierstyring. 

 
1.1 Eierskapskontroll 
 

Eierskapskontrollen innebærer å 

kontrollere om den som utøver kommunens 

eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover 

og forskrifter, kommunestyret og anerkjente 

prinsipper for eierstyring. 

 

Eierskapskontroll vil kunne bestå av 

følgende kontrollelementer: 

 drives virksomheten innenfor rammene 

av kommunen sine vedtak og 

forutsetninger, og i henhold til lover og 

regler. 

 Vurdering av den enkelte virksomhet sett 

fra et eierperspektiv, herunder eventuelle 

krav til egenkapital og avkastning, 

overordnet regnskapsanalyse og 

gjennomgang av budsjett. 

 Andre forhold som vedrører eier som 

rapportering, opplæring, administrativ 

oppfølging osv. 

 

I siste instans er det kommunestyret som har 

det overordnede ansvaret for at kommunen 

har en forsvarlig eierskapsforvaltning. Se 

kapitel 2.1  

 

Innsynsrett 

I henhold til kommunelovens § 23-6 kan 

kontrollutvalget kreve de opplysningene 

som er nødvendige for å gjennomføre sin 

kontroll, fra 

 interkommunale selskaper etter IKS-

loven 

 interkommunale politiske råd 

 kommunale oppgavefellesskap 

 aksjeselskap der en kommune eller 

fylkeskommune alene eller sammen 
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med andre kommuner, 

fylkeskommuner eller interkommunale 

selskaper direkte eller indirekte eier 

alle aksjer 
 

I tillegg har kontrollutvalgets innsynsrett og 

rett til å foreta undersøkelser etter første og 

andre ledd i kommunelovens § 23-6, som 

vil gjelde på tilsvarende måte overfor andre 

eksterne virksomheter som utfører oppgaver 

på vegne av kommunen eller 

fylkeskommunen.  
 

Vedrørende kontrollutvalgets innsynsrett og 

rett til å foreta undersøkelser i selskaper som 

utfører oppgaver på vegne av kommunen 

uttrykkes det i «NOU 2016:4 Ny 

kommunelov»; er dette en ny utvidet 

lovfestet innsynsrett som ligger til 

kontrollutvalget og kommunens revisor. 

 

I NOU 2016:4 legger utvalget til «selv om 

kontrollbehovet i hovedsak vil kunne dekkes 

gjennom kontrakt, mener utvalget at det er 

nødvendig å utvide den lovfestede 

innsynsretten på enkelte punkter. Dette er 

tenkt som en sikkerhetsventil, til bruk der 

innsynsretten i henhold til kontrakten viser 

seg å ikke være tilstrekkelig til å sikre 

kommunens kontrollbehov.» 

 

Utvalget nevner eksempler i NOU 2016:4 på 

eksterne virksomheter som utfører oppgaver 

på vegne av kommunen innen: 

 barnevern 

 barnehage 

 helse og omsorg 

 oppvekst 

 

Et eventuelt innsyn og undersøkelser skal 

imidlertid bare omfatte det som er nødvendig 

for å undersøke om kontrakten blir oppfylt. 
 

2. Generelt om risiko og vesentlighet 
 

I ny kommunelov § 23-4 «Eierskapskontroll» 

skal kontrollutvalget skal minst én gang i 

valgperioden, og senest innen utgangen av året 

etter at kommunestyret eller fylkestinget er 

konstituert, utarbeide en plan for hvilke 

eierskapskontroller som skal gjennomføres. 

Planen skal baseres på en risiko- og 

vesentlighetsvurdering av kommunens og 

fylkeskommunens eierskap. Hensikten med 

risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne 

ut hvor det er størst behov for 

eierskapskontroll. 

 

Risiko- og vesentlighetsanalyse er et verktøy 

for å velge ut relevante selskaper for 

eierskapskontroll.  

Følgende kriterier for vesentlighetsanalysen, 

som kan være til hjelp når kontrollutvalget 

skal prioritere hvilke selskaper som skal 

være gjenstand for eierskapskontroll: 
 

 Selskap som er heleide av kommunen 

 Selskap der kommunen har omfattende 

eierinteresser i tall på aksjer (flertall) 

eller stor økonomisk avkastning av 

aksjekapital 

 Kommunale selskap som har et 

samfunnsmessig ansvar 

 Kommunale selskap som har direkte 

tjenestetilbud til kommunens innbyggere 

 Kommunale selskap som leverer 

virksomhetskritiske tjenester til 

kommunen 

 

I forhold til risiko kan spesielt disse 

forholdene vurderes: 
 

 Tidligere gjennomførte 

eierskapskontroller – resultat av disse. 

 At det tidligere er avdekket risikoforhold 

i selskapet 

 Generell omtale av selskapet (Etikk og 

omdømme) 

 Betydelig økonomi - tapspotensiale for 

kommunen  

 

Utarbeidelse av dette plandokumentet ble 

gjennomført i løpet av september 2019. 

Analysen bygger på en gjennomgang av 

kommunens eierskapsmelding, selskapenes 

nettsider, selskapenes årsmeldinger, 

kommunale dokumenter, kommunens 

nettsider samt Proff.no. I tillegg er erfaringer 

med tidligere eierskapskontroller lagt til 

grunn i analysearbeidet.  

 

2.1 Kommunelovens krav til eiermelding 
 

I ny kommunelov § 26-1 er følgende krav til 

kommunens eiermelding tatt inn:  
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Kommuner og fylkeskommuner skal minst 

én gang i valgperioden utarbeide en 

eierskapsmelding som skal vedtas av 

kommunestyret eller fylkestinget selv. 

Eierskapsmeldingen skal inneholde 

a) kommunens eller fylkeskommunens 

prinsipper for eierstyring 

b) en oversikt over selskaper, kommunale 

eller fylkeskommunale foretak og 

andre virksomheter som kommunen 

eller fylkeskommunen har 

eierinteresser eller tilsvarende 

interesser i. 

c) kommunens eller fylkeskommunens 

formål med sine eierinteresser eller 

tilsvarende interesser i virksomhetene 

nevnt i bokstav b 

 

Loven trer i kraft fra og med det 

konstituerende møtet i det enkelte 

by/kommunestyret ved oppstart av 

valgperioden 2019-2023. 
 

2.2 Kommunens eiermelding 
 

Fellesnemda Moss og Rygge vedtok den 

05.12 2018 i sak 050/18, en oppdatert 

eierskapsmelding for nye Moss.  

 

I introduksjonen i eiermeldingen heter det 

følgende: 

Eierskapsmeldingen er en politisk 

tverrpolitisk styringsdokument først og 

fremst for kommunes folkevalgte, men også 

fpr rådmannen og administrasjonen. For å 

oppnå god eierstyring er det nødvendig med 

tverrpolitisk forståelse av hensikten med 

eierskapet og at denne er forutsigbar over tid. 

 

Målet for eiermeldingen er å etablere og 

sikre rutiner for systematisk, politisk og 

administrativ oppfølging av selskapene (inkl. 

kommunale foretak) nye Moss kommune har 

eierinteresser i. Det forutsettes et aktivt, 

forutsigbart og langsiktig eierskap og at 

selskapene drives i tråd med vedtekter og 

formål. 

 

Eierskapsmeldingen setter også rammer for 

rådmannens oppfølging av selskapene. 

Eierskapsmeldingen etableres for 4 år av 

gangen, men kan justeres ved behov i løpet 

av perioden som følge av vesentlige 

endringer.  

 

Kommunens eierpolitikk beskriver de 

overordnede premisser for kommunens 

forvaltning av foretak og eierskapsandeler. 

Den skal synliggjøre kommunens strategi for 

sitt eierskap, og gi tydelige styringssignaler 

for det enkelte selskap i samsvar med de 

målsettinger og strategier kommunen har for 

sitt eierskap. 

 

Eierskapsprinsippene faller inn under 

eierpolitikken og setter forventningene til 

alle selskaper kommunen har eierinteresser i. 

Eiers forventninger til samfunnsansvar, 

meroffentlighet, premisser for valg av 

selskapsstyrer og forventninger om utbytte 

og avkastning er del av de prinsippene 

kommunen legger til grunn. Prinsippene sier 

også noe om kommunens krav til seg selv i 

eierrollen. 

 

Kommunens målsettinger og formål med det 

enkelte selskap uttrykkes i eierstrategien. 

 

 

2.3 Kommunens eierinteresser som 

omfattes av eierskapskontroll 
 

Som nevnt i kapitel 1 er det kun heleide 
kommunale/fylkeskommunale 

aksjeselskaper, interkommunale selskap, 

interkommunale politiske råd og kommunale 

oppgavefellesskap som er omfattet av 

eierskapskontrollen, jfr kommunelovens § 

23-6. Ved gjennomgang av kommunes 

dokumentasjon høsten 2019 er følgende 

selskap omfattet av eierskaps-kontrollen:  

 Østfold Energi AS  

 Østfold kommunerevisjon IKS  

 Driftsassistansen i Østfold IKS  

 MOVAR IKS, herunder datterselskaper 

 Personalpartner AS (tidligere MASVO 

AS) 

 Østfold interkommunale Arkivselskap 

IKS 

 Alarmsentralen Brann Øst AS  

 Inspiria AS 

 AS Rygge Tomteselskap 
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 Østfold kontrollutvalgssekretariat (§ 27 

samarbeid) 

 

I vedlegget til planen gis hvor det det en 

oversikt i tabellform over aktuelle selskap 

derav kommunes eierandeler av total 

aksjekapital og øvrig eier-konstellasjoner.  I 

tillegg gis en generell informasjon om det 

enkelte selskap, generell/spesifikk 

fokusområder fra eiermeldingen og funn for 

tidligere gjennomført eierskapskontroll. De 

er også gjort en gjennomgang og vurdering 

av selskapet om hvilke faktorer som kan 

påvirke risikoen og vesentlighet. 

 

2.4 Gjennomførte eierskapskontroller i 

perioden 2006 - 2019 
 

For Moss/Rygge kommune sin del er det 

gjennomført 10 eierskapskontroller i 

perioden 2006 - 2019.  

Følgende selskap er tidligere behandlet i 

kontrollutvalget og kommunestyret/bystyret: 

 

 Østfold Energi AS – 2006 

 MOVAR IKS – 2008 

 MASVO AS - 2009 

 Østfold kommunerevisjon IKS – 2011 

 Krisesenteret i Moss IKS – 2012 

 Driftsassistansen i Østfold (DAØ) IKS – 

2013 

 Alarmsentralen Brann Øst AS – 2014 

 Østfold Interkommunale Arkivselskap 

(2016) 

 Mosseregionens Næringsutvikling AS 

(2017) 

 AS Rygge Tomteselskap (2017/18) 

 

Andre selskaper Moss kommune har 

eierinteresser i, og som har vært gjenstand 

for eierskapskontroll: 
 

 Inspiria AS (2013 og 2014) 

Kontrollen har vært gjennomført av Østfold 

fylkeskommunes revisor. 

 

I tillegg ble det gjennomført en 

forvaltningsrevisjon i MOVAR IKS i 

2013/14 

 

3. Prioritering og gjennomføring for 

planperioden 2020 – 2023 

 

3.1 Prioritering av selskaper 
 

I den plan for gjennomføring av 

selskapskontrollen prioriteres selskap ut fra 

følgende kriterier: 

- Selskap som er heleide av kommunen 

- Selskap der kommunen har omfattende 

eierinteresser i tall på aksjer (flertall) 

eller stor økonomisk del i forhold til 

aksjekapital 

 

I forhold til risiko er disse forholdene 

vurdert: 

- Tidligere gjennomførte 

eierskapskontroller – resultat av disse. 

- Generell omtale av selskapet (Etikk og 

omdømme) 

- Betydelig økonomi - tapspotensiale for 

kommunen  

 

Selskaper som tidligere har vært gjenstand 

for eierskapskontroll, er vurdert på nytt  

Vi viser til fakta-ark om det enkelte 

selskap (vedleggene) hvor det er gjort en 

gjennomgang og vurdering av selskapet 

om hvilke faktorer som kan påvirke 

risikoen eller forhold som reduserer 

risikoen. Nederst i den enkelte tabell gis en 

kort oppsummering om aktualitet. Det er 

denne oppsummeringen som er tatt inn i 

den forenklede tabell 2. Hensikten med det 

er at det blir enklere å forta en prioritering. 
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Selskap Tidligere kontrollert 

    Ja              Nei 

Lav 

aktualitet 

Middels 

aktualitet 

Høy 

aktualitet 

Østfold Energi AS 

 

x     

MOVAR IKS 

 

x     

Østfold kommunerevisjon IKS  

 

x     

Østfold interkommunale 

Arkivselskap IKS 

x     

Personalpartner AS  

 

x     

Inspiria AS 

 

x1     

Alarmsentralen Brann Øst AS 

 

x     

AS Rygge Tomteselskap 

 

x     

Driftsassistansen i Østfold IKS 

 

x     

Østfold kontrollutvalgssekretariat 

IKS (§ 27 samarbeid) 

 

  

x 

   

Tabell 2

                                                 
1 Tidligere kontrollert av Fylkesrevisjonen 

107



På bakgrunn av vurderingen anbefales det at 

først og fremst å gjennomføre 

eierskapskontroll på de selskaper det ikke 

tidligere er gjennomført kontroll på. I tillegg 

bør de selskaper som har middels aktualitet 

settes opp som påfølgende selskaper. 

 

Det kan forventes at det gjennomføres to til 

tre eierskapskontroll per planperiode. Det vil 

i så fall bety at de tre selskapene som det 

ikke tidligere er gjennomført kontroll på vil 

kunne gjennomføres i planperioden. Det kan 

være praktisk å legge til de selskapene som 

er under kategorien middels aktualitet inn i 

planen som en reserve og eventuelt overføres 

til neste planperiode. 

 

Kontrollutvalget innstilte på følgende 

prioritering av selskaper for planperioden 

2020 – 2023: 

 

Selskap 

 

Prioritering 

1 

Prioritering 

2 

  (reserve) 

MOVAR IKS  

x 

 

Personalpartner AS  

x 

 

Tabell 3. 

 

Kommunestyret vedtok 19.03 2020 vedtok 

kontrollutvalgets prioritering for perioden 

2020 – 2023: 

 MOVAR IKS 

 Personalpartner AS 
 

3.2 Kontrollretning 
 

Grunnlag for utvelgelse av kontroll- 

sjekkpunkter er i hovedsak i henhold til 

”Veileder for gjennomføring av 

selskapskontroll”, utarbeidet av Norges 

Kommunerevisor forbund (NKRF) i 2018. 

I tillegg er enkelte kontrollpunkter 

tilkommet gjennom erfaring med tidligere 

eierskapskontroller. Følgende 

hovedpunkter legges til grunn i 

eierskapskontrollarbeidet i planperioden 

2020 - 2023: 
 

 Eiermelding/eierstrategier 

o Følge opp om kommunen har etablert 

eiermelding i henhold til lovkrav 

o Har kommunen etablerte tilfredsstillende 

rutiner eller retningslinjer for eierstyring. 

o Følge opp spesifikke føringer som er gitt 

for det enkelte selskap, for eksempel 

avkastningskrav og kvalitetskrav 

o Oppfølging av rapportering til eier 

(politiske organer) 

o Opplæring av styremedlemmer 

(kompetansefremmede tiltak) 

o Krav til Etikkreglement (eks. tiltak mot 

sosial dumping og 

antikorrupsjonsarbeid) og styreinstruks 

o Krav til retningslinjer for miljøvennlig 

drift 

 

 Selskapets vedtekter/selskapsavtalen  

o Kontrollere generelle og spesielt 

spesifikke føringer er gitt i 

vedtektene/selskapsavtalen 

 

 Selskapets formålsparagraf 

o Er denne klar og tydelig på selskapets 

oppgaver 

o Er oppgavene som utfører innenfor 

selskapets formålsparagraf 

 

 Styret – følges lovverkets bestemmelser 

o antall styremøter,  

o økonomisk rapportering - periodisk  

o Saker til behandling - riktig organ? 

 

 Kjønnsfordeling –følges nye lovkrav 

 

 Generalforsamling/representantskap – 

lovverkets bestemmelser 

o At lovpålagte saker (minimum) til 

behandling bli satt opp. 

 

 Økonomisk analyse/utvikling av 

selskapet de siste 3 år 

o Fokus på driftsresultat – 

gjeldssituasjonen - egenkapitalen 

 

Resultatet av eierskapskontrollen kan være 

avgjørende for om det skal iverksette 

forvaltningsrevisjon. Ved gjennomføring av 

forvaltningsrevisjonen skal dette underlegges 

de eksisterende bestemmelser om 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon (RSK 

001 Standard for FR). Ved iverksettelse av 
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forvaltningsrevisjon skal dette innarbeides i 

plan for forvaltningsrevisjon for aktuelle 

planperiode.  

 
3.3 Rapportering av eierskapskontrollen 
 

I henhold til Forskrift om kontrollutvalg og 

revisjon, skal kontrollutvalget rapportere til 

kommunestyret eller fylkestinget om 

gjennomførte forvaltningsrevisjoner og 

eierskapskontroller og resultatet av dem.  

 

I henhold til Forskrift om kontrollutvalg og 

revisjon § 5 skal kontrollutvalget påse at 

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak 

om regnskapsrevisjoner, 

forvaltningsrevisjoner og 

eierskapskontroller blir fulgt opp, og skal 

rapportere til kommunestyret eller 

fylkestinget om vedtaket er fulgt opp.  

 

Generelt vil rapportering fra 

kontrollutvalget til kommunestyret i Moss 

skje gjennom en årlig rapport som kalles 

”Årsrapport for kontrollutvalget”. I den 

årlige rapporten vises kontrollutvalgets 

aktivitetsnivå, revisjonens rapporteringer, 

resultater av forvaltnings 

revisjonsprosjekter og eierskapskontroller.  

 
3.4 Delegering til kontrollutvalget 
 

Plan for gjennomføring av 

eierskapskontroll skal etter Lov om 

kommuner og fylkeskommuner 23-4 

vedtas av kommunestyret. Etter samme 

paragraf kan kommunestyret delegere til 

kontrollutvalget å vurdere eventuelle 

behov for endringer i planen i 

planperioden. 
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Vedlegg  
 

Østfold Energi AS 

 

Østfold Energi AS 
 
 
Eierandel: 7,14 % 

 

I 1988 inngikk fylkeskommunen og alle kommunene i 
Østfold en intensjonsavtale om å danne Østfold 
Energiverk AS. Fylkeskommunen eide alle aksjene, og 
kommunene skulle få aksjer dersom de gikk inn med 
sine elektrisitetsverk. Østfold Energi ble startet for å 
skaffe mer strøm til fylket. I dag produserer selskapet 
fornybar energi til en verden som trenger det, og gir 
langsiktige verdier til eierne våre og lokalsamfunnene 
vi er engasjert i. Vannkraft er en viktig ressurs i Norge, 
og også for Østfold Energi. 95 prosent av 
energiproduksjonen i selskapet kommer fra vannkraft 
fra de ti kraftverkene selskapet eier i Indre Sogn, 
Østfold og Nordland.  

Selskapet har følgende tre nøkkeltall de to siste 
regnskapsår: 

Nøkkeltall 2018 2017 

Resultatsgrad av 

driften i % 

50,3 39,9 

Egenkapitalandel i % 44,1 47,6 

Likviditetsgrad 1,45 1,78 
 

 

Nøkkelpunkter 

 

 Industrielt formål 

 Delt eierskap med flere andre 
kommunale eiere samt fylkes 
kommunen 

 Meget stor økonomisk verdi 

 Betydelig årlig utbytte fra 
selskapet  

 Svært gode nøkkeltall. 
 
 
Selskapet var gjenstand for 
eierskapskontroll i 2006. 
Anbefalte forbedringer gitt i 
rapporten: 

 At eiermelding etableres 

 rapportering til bystyret 
fokus på opplæring av nyvalgte 
styremedlemmer 
 
 
 
 

 

 

Spesifikk vurdering/fokusområder hentet fra 
kommunens eiermelding 
 

 
I kommunens eiermelding vises det til Se 
aksjonæravtalen for felles eierstrategi. Utover det er 
det ikke gitt konkrete anbefalinger til endringer. 

 

 

 
 

Vurdering for planperioden 2020 - 2023: 
Selskapet har betydelig kapitalverdi for eier og selskapet har i årenes løp bidratt med 
betydelig utbytte til eiere. Samlet vurderingen av vesentlighet er - Høy. 
Selskapets kan vise til svært gode nøkkeltall. Det er ikke registrert negativ omtale av 
selskapet. Kommunen har relativ liten eierandel. Tidligere anbefalte forhold i rapporten fra 
2006 har blitt fulgt opp. Samlet vurdering av risiko: Lav. 
 

Prioritering: Middels. 
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Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS 

 

ØSTFOLD INTERKOMMUNALE ARKIVSELSKAP IKS 
 
 
Eierandel: 8,8 % 
 

 
 
IKA Østfold er et interkommunalt selskap, organisert 
etter Lov om interkommunale selskaper. 
Selskapets fulle navn er Østfold interkommunale 
arkivselskap IKS. Selskapet har 17 deleiere. 
Selskapets finansieres ved årlig eiertilskudd basert på 
folketallet. Dette eiertilskuddet er med på å dekke daglig 
drift av selskapet og arkivfaglige tjenester til eierne. 
Siden oppstarten av selskapet i 2002 har det vært et 
mål å få etablert et arkivdepot i Østfold. 
Da det kom nye og strengere regler for oppbevaring av 
eldre arkiver, var det mest økonomisk gunstig å få til et 
felles arkivdepot i Østfold. Dette er nå realisert i et 
nybygg som oppfyller alle kravene som lovverket stiller. 
27. november 2014 åpnet det interkommunale 
arkivet offisielt. 

 
Nøkkelpunkter 

 
 
 

 Samfunnsøkonomisk 
formål/funksjon 

 Lovpålagt oppgave 

 nonprofit drevet 

 årlig tilskudd fra eiere 
 

 
Selskapet var gjenstand for 
eierskapskontroll i 2016. 
 

 

 

Spesifikk vurdering/fokusområder fra 
eiermelding 
 

 
Ingen spesielle føringer til selskapet er nevnt i 
kommunens eierskapsmelding. 
 
 
 
 
 

 
Vurdering for planperioden 2020 - 2023: 
Samarbeidet er etablert i fellesskap med andre kommuner for å løse en lovpålagt oppgave. 
Samarbeidet driver etter non profitt og selskapet mottar årlige tilskudd. Råde kommune har 
svært liten eierandel.  Samlet vurdering av vesentlighet er - Lav.  
Det er ikke gitt kommunale garantier. Det er ikke registrert negativ omtale av samarbeidet. 
Non profitt samarbeid. Det var gjennomført en eierskapskontroll i selskapet i 2016. Samlet 
vurdering av risiko - Lav.  
 
Prioritering: lav 
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MOVAR IKS 

 

MOVAR IKS 
 
 
Eierandel: 69 % 
 

 
 
MOVAR ble etablert høsten 1989 og driver i dag et 
moderne MOVAR ble etablert høsten 1989 og driver i 
dag et moderne vannverk som ligger på Huggenes i 
Rygge, tre avløpsanlegg plassert henholdsvis på 
Kambo, Fuglevik og Hestevold. Et regionalt 
avfallsanlegg, mer kjent som Solgård Avfallsplass samt 
Vestby Gjenvinningsstasjon. Hovedbrannstasjonen, 
Mosseregionen interkommunale brann og redning 
(MIB), ligger på Tykkemyr i Moss kommune og i tillegg 
har brannvesenet stasjoner i Rygge og Vestby. 
Selskapet har sitt forretningskontor i Rygge. 

Nøkkeltall 2018 2017 

Resultatsgrad av driften i % -0,2 -0,2 

Egenkapitalandel i % 29,2 28,9 

Likviditetsgrad 1,19 1,33 
 

 

 
Nøkkelpunkter 

 
 
 

 Samfunnsmessig formål 

 God økonomi - egenkapital i 
selskapet 

 Ingen kommunale garantier 
er gitt 

 
Selskapet var gjenstand for 
eierskapskontroll i 2007 og 
forvaltningsrevisjon i 2013/2014 
 
I eierskapskontroll ble det gitt 
følgende anbefalinger: 

 at foretakets virksomhet 
tydeliggjøres i 
vedtektene/selskapsavtalens 
formålsparagraf.  

 at kommunen eventuelt 
utarbeider en eiermelding slik 
at eierstrategien for selskapet 
synliggjøres og at eierens 
målsetting med selskapet blir 
klart definert 

 styret i MOVAR IKS 
gjennomfører egenevaluering 
av sitt eget arbeid, som 
beskrevet i styrets instruks 
punkt 6. 

. 
 

 

Spesifikk vurdering/fokusområder fra 
eiermelding 
 

 
Ingen spesielle føringer til selskapet er nevnt i 
kommunens eierskapsmelding 
 

 

Vurdering for planperioden 2020 - 2023: 
Selskapet har en samfunnsmessig stor betydning for kommunen og for kommunens 
innbyggere. Vurdering av vesentlighet er - Høy. 
Selskapets nøkkeltall er gode. Det er ikke registrert negativ omtale av selskapet. 
Kommunen har relativ liten eierandel. Tidligere anbefalte forhold i eierskapskontrollen fra 
2007, er blitt fulgt opp. Det er lenge siden forrige eierskapskontroll med selskapet (2007). 
Samlet vurdering av risiko: Middels. 
 

Prioritering: Høy. 
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Østfold kommunerevisjon IKS 

 

ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS 
 
 
Eierandel: 22 % 
 

 

Østfold kommunerevisjon IKS er en interkommunal 
revisjonsordning som utfører revisjonstjenester for 
Fredrikstad, Halden, Hvaler, Moss, Råde og Sarpsborg 
kommune. Selskapet reviderer også andre kommunale 
foretak. Østfold kommunerevisjon IKS har 15 fast 
ansatte med tverrfaglig kompetanse; 
revisjonsfaglig, økonomisk, juridisk og 
samfunnsvitenskapelig utdanning, og med bred erfaring 
fra kommunal revisjon.  

Nøkkeltall 2018 2017 

Resultatsgrad av driften i % 1,27 11,5 

Egenkapitalandel i % -4,6 -8,7 

Likviditetsgrad 2,33 2,46 
 

 
Nøkkelpunkter 

 
 
 

 Samfunnsøkonomisk 
formål/funksjon 

 Lovpålagt oppgave 

 nonprofit drevet 

 Ingen langsiktig gjeld 

 God økonomi i selskapet 
 

Selskapet var gjenstand for 
eierskapskontroll i 2011. 
Det ble ikke gitt anbefalinger til 
nødvendige tiltak i rapporten: 
 
Helhetsinntrykket av selskapet er 
at den er godt forvaltet, og driften 
er innen formålsparagrafen. 
 
 
 
 

 

 

Spesifikk vurdering/fokusområder fra 
eiermelding 
 

 
Ingen spesielle føringer til selskapet er nevnt i 
kommunens eierskapsmelding 

 

Vurdering for planperioden 2020 - 2023: 
Selskapet er etablert i fellesskap med andre kommuner for å løse en lovpålagt oppgave. 
Selskapet driver etter non profitt og selskapet mottar årlige tilskudd. Samlet vurdering av 
vesentlighet er - Lav. Det er ikke gitt kommunale garantier. Det er ikke registrert negativ 
omtale av selskapet. Det var gjennomført en eierskapskontroll i selskapet i 2011. Samlet 
vurdering av risiko - Lav. 
 

Prioritering: lav 
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Personalpartner AS 

 

PERSONALPARTNER AS 
 
 
Eierandel: 78 % 
 

 
MASVO AS ble registrert i Brønnøysundregisteret den 
10.07 1990. Selskapet har i nyere tid skiftet navn til 
Personalpartner AS. Selskapet eies av kommunene 
Moss, Råde og Våler kommune.  
Selskapets virksomhet er rettet inn på følgende 
oppgaver og tjenester: 

 Montering og pakking av forskjellige produkter  

 Vaskeri.  

 Grøntservice (frukt og grønt) 

 Hjelpemidler.  

 Bruktmarked.  

 Kantinedrift 

 Opplæring og arbeidstrening 
 
Bedriften får offentlig tilskudd (arbeidsmarkedsetaten) 
rundt 70 - 75 % av de totale driftsinntektene, samt egen 
inntjening ved salg av produkter som utgjør 25 – 30 % 
av driftsinntektene.  

Nøkkeltall 2018 2017 

Resultatgrad av driften i % 5 4,4 

Egenkapitalandel i % 73,4 78,8 

Likviditetsgrad 2,15 3,11 
 

 
Nøkkelpunkter 

 
 
 

 Samfunnsøkonomisk 
funksjon 

 God økonomi/egenkapital i 
selskapet 

 Gir ikke utbytte / overskudd 
skal bli i selskapet 

 
Selskapet var gjenstand for 
eierskapskontroll i 2009. 
Det ble ikke gitt spesielle 
anbefalinger til forbedringer i 
rapporten  
 
 
Helhetsinntrykket av selskapet er 
at den er godt driftet, og driften er 
innen formålsparagrafen. 
 
 

 

Spesifikk vurdering/fokusområder fra 
eiermelding 
 

 
Ingen spesielle føringer til selskapet er nevnt i 
kommunens eierskapsmelding 

 
Vurdering for planperioden 2020 - 2023: 
Selskapet er samfunnsøkonomisk viktig for eiere og har betydning for å skape grunnlag for 
sysselsetting av personer med lav arbeidskapasitet. Drivers etter retningslinjer fra NAV. 
Eget salg og tilskudds fra Nav står for det meste av omsetningen. Samlet vurdering av 
vesentlighet er - Lav. 
Selskapets kan vise til svært gode nøkkeltall. Ingen kommunale garantier. Etter lov skal 
selskapet beholde regnskapsoverskudd i selskapet. Det er ikke registrert negativ omtale av 
selskapet. Det har tidligere vært gjennomført en eierskapskontroll i selskapet i 2009. Samlet 
vurdering av risiko - Lav. 
 
Prioritering: lav 
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Øst-110 sentral IKS/Alarmsentral Brann Øst AS 

 

ØST-110 SENTRAL IKS/ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 
 
 
Eierandel: ca 33 % før 
fusjoneringen. 
 

 
Alarmsentral Brann Øst AS er under avvikling og er 
erstattet med Øst-110 Sentral IKS fra 2018/2019. Det 
var i forbindelse med politireformen at det ble besluttet 
at brannvesenets 110-sentraler skulle samlokaliseres 
med politiets operasjonssentraler i de 12 nye 
politidistriktene i Norge. I Øst politidistrikt skjedde dette i 
nye lokaler i politihuset i Ski sentrum våren 2018, og det 
nye selskapet Øst 110-sentral IKS erstattet tidligere 2 
sentraler (Alarmsentral Brann Øst og Romerike 110-
sentral 
 
Selskapet ivaretar kommunens lovpålagte oppgaver 
etter brann- og eksplosjonsvernloven § 16 og 
dimensjoneringsforskriften § 4-5 om plikt til å følge opp 
nødmeldinger og meldinger om brann- og andre 
ulykker. 
 

  
Nøkkeltall 2018 2017 

Resultatsgrad av driften i % -20,2 1,2 

Egenkapitalandel i % 85,1 28,4 

Likviditetsgrad 6,73 1,38 
 

 
Nøkkelpunkter 

 
 
 

 Samfunnsøkonomisk formål/ 
funksjon 

 Lovpålagt oppgave 

 God økonomi/egenkapital i 
selskapet 

 
Selskapet var gjenstand for 
eierskapskontroll i 2014. 
Anbefalte forbedringer gitt i 
rapporten: 

 Mangler etikkreglement 
 
Helhetsinntrykket av selskapet er 
at den er godt driftet, og driften er 
innen formålsparagrafen. 
 

  

 

Spesifikk vurdering/fokusområder fra 
eiermelding 
 

 
Er ikke nevnt spesifikk i eierskapsmeldingen da 
selskapet er et datterselskap til MOVAR IKS 

 
Vurdering for planperioden 2020 - 2023: 
Selskapet er etablert i fellesskap med andre kommuner for å løse en lovpålagt oppgave. 
Selskapet mottar årlige tilskudd samt har noe eget salg. Samlet vurdering av vesentlighet er 
- Lav.  
Det er ikke gitt kommunale garantier. Det er ikke registrert negativ omtale av selskapet. Det 
var gjennomført en eierskapskontroll i selskapet i 2014. Samlet vurdering av risiko - Lav. 
 

Prioritering: lav 
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AS Rygge Tomteselskap  

 

AS RYGGE TOMTESELSKAP  
 
 
Eierandel: 100 % 
 

 
 

Selskapet ble stiftet 8. desember 1966 
(konstituerende generalforsamling) og var den 
gang eid av Rygge kommune med 80%, Rygge 
Boligbyggelag 10% og Norges boligbyggelag ned 
10%. 
 
Fra 20. juni 2002 ble eierforholdet og vedtektene 
endret. Rygge kommune er 100% eier fra denne 
dato.  
 
I henhold til selskapets vedtekter §3 skal formålet 
være å selge fast eiendom, forvalte festekontrakter, 
forestå utleie og ellers hva som naturlig hører inn 
under forvaltning og administrasjon av selskapets 
eiendommer. 
  
Nøkkeltall 2018 2017 

Resultatsgrad av driften i % 14,4 -17,5 

Egenkapitalandel i % 96,1 88,2 

Likviditetsgrad 0 0,1 

.  
 

 
Nøkkelpunkter 

 
 

 

 Samfunnsmessig formål/ 
funksjon 

 
Selskapet var gjenstand for 
eierskapskontroll i 2017/18. 
Anbefalte forbedringer gitt i 
rapporten: 

 Mangler etikkreglement 
 
Helhetsinntrykket av selskapet er 
ivaretatt og driften er innen 
formålsparagrafen. 
 

 

Spesifikk vurdering/fokusområder fra 
eiermelding 
 

 
I kommunestyret (Rygge) 2002 (sak 054/02) ble 
følgende vedtatt: 
«AS Rygge Tomteselskap forutsettes inntil videre 
videreført med begrenset drift» 

 

 

Vurdering for planperioden 2020 - 2023: 
 

Selskapet forvalter festeavgifter/innløsning av kommunale tomter samt framfeste av tomter. 
Grunnen til ikke å avvikle selskapet og legge det inn i kommunes ordinære regnskap er at 
kan utløse betydelige store summer for avgifter til staten. Samlet vurdering av vesentlighet 
er - Lav. Det er ikke gitt kommunale garantier. Det er ikke registrert negativ omtale av 
selskapet. Det var gjennomført en eierskapskontroll i selskapet i 2017/18. Samlet vurdering 
av risiko - Lav. 
 
 
Prioritering: Lav 
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Driftsassistansen i Viken IKS 

 

DRIFTSASSISTANSEN I VIKEN IKS 
 
 
Eierandel: 15 % 
 

 
Driftsassistansen i Viken IKS eies av 18 kommuner i 
Østfold. Selskapet fungerer som et kompetansesenter 
for kommunene innen VA-området. Selskapet ble 
opprettet som et interkommunalt samarbeid om avløp i 
1997. Ordningen ble videreført som interkommunalt 
selskap (IKS) og stiftet den 24.02 2004.  
 
I henhold til selskapets nettside er formålet med 
driftsassistansen å bidra til bedre og mer stabil drift av 
avløpsanleggene. Driftsassistansen fungerer også som 
en faglig støttespiller for kommunene i forbindelse med 
bygging og rehabilitering av rense- og ledningsanlegg. 
Selskapet bistår også kommunene med gjennomføring 
av nye krav fra myndighetene. Kort sagt skal 
driftsassistansen fungere som et felles 
kompetanseorgan for kommunene innen transport og 
behandling av avløpsvann. 
 

Nøkkeltall 2018 2017 

Resultatsgrad av driften i % 5,8 -0,8 

Egenkapitalandel i % 55 45,6 

Likviditetsgrad 2,1 1,69 
 

 
Nøkkelpunkter 
 

 

 Samfunnsøkonomisk formål/ 
funksjon 

 God økonomi/egenkapital i 
selskapet 

 1/3 av selskapets inntekter er 
årlige tilskudd fra eiere. 

 Ingen langsiktig gjeld. 
 

Selskapet var gjenstand for 
eierskapskontroll i 2013. 
Anbefalte forbedringer gitt i 
rapporten: 

 At representantskapet 
vurderer selskapets 
formålsparagraf § 3 om 
denne skal endres slik at den 
gir klart uttrykk for eierens 
formål og ambisjoner med 
selskapet  

 Ved kjøp av revisjonstjeneste 
bør DaØ IKS legge samme 
praksis til grunn som sine 
eiere (kommunene).  

 Representantskapet bør 
behandle årsbudsjettet som 
eget sak 

 
Helhetsinntrykket av selskapet er 
at den er godt driftet og selskapet 
har god økonomi 
 

 

Spesifikk vurdering/fokusområder fra 
eiermelding 
 

 
Ingen spesielle føringer til selskapet er nevnt i 
kommunens eierskapsmelding 

 
Vurdering for planperioden 2020 - 2023: 
Selskapet er etablert i fellesskap med andre kommuner for å fungere som et felles 
kompetanseorgan for kommunene innen transport og behandling av avløpsvann. Selskapet 
mottar årlige tilskudd samt har også eget salg. Samlet vurdering av vesentlighet er - Lav. 
Det er ikke gitt kommunale garantier. Det er ikke registrert negativ omtale av selskapet. Det 
var gjennomført en eierskapskontroll i selskapet i 2013. Samlet vurdering av risiko - Lav. 
 

Prioritering: lav 
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Inspiria AS 

 

INSPIRIA AS 
 
 
Eierandel: 17 kommuner eier 5 % 
tilsammen. Moss kommune har 
under 1 % eierandel. 
 
 

 
INSPIRIA science center AS har valgt en 
selskapsstruktur der nybygget eies av morselskapet 
INSPIRIA eiendom AS, mens driften av senteret skjer 
gjennom datterselskapet INSPIRIA science center AS. 
INSPIRIA eiendom eier også INSPIRIA utvikling AS, 
som eier og leier ut kontorseksjonen i bygget. 
INSPIRIA eiendom AS eies 47,5 % av Sarpsborg 
kommune, 47,5 % av Østfold fylkeskommune, og 5 % 
av øvrige Østfoldkommuner. 
 
INSPIRIA science center leverer i dag skoleprogrammer 
til elever og lærere ved grunntrinn og videregående 
skole i Østfold. I august 2011 åpnet et nytt spektakulært 
vitensenter i eget nybygg på 6400 m2 ved E6 på 
Grålum i Sarpsborg. Med det nye senteret utvides 
dagens skoletilbud til et populærvitenskapelig 
opplevelsessenter for familie- og turistmarkedet, og en 
unik møte- og arrangementsarena.  
 

Nøkkeltall 2018 2017 

Resultatsgrad av driften i % 71,6 42,5 

Egenkapitalandel i % -18 -22,5 

Likviditetsgrad 0,89 2,93 

 
 
 

 
Nøkkelpunkter 

 
 
 

 Samfunnsøkonomisk formål/ 
funksjon 

 Anstrengt økonomi i 
selskapet, negativ 
egenkapital 

 Østfold Fylkeskommune har 
gjennomført 2 forvaltnings-
revisjonskontroller, siste i 
oktober i 2014. Revisjonen 
har fremmet ni punkter/tiltak 
til forbedring 

 
 
 
 

 

Spesifikk vurdering/fokusområder fra 
eiermelding 
 

 
Ingen. Moss kommune sammen med andre 16 
Østfoldkommuner gikk inn med 5 % eierandel etter at 
eiermeldingen ble vedtatt. 

 
Vurdering for planperioden 2020 - 2023: 
 
Selskapet er samfunnsøkonomisk viktig for de to største eierne, selskapet har betydelig 
kapitalverdi. Hvaler kommunen har svært liten eierandel (under 1 %). Samlet vurderingen av 
vesentlighet er - Lav. 
Selskapets kan vise til anstrengt økonomi. Det er ikke registrert negativ omtale av selskapet 
med unntak av økonomiske utfordringer. Selskaper har vært gjenstand for to 
eierskapskontroller fra den største eier Østfold fylkeskommune i 2013 og 2014. Samlet 
vurdering av risiko for Hvaler kommune: Lav. 
 

Prioritering: lav 
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Østfold kontrollutvalgssekretariat (§ 27) 

 

ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT (§ 27) 
 
 
Eierandel: 25 % 
 

 
Østfold kontrollutvalgssekretariat ble dannet 01.01 
2005. Grunnlaget var at kommuneloven stilte krav til at 
sekretariatsfunksjonen til kontrollutvalget skal være 
uavhengig av hvilken revisjonsleverandør som en 
kommune måtte velge. Tidligere (før 2005) ble 
sekretariatsfunksjon ivaretatt av kommunerevisjonen. 
 
ØKUS har 6 eiere (Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, 
Halden, Råde og Hvaler kommune).  
 
Samarbeidet har 2 ansatte. 
 
 

Nøkkeltall 2018 2017 

Resultatsgrad av driften i % 7,8 9,2 

Egenkapitalandel i % Ikke 
aktuell 

Ikke 
aktuell 

Likviditetsgrad Ikke 
aktuell 

Ikke 
aktuell 

 

 
Nøkkelpunkter 

 
 
 

 Samfunnsmessig formål/ 
funksjon 

 Eget juridisk rettssubjekt 

 Regnskap/lønn blir ført av 
Fr.stad kommune 

 Ikke egen bankkonti/kasse 

 nonprofit drevet, 
tjenesteproduksjon til selvkost 

 
 
 
 

 

 

Spesifikk vurdering/fokusområder fra 
eiermelding 
 

 
Ingen vurdering. 

 
Vurdering for planperioden 2020 - 2023: 
Samarbeidet er etablert i fellesskap med andre kommuner for å løse en lovpålagt oppgave. 
Samarbeidet driver etter non profitt og selskapet mottar årlige tilskudd. Samlet vurdering av 
vesentlighet er - Lav.  
Det er ikke gitt kommunale garantier. Det er ikke registrert negativ omtale av samarbeidet. 
Non profitt samarbeid, regnskapsbehandling blir utført av Fredrikstad kommune. Samlet 
vurdering av risiko - Lav.  
Samarbeidet har ikke tidligere vært gjenstand for eierskapskontroll. Meg bakgrunn i 
samarbeidets funksjon bør eierskapskontroll gjennomføres selv om risiko og vesentlighet er 
lav.  
 
Prioritering: høy 
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Forklaring på nøkkeltallbegreper: 

 

 

Resultat av driften i %:  Denne formelen forteller om hvor mye som blir igjen av 
driftsresultatet for hver krone i driftsinntekt foretaket har. 
Dette er et mål på foretakets evne til å hente margin på driftsinntektene 

Beregningsmodell: 

DR * 100/SDI = Resultat av driften i %  
 
DR: Driftsresultat  
SDI: Sum driftsinntekter  

 

Egenkapitalandel i %: Hvis sum egenkapital < 100 000,- anses soliditeten uansett for å 
være svak.  
Egenkapitalandelen viser hvor stor andel av eiendelene som er finansiert med 
egenkapitalen. 

Beregningsmodell: 

SEK * 100/SGE = Soliditet  

SEK: Sum egenkapital  
SGE: Sum egenkapital og gjeld  

 

Likviditetsgrad: Dette er et mål på hvor mye kortsiktige midler foretaket har i forhold til 
forpliktelsene selskapet har på samme tidshorisont. Kortsiktig gjeld er forpliktelser som 
forfaller innen ett år, mens omløpsmidler er midler i foretaket som kan likvideres innen ett år. 

Beregningsmodell: 

SOM/SKG = Likviditetsgrad1  
 
SOM: Sum omløpsmidler  
SKG: Sum kortsiktig gjeld  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/96 
Dokumentnr.: 75 
Løpenr.: 257249/2022 
Klassering: 3002-188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 19.09.2022 22/44 

 

Statusrapport utført forvaltningsrapport og eierskapskontroll, Moss 1. halvår 
2022 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 1. halvår 2022, tas til orientering 

 
Fredrikstad, 05.09.2022 
 
 

Vedlegg 
 Statusrapport, utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 1. halvår for 2022 – 

Moss kommune, datert 02.09.2022. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kommunestyret 13.02.2020, sak 020/20 «Forvaltningsrevisjonsplan 2020 – 2021» 
 Kommunestyret 14.12.2021, sak 128/21 «Forvaltningsrevisjonsplan jan. 2022- juli 

2024» 

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

Vurdering 
Østre Viken kommunerevisjon IKS redegjør i sin statusrapport for de forvaltningsrevisjons 
prosjekt som er gjennomført i 2022. Leveransene er i stor grad i henhold til vedtatte 
forvaltningsrevisjonsplaner. I statusrapporten har revisjonen vist fordelte timer på de ulike 
prosjektene slik at kontrollutvalget får en bedre oversikt over hvordan timene er forbruket.  
 
Moss kommune har budsjettert med 1260 timer til forvaltningsrevisjon i 2022. Revisjonen 
har levert 817 timer per 30. juni 2022. Dette utgjør 65 % av budsjett.  
 
Prosjektene Antikorrupsjonsarbeid og Informasjonssikkerhet og personvern er fra 
forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021, så langt er det brukt 223 timer av årets budsjetterte 
timer på disse prosjektene. 
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Revisjonen har brukt 487 timer så langt på prosjektene Levekårsutfordringer blant barn og 
unge1 og Tjenestenivået for beboere på sykehjem, disse er fra forvaltningsrevisjonsplan jan. 
2022-juli 2024: 
 

1  Barnevern – tverrfaglig fokus, lavinntektsfamilier, psykisk helse, utenforskap  
2  Tjenestenivået for beboere på sykehjem  
3  Brukerstyrt personlig assistent (BPA)  
4  Sykefravær / overtid  
5  Grunnskole – innføring av nye læreplaner/ mobbing/ utenforskap  
6  MK- eiendom – ansettelsesprosesser – avtaleinngåelser – forvaltning av 

kommunens verdier  
 
Revisjonen skriver at de anslår at de vil levere timene og prosjektene som planlagt i 2022. 
 
Merforbruk avregnes mot regnskapsrevisjon. Eventuelt mindreforbruk blir tilbakebetalt til 
kommunen. 
Vi viser til vedlagte statusrapport for ytterligere detaljer.  
 
Sekretariatet anbefaler for kontrollutvalget at revisjonens statusrapport om utført 
forvaltningsrevisjon for 1. halvår 2022 tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 = prosjekt 1 i plan for 2022-2024 Barnevern – tverrfaglig fokus, lavinntektsfamilier, psykisk helse, utenforskap 

122



 

 

 

 

Statusrapport  
 
Utført forvaltningsrevisjon og eierskapkontroll    
1. halvår 2022 

Moss kommune  
 

 
Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll på vegne 

av kontrollutvalget i kommunen. Revisjonen utfører også oppfølginger av tidligere forvalt-

ningsrevisjoner (oppfølgingsrapporter), disse utføres etter bestilling fra kontrollutvalg og 

kommunestyre, og påbegynnes vanligvis ett år etter at kommunestyrevedtaket ble fattet. 

 

Tabellen nedenfor viser arbeid som er utført i perioden 1. januar til 30. juni 2022. 

 
Tabell: Produksjon og ressursbruk 

Oppgave Rappor-
tert 2021 

2022 Prosjekt 
totalt 

Estimerte ti-
mer 

Mer-/mindre-
forbruk 

Administrasjon   30  60  

Antikorrupsjonsarbeid* 230 213 443 400 +/- 10 %  

Informasjonssikkerhet 
og personvern 

744 10 754 660 +/- 10 % +28 

Levekårsutfordringer 
blant barn og unge -  
kommunens arbeid ret-
tet mot lavinntektsfami-
lier, psykisk helse og 
utenforskap* 

5 414 419 450 +/- 10 %  

Tjenestenivå for bebo-
ere i sykehjem og om-
sorgsboliger* 

 68  300 +/- 10 %  

Eierskapskontroll – 
Personalpartner AS 
(flyttet til 2023)* 

 5  80 +/- 10 %  

Oppfølgingsrapport 
Barnevern – foster-
hjem* 

 40  50-80  

Oppfølgingsrapport 
Samfunnssikkerhet og 
beredskap* 

 37  50-80  

Sum  817    

 
Merknader: Kolonnen «Rapportert 2021» viser hva som er rapportert i 2021 på forvaltningsrevisjoner, 

eierskapskontroller og oppfølgingsrapporter som ble påbegynt det året. Timene tas med for å kunne gi 
et bedre bilde av totalforbruk knyttet til de ulike revisjonsprosjektene. Kolonnen «Estimert» angir time-

antall som er estimert i vedtatt prosjektplan/evt. anslag vedrørende oppfølgingsrapporter, mens kolon-
nen «Mer-/mindreforbruk» viser mer- eller mindreforbruk i forhold til estimat for de ferdigstilte prosjek-
tene (feilmarginen er tatt høyde for ved beregningen av evt. mer/mindreforbruk). 
*Ikke ferdigstilt (det registreres timer på prosjekt frem til kommunestyrebehandlingen). 
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Administrasjon 

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

ver, samordningsmøter med kontrollutvalgssekretariatet, utarbeidelse av statusrapporter og 

lignende oppgaver som ikke føres på eget prosjekt. 

 

Antikorrupsjonsarbeid 

Prosjektplan for forvaltningsrevisjon «Antikorrupsjonsarbeid» ble vedtatt i kontrollutvalgets 

møte 14. juni 2021. Det har påløpt 443 timer for hele forvaltningsrevisjonen. Revisjonsrap-

port ble levert til behandling i kontrollutvalget i juni 2022. Kommunestyrebehandling av rapp-

orten gjenstår (vi legger til grunn at saken kommer til behandling i kommunestyrets møte 20. 

september). Vi ligger an til å få et merforbruk i størrelsesorden 3-10 timer sammenlignet med 

estimatet i prosjektplanen (utover feilmargin). 

 

Informasjonssikkerhet og personvern 

Prosjektplan for forvaltningsrevisjon «Informasjonssikkerhet og personvern» ble vedtatt i 

kontrollutvalgets møte 14. juni 2021. Revisjonen innhentet ekstern bistand for å gjennomføre 

forvaltningsrevisjonen og totalt 754 timer er påløpt for arbeidet. Dette innebærer et merfor-

bruk utover feilmargin på 28 timer. Rapporten ble behandlet i kontrollutvalgets møte 7. fe-

bruar, samt i kommunestyret 10. mai 2022. 

 

Levekårsutfordringer blant barn og unge  

Prosjektplan for denne forvaltningsrevisjonen ble vedtatt i kontrollutvalget 7. februar 2022. 

Alle kontrollhandlinger er gjennomført og rapportutkast med faktaopplysninger er sendt til 

kommunen for verifisering. Rapportlevering er noe forsinket opp mot opprinnelig fremdrifts-

plan i prosjektplanen. Rapport skal leveres til behandling i kontrollutvalgets møte i november. 

 
Tjenestenivå for beboere i sykehjem og omsorgsboliger 

Prosjektplanen for denne forvaltningsrevisjonen ble vedtatt i kontrollutvalgets møte 13. juni. 

Per 30.06.22 har det påløpt 68 timer. Revisjonen er godt i gang med kontrollhandlinger, her-

under intervjuer og dokumentanalyse. Spørreundersøkelse til pårørende gjennomføres i lø-

pet av september. Det er planlagt at rapport skal leveres til kontrollutvalgets møte i novem-

ber. 

 
Eierskapskontroll – Personalpartner AS 

Prosjektplan for denne eierskapskontrollen ble behandlet i kontrollutvalgets møte 2. mai 

2022. Kontrollutvalget godkjente planen, men valgte å utsette kontrollen til 2023 på bakgrunn 

av hensynet til at ny eiermelding var under behandling i kommunen. Timene benyttet i 2022 

knytter seg til arbeid med prosjektplanen, samt deltagelse i kontrollutvalget ved behand-

lingen. 

 
Oppfølgingsrapport Barnevern - fosterhjem 

Forvaltningsrevisjonsrapport ble behandlet i kommunestyret 16. februar 2021. Vi startet arbei-

det med oppfølgingen i februar 2022. Oppfølgingsrapporten er ferdigstilt og skal behandles i 

kontrollutvalgets møte 19. september. 

 
Oppfølgingsrapport Samfunnssikkerhet og beredskap 

Forvaltningsrevisjonsrapporten ble behandlet i kommunestyret 16. februar 2021. Vi påbegynte 

oppfølgingsundersøkelsen i februar 2022, og kontrollutvalget behandlet oppfølgingsrapporten 

i sitt møte 13. juni. Behandling i kommunestyret gjenstår (vi legger til grunn at saken kommer 

til behandling i kommunestyrets møte 20. september). 
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Total leveranse 

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

kelser og eierskapskontroll i 2022. Per 30.06.22 har det totalt påløpt 817 timer, dette utgjør 

65 % av timebudsjettet for hele året. Vi anslår ut fra den totale fremdriften så langt i år at vi 

vil levere timene og prosjektene som planlagt. 

 

I henhold til selskapsavtalen for ØVKR IKS skal kommunen faktureres for medgått tid etter et 

selvkostprinsipp. Evt. mer/mindreforbruk på forvaltningsrevisjon vil bli avregnet mot timer 

brukt til regnskapsrevisjon på slutten av året. 

 
 

Rolvsøy, 02.09.2022 
 

Casper Støten (sign.) 
konstituert fagleder for forvaltningsrevisjon 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/99 
Dokumentnr.: 56 
Løpenr.: 230864/2022 
Klassering: 3002-192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 19.09.2022 22/45 

 

Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2023 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 med en kostnadsramme på kr. 4 192 500.-, 
godkjennes 
 

2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 oversendes ordfører for videre politisk behandling 
etter § 2 i ”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon” 

 
Fredrikstad, 07.09.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Forslag og sammenstilling av samlet budsjettoppsett for kontrollarbeidet for 2023 for 

Moss kommune. 
2. Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF – tilskudd 2023 
3. Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Budsjett for Moss kommune - 2023, datert 01.09 

2022  
4. Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Samlet budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2025 

for Østre Viken Kommunerevisjon IKS, datert 12.07 2022 
 

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. 
 

Vurdering 
Kontrollutvalgets godtgjørelser og driftsutgifter 
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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 2023. I forslaget er det foreslått følgende: 

 kr. 60 000.- til kurs/opplæring,  
 kr. 16 000.- 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 2023 utgjør samlet kr. 284 000.-, som er en økning på 
0,1 % sammenlignet med 2022.(se vedlegg 1.) 
 
Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF 
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 2. september 2022 vedtatt budsjettet for 2023. I henhold 
til budsjettvedtaket og selskapets vedtekter (fordelingsnøkkel) vil Moss kommune sin 
tilskuddsandel utgjøre kr. 530 200.- for 2023. Sekretariatets budsjett medfører en 
kostnadsøkning på 4,2 % sammenlignet med budsjett for 2022. (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 16. august og 25. august 2022. For budsjettåret 2023 er Moss 
kommunes andel beregnet og vedtatt til kr. 3 019 300.-, som er en økning på 5,3 %.  I tillegg 
er Moss kommunale Eiendomsselskap KF beregnet til kr. 293 700.-  og Moss Havn KF til kr. 
65 300.-. Sekretariatet viser for øvrig til revisjonens kommentarer til budsjettforutsetningene i 
vedlegg 3 og 4.   
 
Samlet ramme til budsjettforslaget for kontrollarbeidet 2023 
 Kontrollutvalget:     kr.    293 700.- 
 Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF:  kr.    508 860.- 
 Østre Viken kommunerevisjon IKS – samlet: kr. 3 378 300.- 
      Samlet Sum:      kr. 4 192 500.- 
 
Samlet ramme til budsjettforslaget for kontrollarbeidet 2023 innebærer en økning av 
kostnadene ved kontrollarbeidet på 4,7 %. I forhold til budsjettet for 2022. 
 
Sekretariatet anbefaler derfor at kontrollutvalget godkjenner forslaget til budsjett for 
kontrollarbeid for 2023. 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 2023

Kontotekst Forslag 2023 Budsjett 2022 Endring % Regnskap 2021
Frikjøp  - leder av kontrollutvalg kr  105 000,00 kr  105 000,00
Godtgjørelelse leder* kr  22 000,00 kr  22 000,00
Møtegodtgjørelse medlemmer* kr  42 000,00 kr  42 000,00 kr  32 604,00
Telefongodtgjørelse kr  6 000,00 kr  6 000,00
Arbeidsgiveravgift kr  25 000,00 kr  25 000,00 kr  4 597,00
Sum lønn kr  200 000,00 kr  200 000,00 kr  37 201,00

Representasjon/servering kr  3 000,00 kr  3 000,00 kr  624,00
Kurs og opplæring kr  60 000,00 kr  60 000,00 kr  2 900,00
Kontingent (Forum for kontroll og tilsyn) kr  16 000,00 kr  15 700,00 kr  12 000,00
Annen godtgjørelse ( reisegodt. m.m) kr  5 000,00 kr  5 000,00
Sum driftsutgifter kr  84 000,00 kr  83 700,00 kr  15 524,00

Samlet sum Kontrollutvalget kr  284 000,00 kr  283 700,00 0,1 kr  52 725,00
Sum sekretariattjenester (ØKUS) kr  530 200,00 kr  508 860,00 4,2 kr  464 000,00
Revisjonstjenesten for Moss kommune kr  3 019 300,00 kr  2 867 100,00 5,3 kr  2 918 700,00
Revisjonstjenesten Moss Havn KF kr  65 300,00 kr  62 300,00 4,8 kr  -
Revisjonstjenesten for MKEiendom selskap kr  293 700,00 kr  280 500,00 4,7 kr  287 100,00

Sum samlet kontroll- og tilsynsarbeidet kr  4 192 500,00 kr  4 002 460,00 4,7 kr  3 722 525,00

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

Merknader for budsjett 2023
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

Inkluderer KU, ØVKR og ØKUS
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Vedlegg 2

Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF- tilskudd for 2023

1/3 per kommune 2/3 per kommune
 (fast beløp) Stipulert forbruk Sum

Fredrikstad kr  129 850,00 kr  437 850,00 kr  567 700,00
Sarpsborg kr  129 850,00 kr  330 750,00 kr  460 600,00
Moss kr  129 850,00 kr  400 350,00 kr  530 200,00
Halden kr  129 850,00 kr  224 150,00 kr  354 000,00
Råde kr  129 850,00 kr  180 750,00 kr  310 600,00
Hvaler kr  129 850,00 kr  180 750,00 kr  310 600,00
Indre Østfold kr  129 850,00 kr  400 350,00 kr  530 200,00
Rakkestad kr  129 850,00 kr  180 750,00 kr  310 600,00
Våler kr  129 850,00 kr  180 750,00 kr  310 600,00
Marker kr  129 850,00 kr  159 450,00 kr  289 300,00
Skiptvet kr  129 850,00 kr  180 750,00 kr  310 600,00
SUM kr  1 428 350,00 kr  2 856 650,00 kr  4 285 000,00

Budsjettet for 2023 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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Østre Viken  kommunerevisjon iks  2 
 

BUDSJETT 2023 – MOSS KOMMUNE  

Administrasjonen har utarbeidet forslag til budsjett for Østre Viken kommunerevisjon IKS (Øvkr).  
Budsjettet ble behandlet i styremøte 16.08.2022 og vedtatt i representantskapet 25.08.2022, Sak 
11/22- Budsjett 2023 og handlingsplan 2023-2026. 
 
Vedtak:  
Drifts- og investeringsbudsjett for 2023, samt økonomiplan for årene 2023 -2026, 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 403 467. 
 
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 2023 viser en samlet overføring fra deltakerkommunene på kr 20 783 700. Det er en 
liten økning fra budsjett 2022. Det er også budsjettert med andre inntekter på kr 1 502 250 som skal 
faktureres særskilt, og inngår i «Salgsinntekter» i budsjettskjemaet (samlet budsjett vedtatt av styre 
og representantskapet). 
  
Økningen i overføringer fra deltakerkommunene har grunnlag i: 

 liten økning av forvaltningstimer i de fleste kommuner grunnet  bestilling av 
oppfølgingsrapporter og eierskapskontroller.  
 

Det er budsjettert med bruk av fond med kr 603 306. 
 
Kommunens andel av samlet overføring fra kommuner:  
Moss kommune   B 2023 Moss B 2022 Moss B 2021 Moss B 2020 Moss B 2019 M/Rygge 
Samlet overføring fra kommunen     3 019 300     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.  
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Østre Viken  kommunerevisjon iks  3 
 

 
Fra og med 2021 er foretakets budsjett skilt ut fra kommunens budsjett. Moss kommunale 
Eiendomsselskap KF andel av overføring: 
 

Moss kommunale eiendomsselskap KF B 2023 B 2022 B 2021  

 Overføring          293 700        280 500         287 100  

    

Moss havn KF B 2023 B 2022 B 2021  

 Overføring           65 300        62 300   

    

 
Moss kommune -oversikt timer forvaltning  Antall  
Forvaltningsrevisjoner               990  
Eierskapskapskontroll                 80  
Oppfølgingsrapporter               180 
Administrasjon                 60  

Sum timer             1 310  

 
Planlagt timeforbruk:  

 For forvaltningsrevisjon er det planlagt en liten økning i timeforbruk i forhold til tidligere år.  

 For regnskapsrevisjon vurderes timeforbruket årlig og er tilpasset kommunens behov og en 
betryggende revisjon.  

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

 

Rolvsøy
12.07.2022

   
Budsjett 2023

Økonomiplan 2023-2026
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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 

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 til forvaltningsrevisjon samt eierskapskontroll 
synliggjøres slik at omfanget blir tydelig. Behovet for spesifikasjon av timeforbruket har sammenheng 
med fokuset på utgiftsnivået på de samlede revisjonstjenestene. 
 
Planlagte timer for regnskap- og forvaltningsrevisjon fastsettes som tidligere år ut fra revisors skjønn 
for å sikre betryggende revisjon. Det er i budsjettet tatt hensyn til ytterligere reduksjon av kjøp av 
varer og tjenester, generell effektivisering av selskapets drift samt økte utgifter som følge av 
endringer i kommuneloven som krever flere revisjonshandlinger. Videreutvikling av selskapet og 
økende pensjonsutgifter er hensyntatt i personalbudsjettet(lønnsutgifter). 
  

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 
representantskapet som ved godkjenning av årsregnskapet disponerer eventuelle ekstra inntekter.  
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Østre Viken kommunerevisjon IKS 4 
  

 
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. Kompetansen i fagavdelingene utfyller hverandre og 
samarbeidet på tvers av avdelingene vil ytterligere heve kvaliteten på de samlede tjenestene. 
 
Øvkr er medlem i NKRF -kontroll og revisjon i kommunene. 
NKRF er en faglig interesseorganisasjon og et kompetanseorgan for revisjon og kontroll av 
kommunal/offentlig virksomhet.  
 
NKRF har fokus på utvikling av revisjon og kontroll ved kommunal/offentlig sektor. 
Øvkr deltar i NKRF fagkomiteer. NKRF har på vegne av medlemmene også et arbeid gående med 
digitalisering av revisjonstjenestene.  
 
Budsjett for 2023 gjenspeiler selskapets satsing på videreutvikling av kompetanse samt 
opprettholdelse av en effektiv revisjon.  
 
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 2023 - DRIFT    
  Budsjett 2023   Budsjett 2022   Budsjett 2021  
Driftsinntekter    
Salgsinntekter      1 502 250  1 384 750 1 345 750 
Refusjoner          821 600  420 000 380 000 
Refusjoner, stat mva kompensasjon          650 000  530 000 501 000 
Overføringer fra kommuner    20 783 700  19 910 000 20 024 550 
Andre driftsinntekter    
Sum driftsinntekter    23 757 550 22 244 750 22 251 300 

    
Driftsutgifter    
Lønn inkl. sosiale utgifter    20 643 856  19 263 291 19 555 829 
Kjøp av varer og tjenester      3 022 000  3 113 000 3 056 360 
Overføringer    
Kalkulatoriske avskrivninger    
Andre driftsutgifter, mva kompensasjon          650 000  530 000 501 000 
Sum driftsutgifter    24 315 856  22 906 291 23 113 189 
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Østre Viken kommunerevisjon IKS 5 
  

Driftsresultat        - 558 306 -661 541 -861 889 

    
Finansposter    
Renteinntekter            75 000  75 000 35 000 
Renteutgifter    
Avdrag på lån    
Mottatte avdrag på lån    
Netto finansinntekter/- utgifter            75 000  75 000 35 000 

    
Motpost kalkulatoriske avskrivninger   
Ordinært resultat        - 483 306 -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          603 306  736 541 936 889 
Bruk av bundne driftsfond    
Overført til investeringsregnskapet          120 000  150 000 110 000 
Sum avsetninger        - 483 306 -586 541 -826 889 

    
Regnskapsmessig resultat    

 
     

BUDSJETT 2023 - INVESTERING     
  Budsjett 2023   Budsjett 2022    
Investeringer     
Investeringer i varige driftsmidler     
Utlån     
Kjøp av aksjer og andeler                120 000             150 000    
Sum investeringer                120 000             150 000    
     
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                120 000             150 000    
Netto avsetninger     
Sum finansiering                120 000             150 000    
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Østre Viken kommunerevisjon IKS 6 
  

4 ØKONOMIPLAN 2023-2026 

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 2023   Plan 2024   Plan 2025  Plan 2026 
Overføring fra eierkommuner 20 783 700 20 500 000 20 350 000 20 300 000 
Andre inntekter  2 973 850 2 950 000 3 100 000 3 100 000 

Sum inntekter 23 757 550 23 450 000 23 450 000 23 400 000 

Lønn og sosiale utgifter 20 643 856 20 300 000 20 350 000 20 350 000 
Kjøp av varer og tjenester 3 022 000 2 900 000 2 850 000 2 750 000 
Andre driftsutgifter  650 000 550 000 520 000 510 000 

Sum driftsutgifter 24 315 856 23 750 000 23 720 000 23 610 000 

Driftsresultat -558 306 -300 000 -270 000 -210 000 
Finansposter 75 000 95 000 100 000 100 000 

Ordinært resultat -483 306 -205 000 -170 000 -110 000 

Interne finansieringstransaksjoner 483 306 205 000 170 000 110 000 
Regnskapsmessig resultat 0 0 0 0 

139



ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/94 
Dokumentnr.: 22 
Løpenr.: 237600/2022 
Klassering: 3002-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 19.09.2022 22/46 

 

Revisjonsbrev nr. 2/2022 - Kommunedirektørens tilsvar 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tiltak på revisjonsbrev nr. 2/2022 til 

orientering 
 

2. Revisjonsbrev nr. 2/2022 lukkes 
 
Fredrikstad, 06.09.2022 
 
 
 

Vedlegg 
Moss kommune – Svar på revisjonsbrev nr. 2/2022 og administrasjonens oppfølging, datert 
02.09 2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU 02.05 2022 sak 22/16 «Revisjonsbrev nr. 2/2022» – Kontrollutvalgets oppfølging 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet den 2. mai 2022 i sak 22/16 - revisjonsbrev nr. 2/2022.  
Revisjonsbrev nr. 2/2022 viste til følgende merknader: 

 
 Selvkost  

«I selvkostforskriften §8 fremkommer at et overskudd som er avsatt til selvkostfondet, 
skal tilbakeføres ved å finansiere et fremtidig underskudd senest i det femte året etter at 
overskuddet oppsto. En andel av fondsmidler knyttet til vann var eldre enn 5 år ved 
utgangen av 2021». 
 

 
Med bakgrunn i revisjonsbrevet fattet kontrollutvalget følgende vedtak i saken: 
 

1. Revisjonsbrev nr. 2/2022 tas til orientering. Kontrollutvalget ber kommunedirektør om å 
sørge for at revisjonens påpekning blir fulgt opp med nødvendige tiltak 
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2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig tilbakemelding om tiltak som  
iverksettes, til kontrollutvalgets møte den 19.09 2022 

 

 
Kommunedirektør har i brev til sekretariatet datert 02.09 2022 redegjort for nye vurderinger 
skal gjøres i slutten av september om man skal unnlate å kreve inn vannavgifter for 6, 
termin, eventuelt vil nevnte forhold hensyntas i forslaget for vannavgifter for 2023. 
 
Vi viser i helhet til kommunedirektørens tilsvar som ligger vedlagt saken. 
 

Vurdering 
Etter sekretariatets vurdering beskriver kommunedirektøren tiltak som ivaretar revisjonens 
merknad gitt i revisjonsbrevet. Sekretariatet anbefaler derfor kontrollutvalget om å ta 
kommunedirektørens tilsvar til orientering. Videre anbefaler vi at revisjonsbrev nr. 2/2022 
lukkes.  
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Moss kommune,  
Rådhuset, Kirkegata 15, 
Postboks 175, 1501 Moss. 
 
+47 69 24 80 00  
Org.nr.: 920817521 

 
 
 
 
Østre Viken Kommunerevisjon Iks  
Råkollveien 103 
1664 ROLVSØY 
 

 

 

Madeleine Strandin 
 
 
Deres ref.:  Vår ref.: 22/1909-9- MIJO Dato: 02.09.2022 
 
 
Revisjonsbrev nr 2 Moss kommune 
 
Jeg viser til revisjonsbrev nummer 2 for Moss kommune hvor det blir påpekt at en andel av 
fondsmidler for vann var eldre enn 5 år ved utgangen av 2021.  
 
Fondsmidlene som er knyttet til vann og eldre enn 5 år er 2 millioner kroner. Målt i forhold til de 
budsjetterte inntektene for vann i 2022 tilsvarer det 3,5 prosent. Ut fra de opplysninger som forelå 
etter første tertial, ble det antatt at økte rentekostnader mest sannsynlig ville medføre at behovet 
for bruk av fond i 2022 var større enn nevnte beløp på 2 millioner kroner. 
  
Imidlertid viser en foreløpig gjennomgang før andre tertial at gebyrinntektene kommer til å bli en 
del høyere enn budsjettert. Dette vil medføre at det ikke blir bruk av fond i 2022, men at beløp må 
avsettes til fond. Noe nærmere om størrelsen på dette vet vi ikke før i slutten av september når det 
blir en gjennomgang av selvkostberegningene i forbindelse med budsjettprosessen.  
  
Når beregningen foreligger, vil kommunedirektøren gjøre en vurdering om beløpets størrelse er så 
høyt at man skal unnlate å kreve inn vannavgifter for 6. termin. Dette forutsetter også at eventuelle 
praktiske forhold ikke gjør det vanskelig å gjøre et slikt grep. Dersom det viser seg at beløpets 
størrelse ikke er stort nok og/eller praktiske forhold tilsier at man bør utfakturere avgifter for 6. 
termin, vil nevnte forhold bli hensyntatt i forslaget til vannavgifter for 2023.   
 
 
 
Med hilsen  
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent av 
 

 

Mikal Johansen  
Økonomisjef 
Enhet Økonomi 

 

 
 
 
Mottakere: 
Østre Viken 
Kommunerevisjon Iks Råkollveien 103 1664 ROLVSØY 

 
 
Kopi til: 
Fredrikstad Kommune Postboks 1405 1602 Fredrikstad 
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Kopi til: 
Hans Reidar Ness    
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/95 
Dokumentnr.: 29 
Løpenr.: 252740/2022 
Klassering: 3002-187 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 19.09.2022 22/47 

 

Revisjonsrapport - Avslutning av byggeregnskap "Ståtribune Melløs stadion" 

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

«Ståtribune Melløs stadion», og tar rapporten til orientering. 
 

2. Revisjonsrapport avslutning av byggeregnskap «Ståtribune Melløs stadion», og 
MKEiendom styresak 018/22 oversendes kommunestyret. Kontrollutvalget viser til 
styrets innstilling i sak 018/22 til kommunestyret 

 
Fredrikstad, 30.08.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Revisjonsrapport: Avslutning av byggeregnskap «Ståtribune Melløs stadion» Moss 

kommunale eiendomsselskap KF, datert 30.08 2022 
2. Styresak nr. 018/22 – Regnskapsavslutning Ståtribune Melløs stadion 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Reglement for kontrollutvalget i Moss, vedtatt 22.11 2019 
 

Saksopplysninger 
I henhold til reglement for kontrollutvalget skal kontrollutvalget avgi innstilling til 
kommunestyret om godkjenning for hvert av kommunens avsluttede investeringsprosjekt 
som har en totalkostnad på over 5 millioner kroner.  
 
Moss kommunale eiendomsselskap KF har avsluttet et byggeregnskap «Ståtribune Melløs 
stadion». Budsjettrammen for investeringen var kr. 6 500 000,-. Samlede kostnader ført i 
byggeregnskapet er kr 6 011 298.- og dette gir et samlet mindreforbruk på kr 488 702.-.  
Revisjonen finner at innkjøpsprosessen i all hovedsak er tilfredsstillende håndtert og 
dokumentert ifølge forskrift om offentlige anskaffelser.  
Anskaffelse av arkitekttjeneste for prosjektet er gjennomført ved tilbudsforespørsel og 
dokumentert med både avtaledokument og anskaffelsesprotokoll. Det er ikke anslått 
totalverdi for anskaffelse av arkitekttjeneste, og avtaledokument med leverandør er basert 
kun på timepris. Denne anskaffelsen beløper seg til kr. 277 999.- ekskl. mva.  
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Det foreligger dokumentasjon fra leverandører som omhandler etisk handel. 
Bilagskontrollene har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler og regnskapsførte utgifter er 
dokumentert tilfredsstillende.  
Utbetalingene vedrørende totalentreprise viser et avvik i forhold til opprinnelig kontrakt.  
Dette skyldes tilleggs- og endringsarbeider og er forklart av prosjektleder i foretaket.  
Foretaket har gitt en forklaring til dette avviket. 
Byggeregnskapet anses å være avlagt innen fristen interne rutinene tilsier.  
 
Sekretariatet viser til vedlagte revisjonsrapport med vedlegg for ytterligere detaljer. 
 

Vurdering 
Med bakgrunn i revisjonsrapportens vurderinger og konklusjon og i styresak 018/22 
anbefaler sekretariatet følgende: 
 

Kontrollutvalget har ingen merknader til revisjonsrapport: Avslutning av byggeregnskap 
«Ståtribune Melløs stadion», og tar rapporten til orientering. 
Videre anbefales det at revisjonsrapport om avslutning av byggeregnskap «Ståtribune 
Melløs stadion», og MKEiendom styresak 018/22 oversendes kommunestyret. 
Kontrollutvalget viser til styrets innstilling i sak 018/22 til kommunestyret 
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1. INNLEDNING 

Delegeringsreglement for kontrollutvalget i Moss er vedtatt av kommunestyret 11.12.2019. 

Under ansvarsområder/oppgaver fremkommer det at: 

” Kontrollutvalget fremmer sak til kommunestyret for hvert av kommunens avsluttede 

investeringsprosjekt som har en totalkostnad på over 5 millioner kroner.” 

 

I Moss kommune er det Moss Kommunale Eiendomsselskap KF (heretter forkortet 

MKEiendom) som står ansvarlig for de fleste av Moss kommunes investeringsprosjekter etter 

vedtak og bevilgning i kommunestyret. I ansvaret for investeringsprosjektene inngår også 

ansvar for regnskapsføring og videre rapportering av investeringsregnskapene. 

 

MKEiendom har avsluttet byggeregnskapet for Ståtribune Melløs stadion. 

 

2. FORMÅL OG AVGRENSNING 

 

Formålet med gjennomgangen er å bekrefte riktigheten av regnskapene. Kontrollen av 

investeringsprosjektet omfatter kun bekreftelse av regnskapet, og ikke gjennomgang og 

vurdering av rutinene for gjennomføring av investeringsregnskaper generelt. 

 

3. ORGANISERING OG METODEVALG  

 

Kontrollen er gjennomført av revisor Olga Bronzova i august 2022 og er foretatt i samsvar 

med metodikk for god kommunal revisjonsskikk. Det er benyttet alminnelig 

revisjonsmetodikk i arbeidet der kriteriene fremkommer av eget revisjonsprogram for 

investeringsregnskap.  

 

4. GJENNOMFØRING 

Vedtak, bevilgning, regnskap og finansiering 

Vi har mottatt «Saksutredning – Regnskapsavslutning Ståtribune Melløs stadion», datert 

23.5.2022, som er godkjent av daglig leder. Dette dokumentet er benyttet som utgangspunkt 

for revisjonen. Anmodning om revisjon er datert 24.5.2022. Byggeregnskapet ble 

styrebehandlet 29.8.2022. Styregodkjent byggeregnskap, utvalgssak 018/22 følger som 

vedlegg. Vedtak er i samsvar med daglig leders vedtak. 

 

Tabellen nedenfor er en sammenstilling over bevilgninger, finansiering og regnskap samt 

administrasjonens forslag til vedtak. 
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Prosjekt Bevilget Beskrivelse Beløp Beløp

Objekt 6636 Ståtribune 

Melløs stadion

KS, Vedtak 001/19 Økonomiplan 2020-2023, Årsbudsjett 2021, 

MKE KF

5 000 000

Økte rammer KS,Vedtak 137/20 2.Tertialrapport MKE KF, justering av budsjett. 1 500 000

6 500 000

Regnskapsførte utgifter 6 011 298

Totalt bevilgning 6 500 000

Mindreforbruk -488 702

Investeringene finansieres med momskompensasjon, salg til andre og serielån over 20 år.

Forslag til vedtak - finansiering

Momskompensasjon 999 769

Salg til andre 4 905

Serielån 5 006 624

Sum finansiering 6 011 298

 

 

I årsbudsjett 2020 ble det vedtatt bevilgning på kr 5 000 000 for å sette opp en ny tribune på 

Melløs stadion. Etter justering av budsjett i 2.tertialrapport, er endelig bevilgning til prosjektet 

på kr 6 500 000. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk ift vedtatt bevilgning med ca  

kr 500 000. 

 

Innkjøpsprosessen 

Det ble gjennomført en anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprise. Konkurransen 

ble utlyst på Doffin for bygge- og anleggsarbeid (åpent anbudskonkurranse). Leverandøren 

ble valgt etter leverte pris og beste kvalitet. Det er utarbeidet anskaffelsesprotokoll og 

kontrakt. Attest for skatt og merverdiavgift er innhentet.  

 

Anskaffelse av arkitekttjeneste for prosjektet er gjennomført ved tilbudsforespørsel og 

dokumentert med både avtaledokument og anskaffelsesprotokoll. Avtalen viser ikke anslått 

verdi for anskaffelsen, kun time basert pris. Totale regnskapsførte utbetalinger til 

leverandøren er på kr 277 999 ekskl mva.  

 

Det ble gjennomført en direkte anskaffelse for konsulenttjeneste. Dette gjelder anskaffelse av 

utføring grunnundersøkelser i området pga nye grense for kvikkleiereområder og skredsoner. 

Det ble valgt en leverandør som har alle godkjenninger for undersøkelser og rapporter ifm 

kvikkleire, ifølge foretaket. Totale regnskapsførte utbetalinger til leverandøren er på 

kr 217 597 ekskl mva.  

 

Andre anskaffelser som konsulenttjenester og bygningsmessige arbeider utført som direkte 

anskaffelser da dette ble anslått å være mest hensiktsmessig og beløpene var under grenser for 

konkurranse, dvs. under kr 100 000. 

 

Etisk handel 

Moss kommune har etablert etisk regelverk og vedtatte policyer for eksterne anskaffelser som 

gjelder fra 2020. Før 2020 har MKEiendom hatt rutiner for å innhente egenerklæringer fra 

valgt leverandør, som omhandler etisk handel.   

Det foreligger signert dokumentasjon fra leverandøren: 

- Sjekkliste for oppfølging av seriøsitetskrav 

- Erklæring påseplikt 

- Egenerklæring om etterlevelse av ILO konvensjoner og de ansattes arbeidsavtaler 
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Regnskap 

Revisjonen har sammenlignet rapporterte regnskapstall (byggeregnskapet i saksutredningen) 

mot økonomisystemet og det er ikke funnet avvik. 

  

Vi har tatt ut rapport fra økonomisystemet som viser utbetalingene til de enkelte  leverandører 

på prosjektet. Hensikten med dette var å kontrollere om lov om offentlige anskaffelser er 

fulgt, samt å kontrollere utbetalingene i forhold til inngåtte kontrakter. Dette viser at 

utbetalingene til bygge- og anleggsarbeid (totalentreprise) er ca. 30 % høyere enn opprinnelig 

kontraktssum. Ifølge prosjektansvarlig skyldes merforbruket både forsinkelse oppstart av 

prosjektet, og uforholdsmessige kostnader for totalentreprenøren, ifbm store prisstigningene  

som oppstod i byggebransjen pga covid-19. Endringer er godkjent og fulgt opp av foretaket. 

 

Bilagshåndtering 

Revisjonen har foretatt stikkprøvekontroll av bokførte bilag for å verifisere at utgifter tilhører 

prosjektet, og at de er dokumentert i henhold til kravene i bokføringsloven. Våre funn viser at 

behandlingen av bilag og dokumentasjon er håndtert tilfredsstillende.  
 

Renter 

Investeringsprosjektet er ikke belastet med byggelånsrenter. 

 

Avslutning 

I følge foretakets rutiner skal regnskapsavslutning av byggeregnskapet foretas innen ni 

måneder etter at arbeidet er ferdigstilt. Byggeregnskapet er avlagt innen fastsatt tidsfrist. 

Ferdigattest er datert 7.9.2021.  

 

5. VURDERING 

 

Revisjonen finner at innkjøpsprosessen i all hovedsak er tilfredsstillende håndtert og 

dokumentert ifølge forskrift om offentlige anskaffelser.  

Det er ikke anslått totalverdi for anskaffelse av arkitekttjeneste, og avtaledokument med 

leverandør er basert kun på timepris. Denne anskaffelsen beløper seg til kr 277 999 ekskl. 

mva. 

Det foreligger dokumentasjon fra leverandører som omhandler etisk handel. 

Bilagskontrollene har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler og regnskapsførte utgifter er 

dokumentert tilfredsstillende.  

Utbetalingene vedrørende totalentreprise viser et avvik i forhold til opprinnelig kontrakt.  

Dette skyldes tilleggs- og endringsarbeider og er forklart av prosjektleder i foretaket.  

Foretaket har gitt en forklaring til dette avviket. 

 

Byggeregnskapet anses å være avlagt innen fristen interne rutinene tilsier.  

 

 

Rolvsøy, 30.8.2022 

 

 

Jolanta Betker (sign.)                Olga Bronzova (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor                  revisor 
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Arkiv:   

Arkivsak: 22/6393 - 1  
Saksbehandler: Anne Siri Birkeland 

  Dato: 22.08.2022 
 

Saksframlegg 
  

 
 
Saksnr.  Utvalg Møtedato 
018/22 Styret for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF 29.08.2022 

 
 
 Regnskapsavslutning Ståtribune Melløs stadion 
 
Styret for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF- 018/22: 
Styrets innstilling til Kommunestyret: 
Objekt 6636 «Ståtribune Melløs stadion» avsluttes med en brutto utgift på kr 6 011 298. 
Dette tilsier et mindreforbruk på ca. kr 500 000. 
 
Prosjektet finansieres med momskompensasjon kr 999 769, salg til andre med kr 4 905 og 
serielån over 20 år med kr 5 006 624. 
 
Driftsmessige konsekvenser dekkes via internhusleie fra Moss kommune. 
 
Daglig leders forslag til vedtak: 
Objekt 6636 «Ståtribune Melløs stadion» avsluttes med en brutto utgift på kr 6 011 298. 
Dette tilsier et mindreforbruk på ca. kr 500 000. 
 
Prosjektet finansieres med momskompensasjon kr 999 769, salg til andre med kr 4 905 og 
serielån over 20 år med kr 5 006 624. 
 
Driftsmessige konsekvenser dekkes via internhusleie fra Moss kommune. 
 
Bakgrunn for saken: 
Stort rehabiliteringsbehov for ståtribune på Melløs stadion. Tribunen levde på overtid etter 
utførte midlertidige tiltak for å kunne ha den i bruk. Råttent treverk, ikke stabil konstruksjon 
mm. Rives ifm oppsett av ny tribune.  
Det ble utarbeidet 3 alternative forslag avhengig av hvilken kvalitet og langsiktighet det 
ønskes på anlegget. Valg avhenger av hvilket divisjonsnivå man ønsker å arrangere bl.a. 
fotballkamper på.  
  
- Alternativ A, kostnadsanslag: 5 millioner kr. (tretribune)  
Rimelig å bygge, enkelt kan tilpasses eksisterende tekniske anlegg og infrastruktur samt lett 
tilpasning til sitteplasser da disse bygges som trebenker. Ikke godkjent ved opprykk til nivå 1. 
- Alternativ B, kostnadsanslag 9,5 millioner kroner (demonterbar tribune)  
Rask byggetid, holdbar investering over lang tid da den kan flyttes/endres/utvides/selges 
etter behov, sklisikkert for publikum, enkelt vedlikehold, bedre komfort med seter og mulighet 
for økt publikumskapasitet. 
- Alternativ C, kostnadsanslag: 13,5 millioner kroner (betongtribune)  
Lik dagens hovedtribune, et fint grunnlag for videre utvikling av stadion (eksempelvis tak), 
mulighet for eksempelvis toaletter/kiosk e.l. under tribunen (forutsatt en viss størrelse) samt 
enkelt vedlikehold. Langsiktig løsning - anbefales.  
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Det ble valgt alternativ A, ny tretribune.  
Se vedlagte saksdokumenter. 
 
 
Redegjørelse for saken: 
Det ble utarbeidet et forprosjekt for ny tretribune som hadde lik lengde som den gamle som 
ble revet i prosjektet; ca. 100 meter. Det ble i totalentreprisekonkurransen lagt inn en opsjon 
for å korte ned tribunens lengde til lik eksisterende hovedtribune; ca. 76 meter. Denne ble 
innløst.  
I samme moment ble prosjektets økonomiske ramme økt fra 5 MNOK til 6,5 MNOK, da 
prismarkedet tilsa dette.  
Totalentreprenør Askim Entreprenør utførte arbeidene. I forkant av totalentreprisen ble det i 
tillegg et krav i byggesaken å utføre grunnundersøkelser i området grunnet nye grenser for 
kveikkleireområder og skredsoner. Dette ble utført av Multiconsult som har alle 
godkjenninger for undersøkelser og rapporter ifm kvikkleire. I prosjektets sluttfase ble det 
utført mindre arbeider av Hødal Trefelling (beskjøring av overhengende eiketrær) samt 
Flaggstangfabrikken (nye tilpassede flaggstenger).  
 
Intern og ekstern medvirkning: 
Norges Fotballforbund, Moss Fotballklubb, Moss IL, Kultur oppvekst og aktivitet.  
Østavind Arkitekter AS, Multiconsult AS, Structor AS, Rambøll AS, Byggeraad AS.  
 
Vurderinger: 
Ny tretribune har blitt satt opp med mer miljøvennlig impregnering, enn eksisterende tribune 
fra ca. tiårskiftet 1970/1980. Ny tribune er harmonisert med hovedtribunen med riktig 
fordeling av sitte- og ståplasser (ref. krav fra NFF). Ny tribune har dypere og høyere trinn for 
sitteplasser og kortere og grunnere trinn for ståplasser. Det er 860 ståplasser og 400 
sitteplasser, totalt 1260 plasser på den nye tribunen. 
På nordsiden av tribunene er det hektet på en HC-tribune i form av et asfaltert platå med 
trinnfri adkomst nærmest nytt servicebygg.  
 
Økonomiske konsekvenser for årsbudsjett og handlingsplan: 
Driftsmessige konsekvenser av prosjektet er vedtatt i tidligere økonomiplaner. 
 
Oppsummering/konklusjon: 
Moss kommune har nå fått et nytt tribuneanlegg som tilfredsstiller NFF sine krav for det 
nivået Moss Fotballklubb er i 2021/2022. Levert i henhold til vedtatt budsjett.  
  
  
Glenn Møller Johannessen                                                                            Bengt Olimb 
Prosjektleder                                                                                                    Daglig leder 
  
Moss Kommunale Eiendomsselskap KF, 22.08.2022 
  
 
 
Styret for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF 29.08.2022: 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtak. 
 
Styret for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF- 018/22: 
Styrets innstilling til Kommunestyret: 
Objekt 6636 «Ståtribune Melløs stadion» avsluttes med en brutto utgift på kr 6 011 298. 
Dette tilsier et mindreforbruk på ca. kr 500 000. 
 

152



Prosjektet finansieres med momskompensasjon kr 999 769, salg til andre med kr 4 905 og 
serielån over 20 år med kr 5 006 624. 
 
Driftsmessige konsekvenser dekkes via internhusleie fra Moss kommune. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/95 
Dokumentnr.: 32 
Løpenr.: 252905/2022 
Klassering: 3002-187 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 19.09.2022 22/48 

 

Revisjonsrapport - Avslutning av byggeregnskap "Carlsmindeveien 41" 

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

«Carlsmindeveien 41», og tar rapporten til orientering. 
 

2. Revisjonsrapport avslutning av byggeregnskap Carlsmindeveien 41», og MKEiendom 
styresak 017/22 oversendes kommunestyret. Kontrollutvalget viser til styrets innstilling 
i sak 017/22 til kommunestyret 

 
Fredrikstad, 30.08.2022 
 
 
 

Vedlegg 
1. Revisjonsrapport: Avslutning av byggeregnskap Carlsmindeveien 41» Moss kommunale 

eiendomsselskap KF, datert 30.08 2022 
2. Styresak nr. 017/22 – Regnskapsavslutning Carlsmindeveien 41 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Reglement for kontrollutvalget i Moss, vedtatt 22.11 2019 
 

Saksopplysninger 
I henhold til reglement for kontrollutvalget skal kontrollutvalget avgi innstilling til 
kommunestyret om godkjenning for hvert av kommunens avsluttede investeringsprosjekt 
som har en totalkostnad på over 5 millioner kroner.  
 
Moss kommunale eiendomsselskap KF har avsluttet et byggeregnskap «Carlsmindeveien 
41». Budsjettrammen for investeringen var på totalt kr. 37 000 000,-. Samlede kostnader ført 
i byggeregnskapet er kr 36 227 391.-.  
Revisjonen finner at innkjøpsprosessen i all hovedsak er tilfredsstillende håndtert og 
dokumentert ifølge forskrift om offentlige anskaffelser.  
Anskaffelse av arkitekttjenesten er gjennomført ved en konkurranse og er dokumentert med 
tilbudsforespørsler til tre leverandører. Det er utarbeidet anskaffelsesprotokoll og anskaffelse 
er dokumentert med kontrakt. Kontrakten er ikke signert og viser ikke anslått verdi for 
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anskaffelsen, kun time basert pris. Totale regnskapsførte utbetalinger til leverandøren er på 
kr. 196 579.- ekskl mva.  
  
Dokumentene som omhandler etisk handel er signert av valgte leverandører ved 
kontraktsinngåelse. 
 
Bilagskontrollene har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler og regnskapsførte utgifter er 
dokumentert tilfredsstillende.  
 
Det er ingen avvik mellom rapporterte regnskapstall mot økonomisystemet. Utbetalinger til 
leverandører er i forhold til inngåtte kontrakter. 
 
Byggeregnskapet anses å være avsluttet innen fristen. Ferdigattest foreligger ikke, men vil 
bli fremlagt senere, ifølge foretaket. 
 
Sekretariatet viser til vedlagte revisjonsrapport med vedlegg for ytterligere detaljer. 
 

Vurdering 
Med bakgrunn i revisjonsrapportens vurderinger og konklusjon og i styresak 017/22 
anbefaler sekretariatet følgende: 
 

Kontrollutvalget har ingen merknader til revisjonsrapport: Avslutning av byggeregnskap 
«Carlsmindeveien 41», og tar rapporten til orientering. Videre anbefales det at 
revisjonsrapport om avslutning av byggeregnskap «Carlsmindeveien 41», og MKEiendom 
styresak 017/22 oversendes kommunestyret. Kontrollutvalget viser til styrets innstilling i sak 
017/22 til kommunestyret 
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1. INNLEDNING 

Delegeringsreglement for kontrollutvalget i Moss er vedtatt av kommunestyret 11.12.2019. 

Under ansvarsområder/oppgaver fremkommer det at: 

” Kontrollutvalget fremmer sak til kommunestyret for hvert av kommunens avsluttede 

investeringsprosjekt som har en totalkostnad på over 5 millioner kroner.” 

 

I Moss kommune er det Moss Kommunale Eiendomsselskap KF (heretter forkortet 

MKEiendom) som står ansvarlig for de fleste av Moss kommunes investeringsprosjekter etter 

vedtak og bevilgning i kommunestyret. I ansvaret for investeringsprosjektene inngår også 

ansvar for regnskapsføring og videre rapportering av investeringsregnskapene. 

 

Byggeprosjektet for Carlsmindeveien 41 er et prosjekt som ble startet opp i Rygge kommune i 

2017-2019. Videre ble prosjektet ferdigstilt i regi av MKEiendom i 2021. 

MKEiendom har avsluttet byggeregnskapet. 

 

2. FORMÅL OG AVGRENSNING 

 

Formålet med gjennomgangen er å bekrefte riktigheten av regnskapene. Kontrollen av 

investeringsprosjektet omfatter kun bekreftelse av regnskapet, og ikke gjennomgang og 

vurdering av rutinene for gjennomføring av investeringsregnskaper generelt. 

 

3. ORGANISERING OG METODEVALG  

 

Kontrollen er gjennomført av revisor Olga Bronzova i august 2022 og er foretatt i samsvar 

med metodikk for god kommunal revisjonsskikk. Det er benyttet alminnelig 

revisjonsmetodikk i arbeidet der kriteriene fremkommer av eget revisjonsprogram for 

investeringsregnskap.  

 

4. GJENNOMFØRING 

Vedtak, bevilgning, regnskap og finansiering 

Vi har mottatt «Saksutredning – Regnskapsavslutning Carlsmindeveien 41», datert 8.8.2022, 

som er godkjent av daglig leder. Dette dokumentet er benyttet som utgangspunkt for 

revisjonen. Anmodning om revisjon er datert 2.8.2022. Byggeregnskapet ble styrebehandlet 

29.8.2022. Styregodkjent byggeregnskap, utvalgssak 017/22 følger som vedlegg. Vedtak er i 

samsvar med daglig leders vedtak. 

 

Tabellen nedenfor er en sammenstilling over bevilgninger, finansiering og regnskap samt 

administrasjonens forslag til vedtak. 
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Prosjekt Bevilget Beskrivelse Beløp Beløp

Prosjekt for Carlbergveieb fase 1, 

6 boliger med base) , Rygge 

kommune

KS, Vedtak 26/17

start planlegging

Prosjekt for Carlbergveieb fase 1, 

6 boliger med base) , Rygge 

kommune

KS, Vedtak 64/18 Årsbudsjett 2019, Rygge kommune 21 500 000

Prosjekt for Carlbergveieb fase 1 

86 boliger med base) , Rygge 

kommune KS, Vedtak 26/19 Prosjekt utgår -21 500 000

Prosjekt for Carlbergveieb fase 2 

(8 boliger med base) , Rygge 

kommune KS, Vedtak 26/19

Nytt prosjektbudsjett legges til grunn 

for planlegging 35 200 000

objekt 6631 Carlsmindeveien 41

KS,Vedtak 001/19, 

Moss kommune Økning av prosjektbudsjettett. 

Øk.plan 2020-2023 MKE KF. 37 000 000

Totalt bevilget til prosjektet 37 000 000

Regnskapsførte utgifter 33 877 860

972 000

374 014

overføring av "overskudd" til borettslaget. 1 003 517

Totale utgifter til prosjektet 36 227 391

Investeringene finansieres med salg av fast eiendom, momskompensasjon og investeringstilskudd fra Husbanken.

Forslag til vedtak - finansiering

Salg av fast eiendom 18 026 559

Momskompensasjon 5 880 832

Investringstilskudd fra Husbanken 12 320 000

Sum finansiering 36 227 391

netto kostnad fra det opprinnelige 

prosjektet - Rygge kommune

 

I kommunestyret år 2017-2018 i Rygge kommune ble det vedtatt bevilgning på 

kr 21 mill til prosjekt for Carlbergveien fase 1 (6 boliger med base). I 2019 ble prosjektet 

utvidet fra 6 leiligheter til 8 leiligheter, dvs. at ble det vedtatt et nytt prosjektbudsjett 

Carlbergveien fase 2 (8 boliger med base) på kr 35 mill. I 2020 ble prosjektet videreført til 

MKEiendom KF og i årsbudsjett 2020 er samlet budsjett for prosjektet ble økt til  

37 mill. Totale prosjektsutgifter er på kr 36 227 391, hvorav kr 33 877 860 regnskapsført i 

MKE KF, 1,3 mill er utgifter for forprosjekt som hørte til Rygge kommune og 1 003 517 er et 

mindreforbruk som skal overføres til borettslaget. 

 

Innkjøpsprosessen 

Det ble gjennomført en anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprise. Konkurransen 

ble utlyst i et elektronisk anbudsverktøy – Mercell, for bygge- og anleggsarbeid. 

Leverandøren ble valgt ut fra det beste forhold mellom pris/kostnad og kvalitet, basert på 

tildelingskriterier. Det er utarbeidet anskaffelsesprotokoll og kontrakt. Attest for skatt og 

merverdiavgift foreligger. 

 

Anskaffelse av byggeledelse for prosjektet ble gjennomført som mini konkurranse ved 

tilbudsforespørsel. Leverandøren ble valgt ut etter laveste pristilbud. Det er utarbeidet 

anskaffelsesprotokoll og kontrakt. Attest for skatt og merverdiavgift er innhentet. 

 

Det er også inngått kontrakt for anskaffelse av arkitektstjeneste for prosjektet. Gjennomføring 

av konkurranse er dokumentert med tilbudsforespørsler til tre leverandører. Det er utarbeidet 

anskaffelsesprotokoll og anskaffelse er dokumentert med kontrakt. Kontrakten er ikke signert 
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og viser ikke anslått verdi for anskaffelsen, kun time basert pris. Totale regnskapsførte 

utbetalinger til leverandøren er på kr 196 579 ekskl mva.  

 

Konkurransen for anskaffelse av rådgivningstjenester ble gjennomført med tilbudsforespørsel. 

Det er tre leverandører som leverte tilbud. Leverandøren ble valgt etter laveste pristilbud. 

Anskaffelse dokumentert med anskaffelsesprotokoll og kontrakt. 

 

Det ble også foretatt utskifting av en transformator, da eksisterende transformator hadde ikke 

kapasitet til prosjektet. For å kunne bytte til riktig trafo ble det nødvendig å utføre 

utbyggingstiltak fra en bestemt leverandør, ifølge prosjektansvarlig. 

Nettutbyggingskostnadene for dette tiltaket måtte dekkes av utbygger/bestiller gjennom et 

anleggsbidrag. 

 

Andre anskaffelser som levering av IT- utstyr, innkjøp av utstyr, brannvarsling og forsikring 

ble utført som direkte anskaffelser da dette ble anslått å være mest hensiktsmessig og 

beløpene var under grenser for konkurranse, dvs. under kr 100 000. 

 

Etisk handel 

Moss kommune har etablert etisk regelverk og vedtatt policyer for eksterne anskaffelser som 

gjelder fra 2020. MKEiendom KF har rutiner for å innhente egenerklæringer fra valgt 

leverandør, som omhandler etisk handel. 

Det foreligger signert dokumentasjon fra leverandøren.   

 

Regnskap 

Revisjonen har sammenlignet rapporterte regnskapstall (byggeregnskapet i saksutredningen) 

mot økonomisystemet og det er ikke funnet avvik. 

  

Vi har tatt ut rapport fra økonomisystemet som viser utbetalingene til valgte leverandører på 

prosjektet. Hensikten med dette er å kontrollere om lov om offentlige anskaffelser er fulgt 

samt å kontrollere utbetalingene i forhold til inngåtte kontrakter. Kontrollen viser at 

utbetalingene til aktuelle leverandører er i henhold til inngåtte kontrakter. 

 

Bilagshåndtering 

Revisjonen har foretatt stikkprøvekontroll av bokførte bilag for å verifisere at utgifter tilhører 

prosjektet, og at de er dokumentert i henhold til kravene i bokføringsloven. Våre funn viser at 

behandlingen av bilag og dokumentasjon er håndtert tilfredsstillende.  

 

Renter 

Investeringsprosjektet er belastet med byggelånsrenter på kr 220 125. 

 

Avslutning 

I følge foretakets rutiner skal regnskapsavslutning av byggeregnskapet foretas innen ni 

måneder etter at arbeidet er ferdigstilt. Det foreligger midlertidig brukstillatelse som er datert 

den 15.09.2021. Overtakelse ble gjennomført i oktober 2021, og regnskapet ble avsluttet i mai 

2022. Ferdigattest foreligger ikke per i dag. Ifølge foretaket er det noe forsinkelse på grunn av 

ferieavvikling, og den vil bli fremlagt i løpet av kort tid. 
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5. VURDERING 

 

Revisjonen finner at innkjøpsprosessen i all hovedsak er tilfredsstillende håndtert og 

dokumentert ifølge forskrift om offentlige anskaffelser.  

Det er imidlertid avdekket at en kontrakt med en leverandør verken er signert eller datert. 

Det er heller ikke anslått totalverdi for anskaffelsen, da kontrakten med leverandøren er basert 

kun på timepris. Denne anskaffelsen beløper seg til kr 196 579 ekskl. mva. 

Dokumentene som omhandler etisk handel er signert av valgte leverandører ved 

kontraktsinngåelse. 

Bilagskontrollene har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler og regnskapsførte utgifter er 

dokumentert tilfredsstillende.  

Det er ingen avvik mellom rapporterte regnskapstall mot økonomisystemet. Utbetalinger til 

leverandører er i forhold til inngåtte kontrakter. 

Byggeregnskapet anses å være avsluttet innen fristen. Ferdigattest foreligger ikke, men vil bli 

fremlagt senere, ifølge foretaket. 

 

 

 

Rolvsøy,  30.8.2022 

 

 

Jolanta Betker (sign.)                Olga Bronzova (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor                  revisor 
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Arkiv:   

Arkivsak: 22/2812 - 1  
Saksbehandler: Bjørn Erik Haugmo 

  Dato: 01.04.2022 
 

Saksframlegg 
  

 
 
Saksnr.  Utvalg Møtedato 
017/22 Styret for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF 29.08.2022 

 
 
Regnskapsavslutning Carlsmindeveien 41 
 
Styret for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF- 017/22: 
Styrets innstilling til Kommunestyret: 
Investeringsprosjekt 6631 «Carlsmindeveien 41» avsluttes med en brutto utgift på kr 
36 227 391. 
 
Prosjektet finansieres med salg av fast eiendom kr 18 026 559, momskompensasjon kr 
5 880 832 og investeringstilskudd fra Husbanken kr 12 320 000. 
 
Nettobeløp til overførsel Carlsmindeveien borettslag er kr. 1 003 517. 
 
Prosjektet har ingen driftsmessige konsekvenser for kommunen. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling: 
Investeringsprosjekt 6631 «Carlsmindeveien 41» avsluttes med en brutto utgift på kr 
36 227 391. 
 
Prosjektet finansieres med salg av fast eiendom kr 18 026 559, momskompensasjon kr 
5 880 832 og investeringstilskudd fra Husbanken kr 12 320 000. 
 
Nettobeløp til overførsel Carlsmindeveien borettslag er kr. 1 003 517. 
 
Prosjektet har ingen driftsmessige konsekvenser for kommunen. 
 
Bakgrunn for saken: 
Prosjekt Carlsmindeveien 41 er en samlokalisert bolig som består av 8 leiligheter, fellesstue 
og base for kommunens ansatte. Prosjektet ble startet opp i 2017 i gamle Rygge kommune, 
viser til kommunestyresak (kst) sak 26/17. Prosjektet besto opprinnelig av 6 leiligheter, 
fellesstue og base for ansatte.  
 
En anbudskonkurranse i 2019 ble avlyst da de innkomme tilbudene var vesentlig høyere enn 
den økonomiske rammen var hos oppdragsgiver, som den gangen var Rygge kommune. 
 
I fasen med sammenslåingen av Moss- og Rygge kommuner i 2019 kom helsefagavdelingen 
i «Nye Moss kommune» med innspill om at prosjektet burde utvides fra 6 leiligheter til 8 
leiligheter. 
 
Det ble derfor fremmet en ny sak til politisk behandling med en utvidelse fra 6 til 8 leiligheter i 
Rygge kommune i sak 26/19 den 20.06.2019 som ble enstemmig vedtatt. 
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Det ble i samme vedtak vedtatt et nytt prosjektbudsjett på kr. 35 000 000, samtidig ble det 
besluttet at kommunen dekker et nettobeløp på kr 1 052 800 av kostnadene i det tidligere 
avlyste prosjektet.  
 
I samme sak fremkommer det at en nettokostnad på kr. 972 000 fra det opprinnelige 
prosjektet skal videreføres til det nye. Begrunnelsen for det var at mye av det 
prosjektmaterialet fra den første fasen ville kunne brukes i det nye prosjektet. 
Det ble også besluttet at momsen skal tilbakeføres til prosjektet. 
 
 
Husbanken har gitt kr. 12 320 000 i investeringstilskudd til dette prosjektet. 
 
Etter anbudsrunden i 2020 måtte prosjektbudsjettet økes til kr. 37 000 000 pga. økte 
tilbudspriser. Den økte kostnaden ble behandlet i styret for Moss Kommunale 
Eiendomsselskap KF i sak 019/19 Økonomiplan 2020-2023 og Moss kommunestyre i sak 
001/19 
 
 
Leilighetene er solgt og hele komplekset er organisert som et borettslag tilknyttet VBBL som 
forretningsfører. Navnet på borettslaget er Carlsmindeveien borettslag. 
 
Kommunen eier 2 av 8 leiligheter og vi leier basen av borettslaget. 
 
Det er kommunens boligsosiale avdeling som tildeler leilighetene ved et eventuelt salg i 
borettslaget. Tildelingen og ev. salg er regulert med omfattende avtaler og dokumenter som 
bl.a. er tinglyst. Husbanken har vært involvert i dette. 
 
Leiligheten ble priset og solgt ut ifra den totale prosjektkostnaden med fratrekk av 
investeringstilskuddet fra Husbanken og beregnet momskompensasjon. Et evt. 
mindreforbruk skulle betales tilbake til kjøperne (borettslaget) og et ev. merforbruk skulle 
dekkes av kommunen. 
 
Regnskapet viser et mindreforbruk på kr. 1 003 517 (nettobeløp) som skal overføres til 
borettslaget. 
 
 
Redegjørelse for saken: 
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Inntektene i prosjektet er følgende: 
Salgsinntekter                                              kr. 18 026 559 
Investeringstilskudd Husbanken               Kr. 12 320 000 
Mva kompensasjon jfr. vedtak                   Kr.   5 880 832 
Sum Inntekter                                              Kr. 36 227 391 
 
Intern og ekstern medvirkning: 
Det har vært medvirkning fra brukergruppens representanter fra oppstarten av prosjektet i 
2017 og frem til ferdig prosjekt 2021. De har vært med og fått påvirke prosjektet med hensyn 
til arkitektur, materialvalg, beskrivelser, utomhusplaner og noen innkjøp mm.  
 
Husbanken har hatt medvirkning med hensyn til arkitektur og utforming, samt søknader om 
investeringstilskudd og låneopptak for fellesgjelden i borettslaget. 
Basens ansatte har hatt medvirkning med hensyn til utforming av basen. 
Prosjektet har vært behandlet i kommunens AMU og i Rådet for personer med 
funksjonsnedsettelse. Det er også blitt presentert i utvalg for Helse og mestring. 
Det har vært et godt samarbeide med boligsosial avdeling og ergoterapitjenesten i 
kommunen. 
 
Ledere fra kommunalområdet Helse- og mestring har sittet i styringsgruppa i prosjektet. 
  
Vurderinger: 
Det har vært en lang prosess fra første vedtak i gamle Rygge kommune i 2017 til ferdig 
prosjekt høsten 2021. Det har vært en reguleringsplanprosess, forprosjektfase, en avlyst 
konkurranse og så en ny runde med arkitekt og justering av teknisk beskrivelse før ny 
anbudskonkurranse tidlig i 2020. Prosjektet som nå er gjennomført er godt tilpasset 
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eksisterende bebyggelse i området med hensyn til arkitektur og utomhus arealer. 
 
Det har i dette prosjektet ikke vært krav til bærekraftsmål, miljømålsettinger, klimabudsjett 
el.l. pga. det ikke forelå slike krav i gamle Rygge kommune. Bygget er satt opp etter 
gjeldende tekniske forskrifter og krav, samt egne krav fra Husbanken. Det er installert 
væske- til vann varmepumpe med bergkollektorer i egne borehull. Varmeanlegget i bygget 
basers på vannbåren varme til romoppvarming, oppvarming av tilført friskluft og behovsstyrt 
forvarming av forbruksvannet. 
Statskraft varme har gitt fritak for påkobling til fjernvarmeanlegget i området.  
 
Økonomiske konsekvenser for årsbudsjett og handlingsplan: 
Prosjektet har ingen driftsmessig konsekvens for kommunen i og med at prosjektet er solgt 
og videre drift er borettslaget ansvar. 
 
Oppsummering/konklusjon: 
Prosjekt Carlsmindeveien 41 fremstår som et fint prosjekt som er godt tilpasset i 
eksisterende boligmiljø. Det har vært gode prosesser med brukergruppens representanter, 
den enkelte bruker, Husbanken og kommunens øvrige tjenester. I den forholdsvis korte 
perioden bygget er brukt er det kommet gode tilbakemeldinger fra både kjøpere, basens 
ansatte og styret i borettslaget at det er et godt og funksjonelt bygg som fungere godt 
hverdagen. 
Prosjektet er gjennomført innenfor gitte budsjetter og kostnadsrammer. 
 
Det er forholdsvis krevende å gjennomføre et slikt prosjekt da denne modellen krever mye 
medvirkning og samspill med mange parter internt/eksternt ut over et ordinært prosjekt i 
kommunal regi. En annen utfordring med slike prosjekter er det økonomiske forholdet da 
dagens prisnivå/byggekostnader gjør det vanskelig for denne målgruppen kjøpe seg inn i 
slike prosjekter uten at kommunen går inn med betydelige midler/tilskudd, noe som også 
Husbanken har bekreftet i flere møter. 
 
Moss Kommunale Eiendomsselskap KF 
  
Bengt Olimb                                                                          Øivind Frantsen 
Daglig leder                                                                           Prosjektleder 
 
 
Moss, 22.08.2022 
 
 
Styret for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF 29.08.2022: 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtak. 
 
Styret for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF- 017/22: 
Styrets innstilling til Kommunestyret: 
Investeringsprosjekt 6631 «Carlsmindeveien 41» avsluttes med en brutto utgift på kr 
36 227 391. 
 
Prosjektet finansieres med salg av fast eiendom kr 18 026 559, momskompensasjon kr 
5 880 832 og investeringstilskudd fra Husbanken kr 12 320 000. 
 
Nettobeløp til overførsel Carlsmindeveien borettslag er kr. 1 003 517. 
 
Prosjektet har ingen driftsmessige konsekvenser for kommunen. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/94 
Dokumentnr.: 21 
Løpenr.: 231337/2022 
Klassering: 3002-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 19.09.2022 22/49 

 

Overordnet revisjonstrategi for regnskapsåret 2022 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Overordnet revisjonstrategi for 2022, tas til orientering 

 
Fredrikstad, 29.08.2022 
 
 
 

Vedlegg 
Overordnet revisjonstrategi for Moss kommune 2022, datert 25.08 2022 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 

Saksopplysninger 
Den overordnede revisjonsstrategien omfatter regnskapsrevisjon av årsregnskapet for 2022.  
 
Formålet med en overordnet revisjonstrategi, er å vise kontrollutvalget hvordan revisjonen 
vurderer revisjonsoppgavene knyttet til kommunen. Strategien tar utgangspunkt i 
revisjonens erfaring, og eventuelle endringer i risikobilde for de enkelte 
oppdragene/revisjonsområdene. Revisor redegjør for hvilke fokusområder som legges til 
grunn for 2022.  
 
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. 

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 
oppdragsansvarlig revisor fremlagt revisjonsstrategien for året 2022 til kontrollutvalget. 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å den overordnet revisjonstrategi for 2022 til 
orientering. 
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Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

OVERORDNET REVISJONSSTRATEGI 

 

/3 

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 for-

skrift 

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 kom-

munens 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 utar-

beidelsen 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 revisjons-

handlinger i tilstrekkelig omfang. Videre skal planleggingen bidra til å sikre de nødvendige ressurser og 

en god oppgavefordeling. 

 

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; Moss kommunale eiendomsselskap 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 avgiftslovgiv-

ning. I tillegg kommer særlover som eksempelvis lov om offentlige anskaffelser, offentlighetsloven, for-

valtningsloven og personvernloven.  

 

Østre Viken kommunerevisjon2 har over lang tid revidert kommunene og selskapene som inngår i Moss 

kommune fra 1.1.2020.   

 

                                                      
1 Planlegging av revisjon av et regnskap 

2 Sammenslåing av selskapene Indre Østfold kommunerevisjon IKS og Østfold kommunerevisjon IKS fra januar 2020. 
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Driften styres av budsjett som fastsettes av kommunestyret. Den økonomiske rammen fastsettes hoved-

sakelig av staten gjennom skattevedtak og rammetilskudd. Lønn utgjør hoveddelen av utgiftene og på-

virkes 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 1.1.20223: 

 

  

I følge tall fra statistisk sentralbyrå er det 50 503 innbyggere i kommunen 1.kvartal 20224. Antall årsverk 

per 31.12.2021 var 2 888,9 ifølge kommunens årsrapport for 2021. Fordeling mellom politisk og admini-

strativ 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 Moss kommunale eiendomsselskap 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 Moss kommunale eien-

domsselskap KF og de fleste investeringene finansieres ved låneopptak.  

 

I følge kommunens delegeringsreglement skal kontrollutvalget uttale seg om avsluttede investeringspro-

sjekter over kr 5 mill. Revisjonen utfører fastsatte kontrollhandlinger og rapporterer til kontrollutvalget. 

For mer informasjon se også vedlegg som omhandler Moss kommunale eiendomsselskap KF. 

 

I følge ny kommunelov fremmer kommunen et konsolidert regnskap, som skal vise kommunens som én 

økonomisk enhet.  

 

 

 

                                                      
3 Moss kommunes årsrapport fra 2021 publisert i Framsikt 

4 https://www.ssb.no/kommunefakta/moss 
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4 Risikovurdering og vesentlighet 

Revisjonsstandard ISA 3155 inneholder krav for hvilke handlinger revisor skal utføre for å skaffe seg et 

grunnlag for å identifisere og anslå risikoer for vesentlig feil informasjon i regnskapet. 

 

 Kommunens økonomiske resultater 

Det foreligger kun regnskapstall fra de første to driftsår og ingen historiske tall utover dette. Tabellen 

nedenfor viser utvikling i kommunens økonomi. Tall i minus betyr utgift/underskudd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budsjett for 2022 er vedtatt av kommunestyret 14.12.2021 i sak 133/21 og tallene i tabellen er hentet 

derfra. 

 

Regnskapstall fra 2021 viser at driftsinntektene er noe høyere enn driftsutgiftene. I budsjettet for 2022 er 

det lagt opp til et positivt brutto driftsresultat som er lavere enn avsluttet regnskap året før. Opprinnelig 

investeringsbudsjett for 2022 er vesentlig høyere enn investeringsnivået i 2021.   

 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 intern-

kontrollen 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 av revisjonen 17.8.2022 erkjenner ledelsen sitt ansvar for utformingen, iverksettelsen og 

vedlikehold av internkontroll for å forhindre og avdekke misligheter. Ansvar og roller er definert i det ad-

ministrative delegeringsreglementet til kommunen gjennom delegering. Økonomisjef med stab erkjenner 

det delegerte ansvaret. Videre beskrives blant annet at kommunen har et kvalitetssystem med doku-

mentasjon på interne prosedyrer og retningslinjer, et avvikssystem hvor avvik registreres og håndteres 

                                                      
5 Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser. 

Tekst Regnskap 2020 Regnskap 2021 Opprinnelig 

budsjett  

2022

Driftsinntekter 4 014 426 531 4 193 658 285 4 033 499 000

Driftsutgifter -3 907 103 500 -4 058 551 205 -3 995 104 000

Brutto driftsresultat 107 323 031 135 107 079 38 395 000

Finanstransaksjoner -91 539 619 -43 518 371 -51 366 000

Netto driftsresultat 104 247 323 158 411 995 -12 971 000

Fremføring til inndekning i 

senere år

0 0 0

Investeringer i varige 

driftsmidler

184 674 942 153 600 391 276 123 000

Netto egenkapital (UB ekskl 

kapitalkonto)

426 368 244 542 955 243 budsjetteres 

ikke

Langsiktig gjeld 6 898 996 954 6 279 496 049 budsjetteres 

ikke

hvorav pensj.forpl. utgjør 4 270 422 468 4 190 478 957 budsjetteres 

ikke
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og et varslingsutvalg for å håndtere eventuelle kritikkverdige forhold som for eksempel økonomiske mis-

ligheter og korrupsjon. Ledelsen er ikke bekjent med at det er avdekket misligheter så langt i år. Kom-

munedirektørens kvalitetsutvalg skal styrke internkontrollen ytterligere. 

 

Kommunen har etiske retningslinjer som alle medarbeidere skal ha fått en introduksjon av. I tråd med 

det kontinuerlige forbedringsarbeidet, ble de etiske retningslinjene revidert i 2021 for å styrke medarbei-

ders og eksterne forståelse av etiske dilemmaer, og grenser er tydeliggjort, jf. kommunestyresak 

115/21. Kommunen har også et eksternt ledet varslingsutvalg og et meldesystem gjennom kvalitetssys-

temet 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 2021). Ledelsen anser at risikoen er minimal for at regnska-

pet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter. 

 

Kommunen har et stort spekter med elektroniske informasjonssystemer og har beholdt en egen IT-av-

deling. Det brukes i hovedsak kjente og godt innarbeidede systemer på økonomisiden og det ligger en 

etablert driftsorganisasjon bak IT-systemene. 

 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 om-

fanget av revisjonen. Foreligger det feil i regnskapet som har resultateffekt, skal disse vurderes opp mot 

en slik vesentlighetsgrense. Deretter må det vurderes om regnskapet kan godkjennes. 

 

«En feil er vesentlig dersom brukerne av regnskapet hadde tatt en annen beslutning dersom feilen ikke 

hadde vært der» (DnR)6. 

 

Vesentlighetsgrensen fastsettes med utgangspunkt i ett eller flere referanseverdier i regnskapet som 

antas å ha betydning for brukerne av regnskapet. I denne forbindelse benytter revisjonen også et profe-

sjonelt skjønn i hvert enkelt tilfelle.  

 

En generell tommelfingerregel er at på oppdrag med lav toleransegrense for feil, settes en lav vesent-

lighetsgrense, 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 revisjonsarbei-

det kan reduseres. 

 

Vesentlighetsgrense er beregnet på grunnlag av avlagt regnskap 2021 og budsjett 2022.  

 

 

 

 

                                                      
6 Den norske Revisorforening 
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 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 gjen-

nom såkalt rullering.  

 

I tillegg vil revisor utføre substanskontroller som for eksempel analyser, bilagskontroll og kontroll av fi-

nanstransaksjoner. Detaljkontroller gjennomføres gjennom året og ved årsoppgjøret. Avstemmingskon-

troller foretas i årsoppgjøret på samtlige områder. 

 

Revisjonen har tilgang til kommunens digitale regnskap og øvrig dokumentasjon. Revisjonshandlingene 

utføres i all hovedsak digitalt med støtte av revisjonsverktøyet Descartes og analyseverktøyet IDEA.  
 

 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. Elek-

tronisk fakturahåndtering (skanning) bidrar til en kontrollerbar behandling i forhold til godkjenning (tilhø-

righet), fullstendighet, periodisering og riktig beløp. Området omfattes også av tilskudd til private barne-

hager og utbetaling av basistilskudd til leger. 

 

Driftsmidler 

Anskaffelser ved investeringer skal håndteres ifølge samme bestemmelser som øvrige innkjøp (se 

ovenfor) samt lov om offentlige anskaffelser. Regnskapsføring i investeringsregnskapet avgrenses mot 

driftsregnskapet etter særskilte bestemmelser7.  

 

Investeringer i bygg og øvrige anlegg håndteres av Moss kommunale eiendomsselskap KF. Kommunen 

håndterer investeringer innenfor teknisk og VAR-området. Revisjonen kontrollerer og rapporterer til kon-

trollutvalget på investeringsprosjekter over kr 5 mill. ifølge vedtatt delegeringsreglement i kommunen. 

Dette utføres som attestasjonsoppdrag. 

 

Finans 

Kommunen har et vedtatt finansreglement med tilhørende administrative rutiner. Reglementet omfatter 

blant annet ansvar og fullmakter, avkastningsmål og rammer for forvaltning av midler, forvaltning av 

gjeldsportefølje, rapportering og avvikshåndtering. 

 

 

 

 

                                                      
7 Standard KRS nr 4 fastsatt av forening for god kommunal regnskapsskikk. 
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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 vedtas av kommunesty-

ret, og utfaktureres etter fastsatte takster og satser. En stor del av overføringsutgiftene er økonomisk 

sosialhjelp (bidrag og lån) som styres av særskilt regelverk og utbetales 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 digitalt 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 regns-

kapsføring.  

 

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 hen-

hold 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 ut-

leie til andre, bruksendringer og utbyggingsavtaler. Kommunens bygningsmasse håndteres av Moss 

kommunale eiendomsselskap KF. 

 

Områdeovergripende 

Kommunens økonomireglement, rapportering til politisk miljø, budsjett, budsjettendringer, sentral hånd-

tering av IKT samt selve regnskapsavslutningen er noen av det som revisjonen kontrollerer under områ-

deovergripende.  

 

Skatt 

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 

 pensjon 

 fakturahåndtering 

 utbetaling av basistilskudd til leger 

 kontrollerer og rapporterer til kontrollutvalget på investeringsprosjekter over kr 5 mill. ifølge ved-

tatt delegeringsreglement 
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 rapportering til kommunestyret; tertial og finansforvaltning 

 refusjon sykepenger 

 eiendomsskatt 

 utfakturering 

 selvkost 

 budsjett og budsjettendringer 

 remittering og bankavstemming 

 merverdiavgift 

 IT-tilganger 

 

6 Gjennomføring og ressurser 

Revisjonsperioden strekker seg fra mai til april året etterpå. Nedenstående tabell viser fasene i revi-

sjonsprosessen.  

 

 

Regnskapsrevisjon 2022 

    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, kontaktperson 

 Pavel Makarov, revisor 

 Olga Bronzova, revisor 

 

 

 

 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy 25.8.2022 

 

 

 

 

 

 

Jolanta Betker 

Oppdragsansvarlig revisor 

Madeleine Strandin 

revisormedarbeider 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/98 
Dokumentnr.: 61 
Løpenr.: 227554/2022 
Klassering: 3002-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 19.09.2022 22/50 

 

Referater og meldinger 

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

 
 
Fredrikstad, 05.09.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 13.06.2022 
2. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte den 21.06.2022, sak 044/22, Revisjonsrapport - 

Avslutning av byggeregnskap "Nytt kulturhus Parkteater og Scene 2" 
3. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte den 21.06.2022, sak 045/22, Årsregnskap med 

årsberetning 2021 - Moss Kommunale Eiendomsselskap KF  
4. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte den 21.06.2022, sak 046/22, Årsrapport og 

årsregnskap 2021 - Moss Havn KF 
5. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte den 21.06.2022, sak 047/22, Årsrapport og 

årsregnskap 2021 
6. Innkjøpsanalyse – referatsak, fra kommunestyrets møte den 21.06.2022 
7. FKT – Veileder – Håndtering av henvendelser til kontrollutvalget (2022) 
8. Mattilsynet - Inspeksjonsrapport med varsel om at vi vurderer å gi dere fire pålegg, Moss 

kommune Storkjøkken Orkerød, datert 08.06.2022 
9. Arbeidstilsynet – Tilsynsrapport Moss kommune Bredsandkroken Bofellesskap, datert 

06.05.2022 
10. Statsforvalteren i Oslo og Viken, Statsforvalterens oppfølging av kommunens 

rapportering på barnevernområdet for 2021 
 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 21.06.2022 ligger vedlagt, til orientering. 
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Vedlegg 2-5: Saksprotokoller fra kommunestyret møte den 21.06.2022 ligger vedlagt, til 
orientering. 
 
Vedlegg 6: «Innkjøpsanalyse – referatsak», ble lagt fram i kommunestyrets møte den 
21.06.2022 under sak 043/22. Ligger vedlagt på bakgrunn av vedtak i kontrollutvalgets sak 
21/53, 29.11.2021, «Informasjon fra kommunedirektøren - Oppfølging av vedtak i 
kontrollutvalgssak 21/24». Til orientering. 
 
Vedlegg 7: Forum for kontroll og tilsyn har laget en veileder for håndtering av henvendelser 
til kontrollutvalget. Veilederen er ment å være et supplement til Kontrollutvalsboka. Ligger 
vedlagt til orientering. 
 
Vedlegg 8: Mattilsynet - Inspeksjonsrapport med varsel om at vi vurderer å gi dere fire 
pålegg, Moss kommune Storkjøkken Orkerød, datert 08.06.2022. Ligger vedlagt til 
orientering. 
 
Vedlegg 9: Arbeidstilsynet – Tilsynsrapport Moss kommune Bredsandkroken Bofellesskap, 
datert 06.05.2022. Ligger vedlagt til orientering. 
 
Vedlegg 10: Etter Kontrollutvalgets vedtak fra sak 19/36, 17.06.2019 om ønsker 
kontrollutvalget oversendt Statsforvalterens halvårige tilsynsrapporter på Barnevern. Fra 
2021 leveres rapportene en gang i året. Statsforvalterens oppfølging av kommunens 
rapportering på barnevernområdet for 2021 ligger vedlagt, til orientering. 
 

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

Kontrollutvalget Moss 

 
 
 
Møtedato: 13.06.2022,  
Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 19:50 
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen 
Fra – til saksnr.: 22/27 -  22/37  

 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Tage Pettersen, leder X 
 

Ole Gjølberg, nestleder X 
 

Geir Hovland X  

Gunn Salbuvik X  

Hilde Pettersen Ikke møtt  

Helge G. Watndal X 
 

Lillian Eriksen X  

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte: 6 av 7  
 
Møtende fra sekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen. 
 
Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker, revisor Didrik Hjort og 
forvaltningsrevisor Bjørnar Bakker Eriksen 

Moss kommune: Kommunedirektør Hans Reidar Næss (til sak 22/27-22/31), direktør for 
plan, miljø og teknikk, Torunn Årset og enhetsleder for plan (til sak 22/29), byggesak og 
geodata Anja Fagereng (til sak 22/29) 
 
Ordfører: Hanne Tollerud (til sak 22/27-22/31) 
 

 
 
 
 
 
--------------------------------     ------------------------------------ 
Tage Pettersen, leder      Ole Gjølberg, nestleder 
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Saksliste 

 
Saksnr. Innhold  

PS 22/27 Godkjenning av innkalling og saksliste  

PS 22/28 Valg av representant til å signere protokoll  

PS 22/29 Informasjon fra kommunedirektør angående byggesak  

PS 22/30 Forvaltningsrevisjonsarbeid "Antikorrupsjonsarbeid"  

PS 22/31 Oppfølgingsrapport "Samfunnssikkerhet og beredskap", 
Moss kommune 

 

PS 22/32 Prosjektplan "Tjenestenivå for beboere i sykehjem og 
omsorgsboliger", Moss kommune 

 

PS 22/33 Revisjonsrapport - Avslutning av byggeregnskap - 
forsikringsskade Torderødalleen 16-22 

 

PS 22/34 Oppsummering av regnskapsrevisjon 2021  

PS 22/35 Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for august 2022 
til juli 2024 

 

PS 22/36 Referater og meldinger  

PS 22/37 Eventuelt  

 

PS 22/27 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 

Kontrollutvalget Moss behandling 13.06.2022: 

Ingen merknader til innkallingen eller saksliste. Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Moss vedtak 13.06.2022: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 

PS 22/28 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges….. 
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Kontrollutvalget Moss behandling 13.06.2022: 

Ole Gjølberg ble enstemmig valgt. 

Kontrollutvalget Moss vedtak 13.06.2022: 

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

PS 22/29 Informasjon fra kommunedirektør angående byggesak 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Informasjonen tas til orientering. 

Kontrollutvalget Moss behandling 13.06.2022: 

Utvalgsmedlemmene Ole Gjølberg og Geir Hovland stilte spørsmål til vurderingen for å unnta 
rapporten for offentlighet. Utvalget var enige at orientering om rapporten kan gjennomføres 
uten hinder for at rapporten er unntatt offentlighet. Administrasjonen orienterte om rapporten 
fra Multiconsult og om funn og om hvilke anbefalinger som er gitt. Presentasjonen sendes 
medlemmene sammen med protokollen. Kontrollutvalget stilte oppfølgingsspørsmål som ble 
besvart i møte. Ordfører ga utvalget en tilbakemelding om reaksjoner fra politiske partier på 
kontrollutvalgsleder uttalelser i media om saken, og mente at dette var uheldig. Innstillingen 
ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Moss vedtak 13.06.2022: 

1. Informasjonen tas til orientering. 
 

PS 22/30 Forvaltningsrevisjonsarbeid "Antikorrupsjonsarbeid" 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Antikorrupsjonsarbeid», samt 
kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens 
anbefalinger.  
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Antikorrupsjonsarbeid» til 
etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 6 anbefalinger som fremkommer av 
rapporten. Herunder skal kommunen: 


 sikre at samtlige ledere i kommunen gjennomgår de etiske retningslinjene med 

sine medarbeidere minst en gang i året  

 sikre at samtlige ansatte får gjennomgang av de etiske retningslinjene ved 
nyansettelser, samt underskriver på de etiske retningslinjene som en del av 
arbeidskontrakten  

 sikre at det gis opplæring i varslingsrutinen, samt veiledning i hvordan man skal 
varsle til samtlige ansatte og folkevalgte  

 inkludere informasjon om tiltak som er planlagt iverksatt for å sikre en høy etisk 
standard i sin årsberetning  
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 sikre at systematisk etisk refleksjon implementeres i kommunalområde helse og 
mestring  

 etablere rutiner som sikrer at det gjennomføres dilemmatrening og systematisk 
etisk refleksjon i kommunalområde plan, miljø og teknikk  

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

Kontrollutvalget Moss behandling 13.06.2022: 

Revisjonen orienterte om rapporten funn, vurderinger og anbefalinger. Kontrollutvalget stilte 
enkelte oppfølgingsspørsmål som ble besvart i møte. Forslag til innstilling ble enstemmig 
vedtatt. 

Kontrollutvalget Moss vedtak 13.06.2022: 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Antikorrupsjonsarbeid», samt 
kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens 
anbefalinger.  
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Antikorrupsjonsarbeid» til 
etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 6 anbefalinger som fremkommer av 
rapporten. Herunder skal kommunen: 



 sikre at samtlige ledere i kommunen gjennomgår de etiske retningslinjene med 
sine medarbeidere minst en gang i året  

 sikre at samtlige ansatte får gjennomgang av de etiske retningslinjene ved 
nyansettelser, samt underskriver på de etiske retningslinjene som en del av 
arbeidskontrakten  

 sikre at det gis opplæring i varslingsrutinen, samt veiledning i hvordan man skal 
varsle til samtlige ansatte og folkevalgte  

 inkludere informasjon om tiltak som er planlagt iverksatt for å sikre en høy etisk 
standard i sin årsberetning  

 sikre at systematisk etisk refleksjon implementeres i kommunalområde helse og 
mestring  

 etablere rutiner som sikrer at det gjennomføres dilemmatrening og systematisk 
etisk refleksjon i kommunalområde plan, miljø og teknikk  

 
2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets 
vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.  
Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en 
oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. 
Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret. 
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PS 22/31 Oppfølgingsrapport "Samfunnssikkerhet og beredskap", Moss 
kommune 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Samfunnssikkerhet og beredskap», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten 
til etterretning. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 

1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Samfunnssikkerhet og beredskap», til etterretning. 

 
2. Kommunedirektøren skal gi en statusoppdatering av kulepunkt 4 og 7 på 

kontrollutvalgets møte i november 2022 (jf. kommunestyrets vedtak i sak 
19/21). 

Kontrollutvalget Moss behandling 13.06.2022: 

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Moss vedtak 13.06.2022: 

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Samfunnssikkerhet og beredskap», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten 
til etterretning. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 

3. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Samfunnssikkerhet og beredskap», til etterretning. 

 

4. Kommunedirektøren skal gi en statusoppdatering av kulepunkt 4 og 7 på 
kontrollutvalgets møte i november 2022 (jf. kommunestyrets vedtak i sak 
19/21). 

 

PS 22/32 Prosjektplan "Tjenestenivå for beboere i sykehjem og 
omsorgsboliger", Moss kommune 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Prosjektplan «Tjenestenivå for beboere i sykehjem og omsorgsboliger» godkjennes 

Kontrollutvalget Moss behandling 13.06.2022: 

Revisor orienterte om prosjektplanen. Enkelte spørsmål ble svart ut under saken. 
Kontrollutvalgets muntlige innspill til prosjektplan hensyntas. Innstillingen ble enstemmig 
vedtatt. 

Kontrollutvalget Moss vedtak 13.06.2022: 

1. Prosjektplan «Tjenestenivå for beboere i sykehjem og omsorgsboliger» godkjennes 
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PS 22/33 Revisjonsrapport - Avslutning av byggeregnskap - forsikringsskade 
Torderødalleen 16-22 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget har ingen merknader til revisjonsrapport Avslutning av byggeregnskap 
«Forsikringsskade Torderødallèen 16-22», og rapporten tas til orientering. 
 

2. Revisjonsrapport avslutning av byggeregnskap «Forsikringsskade Torderødallèen 16-
22», og MKEiendom sitt vedtak i sak 013/22 oversendes kommunestyret for videre 
behandling.  

Kontrollutvalget Moss behandling 13.06.2022: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Moss vedtak 13.06.2022: 

1. Kontrollutvalget har ingen merknader til revisjonsrapport Avslutning av byggeregnskap 
«Forsikringsskade Torderødallèen 16-22», og rapporten tas til orientering. 
 

2. Revisjonsrapport avslutning av byggeregnskap «Forsikringsskade Torderødallèen 16-
22», og MKEiendom sitt vedtak i sak 013/22 oversendes kommunestyret for videre 
behandling.  

 

PS 22/34 Oppsummering av regnskapsrevisjon 2021 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2021, tas til 
orientering 

Kontrollutvalget Moss behandling 13.06.2022: 

Revisor orienterte om at de ikke har mottatt noen investeringsprosjekter over 5. millioner fra 
kommunens regnskapsområde (kommunekassa).  Innstillingen punkt 1 ble enstemmig 
vedtatt. Nytt punkt 2 «Kontrollutvalget merker seg at det ikke er oversendt noen regnskap for 
investeringsprosjekter, postert på kommuneregnskapet, etter kommunesammenslåing januar 
2020», ble enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Moss vedtak 13.06.2022: 

1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2021, tas til 

orientering 

 

2. Kontrollutvalget merker seg at det ikke er oversendt noen regnskap for 

investeringsprosjekter, postert på kommuneregnskapet, etter kommunesammenslåing 

januar 2020 
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PS 22/35 Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for august 2022 til juli 
2024 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget vedtar «Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget 
i Moss kommune august 2022 til juli 2024», med de føringer som fremkom i møtet. 
 

2. Dersom det senere skal gjøres endringer i avtalen settes denne opp som egen sak i 
møte i kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget Moss behandling 13.06.2022: 

Sekretariatet orienterte kort om forslaget til avtales om levering av forvaltningsrevisjoner for 
planperioden. Kontrollutvalget ønsket at saken settes opp ved et seinere tidspunkt. Saken 
utsettes. 

Kontrollutvalget Moss vedtak 13.06.2022: 

1. Saken utsettes 
 

PS 22/36 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Referater og meldinger tas til orientering 

Kontrollutvalget Moss behandling 13.06.2022: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Moss vedtak 13.06.2022: 

1. Referater og meldinger tas til orientering 
 

PS 22/37 Eventuelt 

Kontrollutvalget Moss behandling 13.06.2022: 

 Eierskapskontrollen 2019 – 2023 settes opp til neste møte for vurdering om behov for 
rullering av planen. 

 Presentasjonen fra FKT - konferansen 8-9 juni sendes kontrollutvalgets medlemmer 
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Moss kommune,  
Rådhuset, Kirkegata 15, 
Postboks 175, 1501 Moss. 
 
+47 69 24 80 00  
Org.nr.: 920817521 

 
 
 
Caroline Klæboe Roos 
 

 

Deres ref.: Vår ref.:  Dato: 
 22/3663 - 3 / LRWA 27.06.2022 

 
 
Revisjonsrapport - Avslutning av byggeregnskap "Nytt kulturhus Parkteater og 
Scene 2" 
 
I kommunestyrets møte 21.06.2022 ,sak 044/22 ble det fattet følgende vedtak: 
 
Byggeregnskapet for Parkteatret og Scene 2 i Moss godkjennes med en brutto utgift på Kr 177 
632 130. Dette tilsier et mindreforbruk mot sist vedtatte budsjett på kr 7 771.- 
  
Prosjektet finansieres med ekstern inntekt kr 491 127, momskompensasjon kr 30 724 764, 
overføringer fra fylkeskommunen med kr 10 millioner, overføring fra Moss kommune med kr 
35 375 000 millioner samt serielån over 50 år kr 101 041 239. 
  
Driftsmessige konsekvenser dekkes av Moss kommune via internhusleie. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Line Rustad Wallenborg 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
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Moss kommune,  
Rådhuset, Kirkegata 15, 
Postboks 175, 1501 Moss. 
 
+47 69 24 80 00  
Org.nr.: 920817521 

 
 
 
Caroline Klæboe Roos 
 

 

Deres ref.: Vår ref.:  Dato: 
 22/2357 - 2 / LRWA 28.06.2022 

 
 
Årsregnskap med årsberetning 2021 - Moss Kommunale Eiendomsselskap KF 
 
I kommunestyrets møte 21.06.2022, sak- 045/22, ble det fattet følgende vedtak: 
 
Årsregnskap med årsberetning 2021 vedtas som fremlagt.  
 
Driftsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 8 733 050 mer-/mindreforbruk kr 0 etter 
foretatte disposisjoner i henhold til forskriftens § 4-1 til § 4-4.  
 
Investeringsregnskapet viser sum investeringsutgifter kr 155 359 060 og sum 
investeringsinntekter kr 145 165 446. Udekket beløp kr 0 etter foretatt disposisjoner i henhold 
til forskriftens § 4-1, § 4-5 og § 4-6. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Line Rustad Wallenborg 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
 
 
 
 
 

187



 

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

 
 
 
Caroline Klæboe Roos 
 

 

Deres ref.: Vår ref.:  Dato: 
 22/4554 - 2 / LRWA 28.06.2022 

 
 
Årsrapport og årsregnskap 2021 - Moss Havn KF 
 
I kommunestyrets møte 21.06.2022, sak- 046/22, ble det fattet følgende vedtak: 
  

 Moss havn KFs årsregnskap med årsrapport for 2021 godkjennes. 
 Moss havn KFs investeringsregnskap godkjennes. 
 Regnskapsmessig overskudd kroner 10 738 706,- er disponert til disposisjonsfond 

(havnekapitalens reguleringsfond). 
  

 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Line Rustad Wallenborg 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
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Moss kommune,  
Rådhuset, Kirkegata 15, 
Postboks 175, 1501 Moss. 
 
+47 69 24 80 00  
Org.nr.: 920817521 

 
 
 
Caroline Klæboe Roos 
 

 

Deres ref.: Vår ref.:  Dato: 
 22/3870 - 2 / LRWA 28.06.2022 

 
 
Årsrapport og årsregnskap 2021 
 
I kommunestyrets møte 21.06.2022, sak- 047/22, ble det fattet følgende vedtak: 
  

1. Moss kommunes årsrapport for 2021 vedtas. 
2. Moss kommunes årsregnskap for 2021vedtas, herav driftsregnskap, 

investeringsregnskap og konsolidert regnskap. 
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet på 42 286 489 kroner finansieres ved bruk av 

lån (ubrukte lånemidler startlån). 
 
  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Line Rustad Wallenborg 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
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Referat 

 

 

 
 
Fra:  
Adm. enhet Stab Organisasjon 
Saksbehandler: Kjetil Ryeng 
Arkivref.: 22/52344 
Dato: 01.06.2022 
Deres ref.:  
 
 
 

Innkjøpsanalyse - referatsak 
 
 

Bakgrunn 

Østre Viken kommunerevisjon IKS gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjektet «Risikoområder i 

kommunesammenslåing - Anskaffelser» i Moss kommune i 2020. Revisjonens vurderinger var blant annet 

at kommunen hadde påbegynt en kostnadsanalyse av innkjøp/anskaffelser, men at analysen var ikke ferdig 

utarbeidet. 

Rapporten fra revisjonen ble behandlet i kontrollutvalget 10.02.2020 i sak 20/5, og i kommunestyret 

07.05.2020 i sak 052/20. Kommunestyret vedtok å be administrasjonen om å gjennomføre en grundig 

kostnadsanalyse av innkjøp/anskaffelser, og at saken skulle følges opp med en oppfølgingsrapport levert av 

revisjonen.  

Oppfølgingsrapporten ble behandlet av kontrollutvalget 14.06.2021 i sak 21/24, og av kommunestyret 

21.09.2021 i sak 098/21. Vedtak (punkt 2) «Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når 

administrasjonen anser at kostnadsanalysen av kommunens innkjøp/anskaffelser, er ferdig utarbeidet.»  

 

Gjennomføring av kostnadsanalysen 

Oppfølgingskriterier 

I anskaffelsesstrategien for 2016-2019 var strategien at «Det skal tas i bruk verktøy for innkjøpsanalyse som 

tilrettelegger for rapportering og identifisering av potensielle kostnadsbesparelser».  I anskaffelsesstrategien 

for 2020-2023 er tilsvarende målsetning videreført, men med flere konkrete tiltak.  

Gjennomgangen av kostnadsanalysen nedenfor er avgrenset til en vurdering av nye rammeavtaleområder 

og avtalelojalitet til eksisterende rammeavtaler. Det har vært et betydelig arbeid med å samle og 

sammenstille regnskapsdata med andre data. Avgrensningen må ses i lys av dette, og det var nødvendig å 

sette seg et nytt mål om hva som var mulig å gjennomføre, både i omfang og kapasitet. Kostnadsanalyse er 

en relativt ny aktivitet i kommunen, og hvordan tallmaterialet for denne analysen er bearbeidet vil være et 

godt grunnlag for senere analyser.  
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Side 2 av 4 

Nye avtaleområder 

Metode og datagrunnlag 

Datagrunnlaget for kostnadsanalysen er uttrekk av leverandørreskontro for 2021 avgrenset til relevante 

artskoder for innkjøp og anskaffelser både for drift og investeringer. Uttrekket består av 1769 leverandører 

til en verdi av 490 millioner kroner, inklusive merverdiavgift.  

Av dette uttrekket er de 150 leverandørene med størst totalsum kontrollert nærmere. Totalsummen av 

topp-150 utgjør i overkant av 401 millioner kroner. Spennet på topp-150 utvalget strekker fra om lag 0,5 

millioner kroner per leverandør og oppover. Det er kun Moss kommune som er kontrollert, kommunale 

foretak er ikke med i denne gjennomgangen. 

 

Vurdering – nye rammeavtaleområder 

Av topp-150 er det 129 leverandører (86 prosent) og om lag 377 millioner kroner (94 prosent) hvor det er 

rammeavtaler. Det er 21 leverandører (14 prosent) og om lag 23,7 millioner kroner (6 prosent) hvor det 

ikke er avtale eller at det er uklart om det finnes en avtale.   

Identifiserte manglende avtaleområder og forslag til nye rammeavtaler: 

• Renovasjon  

• Verktøy, småelektrisk verktøy/proffutstyr, hagemaskiner * 

• Pukk/stein 

• Veisalt  

• Byggevarer/trelast m.m.* 

• Rørdeler og tilhørende materiell VVS/VA 

• Vedlikehold/VVS til pumpestasjoner  

• Gravetjenester *  

 

For tre av de åtte kategoriene er rammeavtalebehov allerede innmeldt som ordinært behov fra 

kommunalområdene. De er merket med *. I forhold til nye rammeavtaler kan noen av de foreslåtte 

kategoriene bli oppdelt i mindre delkontrakter eller samlet i andre konstellasjoner. Det vil bli vurdert i 

gjennomføringen av selve anskaffelsen.  

 

Avtalelojalitet 

Metode og datagrunnlag 

Gjennomgangen er avgrenset til produktområdene matvarer og kontorrekvisita. Dette er produktkategorier 

som benyttes av tilnærmet alle ansvarsområder i kommunen, og kategoriene har også til dels god 

tilgjengelighet for kjøp fra leverandører uten avtale. Før undersøkelsen ble gjennomført ble det antatt at 

eventuelle funn av manglende avtalelojalitet ville være mest sannsynlig å finne under de to 

produktområdene.  

Datagrunnlaget for kostnadsanalysen er uttrekk av leverandørreskontro for 2021, avgrenset til artskode for 

henholdsvis mat og kontormateriell/undervisningsmateriell. Arbeidet har vært målrettet med manuell sjekk 
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Side 3 av 4 

av enkeltfaktura hos leverandører uten avtale med kommunen. Det er kun Moss kommune som er 

kontrollert, kommunale foretak er ikke med i denne gjennomgangen. 

 

Vurdering - avtalelojalitet 

Kontor- og undervisningsmateriell 

• Det gjøres regelmessige innkjøp fra butikken til Staples/Lyreco.  Staples/Lyreco overtok som ny 

leverandør på kontorrekvisita/undervisningsmateriell i desember 2021, men kommunen har ikke 

avtalepriser ved innkjøp i fysisk butikk. Noen skoler gjør hyppigere innkjøp enn resten av 

kommunen. 

• Clas Ohlsson benyttes i utstrakt grad til innkjøp av en rekke produkter (463 000 kroner fordelt på 

442 fakturaer). I hovedsak gjelder dette produkter som kommunen ikke har rammeavtaledekning 

på, men det er en liten andel kontorrekvisita som kjøpes fra leverandøren. I till egg er det treff på 

produkter som tilhører andre rammeavtaler. Det ser ut til at det benyttes faktureringskort.   

• I forhold til omfanget på rammeavtalen for kontor- og undervisningsmateriell er avviket anslått til i 

underkant av 0,1 million kroner inklusive merverdiavgift eller om lag tre prosent.  

 

Mat: 

Mat er en relativt vid produktkategori med mange rammeavtaler og leverandører. Vi har konsentrert 

gjennomgangen rundt dagligvarehandel (små forpakninger og nettbasert). Store forpakninger, kjøtt, fersk 

fisk, meieriprodukter og drikke er ikke undersøkt nærmere. Gjennomgangen viste følgende:  

• Det er ustrakt innkjøp fra lokale dagligvarebutikker (uten avtale) 

• Skoler hyppigst, noe på enhet bolig og inkludering samt helse og mestring  

• Enkelte omsorgsboliger og institusjoner handler i butikk som en del av sosial trening for beboere. 

De er ikke medregnet i avvikene.  

• I forhold til estimert omfang på rammeavtalen for nettbasert dagligvarehandel i små forpakninger 

er avviket anslått til vel 0,5 millioner kroner eller i underkant av 15 prosent.  

 

Konklusjoner og tiltak 

Nye rammeavtaleområder 

Gjennomgangen avdekte åtte produktområder uten rammeavtaledekning, hvorav tre er allerede meldt inn 

som behov for nye rammeavtaler.   

Tiltak er å legge produktområdene som behov for planlagte anskaffelser slik at det fortløpende etableres 

rammeavtaler på manglende avtalekategorier. 

 

Avtalelojalitet 

Gjennomgangen avdekte innkjøp utenfor rammeavtaler spesielt for matvarer. Isolert sett var de enkelte 

innkjøpene ikke store beløp, men når det skjer relativt ofte blir totalbeløpene av en viss størrelse. Tiltakene 

som vil bli vurdert framover er følgende:  

• Informasjon om funn til ledergruppen/ledelsen i de områder med hyppigst avvik.  
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• Vurdere å analysere årsaken til manglende bruk av rammeavtaler. Er det feil produkt som er 

tilgjengelig i eksisterende rammeavtaler? Er det manglende kunnskap om rammeavtale eller andre 

årsaker? 

• Opplæring av ledere, merkantile og andre ansatte 

• Avklare ansvarsforhold: hvem kan gjøre innkjøp på vegne av Moss kommune.  

• Vurdere bruk av faktureringskort: hvem har ansvar og hvem kan godkjenne faktureringskort  

• Løpende kontroll fra regnskap med dialog og informasjonsflyt mellom regnskap og anskaffelser.  

• Følge strategien å fortsette med å melde avvik i kvalitetssystemet. Det ble i 2020 meldt 10-12 avvik 

i kvalitetssystemet på Staples/Lyreco og kontorrekvisita. Dette ga kun en midlertidig effekt, slik at 

tiltaket trolig må brukes sammen med andre tiltak.  

 

 

Are Hammervold Solvang 

Direktør stab organisasjon 
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Oppsummering av anbefalinger 
 
 

 

 

Anbefaling 1 

 

Alle skriftlige henvendelser til kontrollutvalget 

skal journalføres. 

 

 

Anbefaling 2 

 

Muntlige henvendelser må skriftliggjøres for å 

kunne behandles av kontrollutvalget. 

 

 

Anbefaling 3 

 

Den som henvender seg til kontrollutvalget må i 

tråd med god forvaltningsskikk få en skriftlig 

tilbakemelding på at henvendelsen er mottatt.  

 

 

Anbefaling 4   

 

Kontrollutvalget bør utarbeide egne 

retningslinjer for håndtering av henvendelser.  

Disse bør inneholde en fremgangsmåte for 

saksbehandling av henvendelser.  

 

 

Anbefaling 5  

 

Kontrollutvalget bør bruke «trafikklysmodellen» 

når kontrollutvalget skal vurdere om innholdet i 

en henvendelse skal følges opp.  

Anbefaling 6 

 

Kontrollutvalget bør unngå å gå videre med 

saker som utrykker generell misnøye med et 

politisk fattet vedtak, dreier seg om en 

enkeltsak, er under behandling i at annet organ 

eller har en annen naturlig behandlingsvei. 

 

 

Anbefaling 7 

 

Kontrollutvalget bør i sitt budsjettframlegg ta 

høyde for uforutsette kontrollhandlinger.   

 

 

Anbefaling 8 

 

Kontrollutvalget bør drøfte hvordan utvalget vil 

synliggjøre sin rolle og mandat, og hvorfor 

utvalget ønsker å motta henvendelser.    
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1. Innledning 
 

Henvendelser er en viktig del av kontrollutvalgets arbeid med å føre kontroll med 

den kommunale forvaltningen. 
 

 

Henvendelser kan være generelle innspill til tema 

og områder for revisjon eller andre 

kontrollhandlinger. Slike henvendelser bør sees i 

sammenheng med kontrollutvalgets planarbeid. 

 

Henvendelser kan også være tips om mer 

konkrete og mulige kritikkverdige forhold. Denne 

veilederen gir først og fremst råd om hvordan 

denne type henvendelser kan håndteres. 

Henvendelser kan for eksempel komme fra 

innbyggere, folkevalgte, næringsaktører, 

ansatte, media, organisasjoner og revisor.  

 

Veilederen er ment å være et supplement til 

Kontrollutvalgsboka.1 

 

I en uformell spørreundersøkelse som ble 

gjennomført blant deltakerne på FKTs 

fagkonferanse i 2021, svarte 65 prosent ja på 

spørsmålet om henvendelser er en viktig del av 

kontrollutvalgets arbeid. 55 prosent svarte at 

henvendelser har ført til at viktige forhold ble 

avdekket. 

 

Det er få kontrollutvalg og sekretariat som har 

avtalt faste rutiner for hvordan henvendelser skal 

mottas og følges opp. På bakgrunn av dette 

opprettet FKT en arbeidsgruppe i juni 2021. 

Arbeidsgruppen fikk i oppdrag å utarbeide en 

veileder for hvordan kontrollutvalget kan håndtere 

henvendelser. 

 

Arbeidsgruppen har bestått av: Henning Warloe 

kontrollutvalget i Bergen, Trond Egil Nilsen 

kontrollutvalget i Måsøy , Solveig Kvamme 

Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS, Ragnhild 

 
1 Kontrollutvalsboka 3. utgåve, januar 2022. 

Aashaug Kontrollutvalg Fjell IKS, Hilde Rasmussen 

Nilsen 2. vara til styret og Anne-Karin F Pettersen 

generalsekretær. 

 

Høsten 2021 gjennomførte arbeidsgruppen en 

undersøkelse blant FKTs medlemmer om hvordan  

henvendelser blir håndtert. Underveis i veilederen 

oppsummerer vi noen fakta og viser eksempler fra 

undersøkelsen. 

 

Målgruppen for veilederen er primært 

kontrollutvalgsmedlemmer og ansatte i 

kontrollutvalgssekretariat.   

 

Det er opp til kontrollutvalget selv å beslutte 

hvordan henvendelser skal behandles. Formålet 

med dette dokumentet er derfor å gi råd og 

anbefalinger. 
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Fakta: 

 

Resultater etter Deloittes uformelle undersøkelse på fagkonferansen juni 

2021: 

 

Henvendelser er en viktig del av kontrollutvalgets arbeid 

✓ 65 prosent svarer ja på spørsmålet om henvendelser er en viktig del av 

kontrollutvalgets arbeid 

 

Henvendelser har ført til at viktige forhold ble avdekket 

✓ 55 prosent svarte at henvendelser har ført til at viktige forhold ble avdekket 

 

Innbyggerne er den viktigste kilden for henvendelser 

✓ 40 prosent svarer at innbyggerne er den viktigste kilden for henvendelser 

✓ Andre kilder er folkevalgte, næringsaktører, ansatte, media og 

organisasjoner 

 

Området for henvendelser er i stor grad byggesak, plan og eiendom 

✓ 40 prosent svarer at henvendelsene gjelder byggesak, plan og eiendom 

✓ Andre tema er økonomi, innkjøp, kontrakt, personalsaker, arbeidsmiljø, 

saksbehandling generelt og barnevern 

 

 

Kilde: Kommunerevisoren 4-2021 
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2.  Kontrollutvalgets mandat og avklaring av roller

 
Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan. God rolleforståelse og et godt 
samarbeid mellom kontrollutvalget og kommunestyret kan bidra til økt interesse for 
kontrollarbeidet.  
 
 

2.1 Kontrollutvalgets mandat og forholdet til 
kommunestyret 

 

Kontrollutvalgets mandat er å være 

kommunestyrets utøvende kontrollorgan. Det 

innebærer at kontrollutvalget skal gi uttalelse om 

kommunens årsregnskap og årsberetning, 

utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll og rapportere til kommunestyret 

om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og 

eierskapskontroller 

 

I tillegg har kontrollutvalget et påseansvar i 

forbindelse med regnskapsrevisjon, 

forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. 

Kontrollutvalget skal også påse at kommunens 

økonomiforvaltning foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak. 

 

Utover det som er bestemt i lov og forskrift, kan 

kontrollutvalget i prinsippet ta opp ethvert forhold 

ved kommunens eller fylkeskommunens 

virksomhet, så lenge det kan defineres som  

kontrollarbeid. 

 

God dialog og samhandling mellom 

kontrollutvalget og kommunestyret gjør det lettere 

å få aksept for at kontrollutvalgets arbeid med 

henvendelser er viktig og relevant. Derfor bør 

kontrollutvalget diskutere hvordan utvalget kan 

skape forståelse og interesse for kontrollutvalgets 

arbeid blant medlemmene i kommunestyret.  

Vedlegg 2 i veilederen lister opp en rekke tiltak for 

god dialog og samhandling med kommunestyret.

 
2 Tillit, KS folkevalgtprogram 2019-2023, kap. 2. 
3 Forvaltningsloven § 2, første ledd bokstav b. 

 

2.2 Rolleavklaringer 
 

Styringsrolle2  

Folkevalgte har fire sentrale roller: 

representasjonsrollen (ombudsrollen), lederrollen, 

styringsrollen og arbeidsgiverrollen. 

Kontrollutvalgets oppgaver med å føre kontroll på 

vegne av kommunestyret, tilhører styringsrollen 

som blant annet handler om oppfølging og 

kontroll. 

 

Henvendelser fra innbyggerne om mulige 

kritikkverdige forhold til kontrollutvalgets 

medlemmer, bør derfor håndteres mer formelt enn 

det rollen som folkevalgt ellers gir rom for. 

 

Arbeidsmåte 

Kontrollutvalgsmedlemmer bør ikke gjøre egne 

undersøkelser av en henvendelse eller starte 

innsamling av fakta. Det kan bli oppfattet som om 

saksbehandlingen er påbegynt før kontrollutvalget 

som organ har gjort sin vurdering. Dersom der er 

behov for å innhente mer informasjon før 

kontrollutvalget får henvendelsen, så gjøres det i 

samarbeid med sekretariatet for å sikre krav til 

forsvarlig saksbehandling. 

 

Kontrollutvalget er ikke et ordinært 

forvaltningsorgan som fatter enkeltvedtak. 3 

Kontrollutvalget kan ikke fatte eller omgjøre vedtak 

som er bindende for administrasjonen.4 Videre 

betyr dette at de som kommer med henvendelser 

til kontrollutvalget, ikke er en part5 i påfølgende 

kontrollsak. Det er ikke klagerett på 

kontrollutvalgets vedtak.  

Det er noen unntak, se vedlegg 4.  

4 Kontrollutvalgsboka 2021, s. 18. 
5 Forvaltningsloven § 2, første ledd bokstav e. 
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3. God forvaltningsskikk 

 

Kontrollutvalget er et offentlig organ6 og sekretariatet skal ivareta organets 

journalførings- og arkivplikt.
 

3.1 God forvaltningsskikk 

 

God forvaltningsskikk bygger på de fire 

grunnleggende forvaltningsverdiene: demokrati, 

faglig integritet, effektivitet og rettssikkerhet. 

Verdiene blir ivaretatt ved at offentlige organ 

følger «forfatningsreglene» i forvaltningsloven, 

offentleglova og arkivloven. 

 

Alle offentlige organ plikter å ha et arkiv som er 

ordnet og innrettet slik at dokumentene er sikret 

som informasjonskilde for samtid og ettertid, jf. 

arkivlova § 6. Et dokument er arkivverdig dersom 

det enten har blitt saksbehandlet eller har verdi 

som dokumentasjon. Det er et sekretariatsansvar 

å forvalte kontrollutvalgets arkiver i tråd med 

gjeldende arkivlov og arkivforskrift.7 

 

Offentlige organ har journalføringsplikt som følge 

av både offentleglova og arkivforskriften.  

Journalen er et viktig redskap for å sikre åpenhet 

om offentlig saksbehandling, og er en forutsetning 

for demokratiet. Det er sekretariatet sitt ansvar å 

sørge for journalføring av kontrollutvalget sine 

dokumenter og korrespondanse. Sekretariatet har 

videre ansvar for å opprettholde personvernet til 

avsender ved å kontrollere at innkommende 

dokumenter helt eller delvis avskjermes, dersom 

det er hjemmel for dette. 

 

Journalen er et viktig arbeidsverktøy som kan 

brukes som dokumentasjon på når en 

henvendelse ble mottatt, og hvordan den blir fulgt  

opp. 

 

 
6 Rettleiar til offentleglova kap. 3.1 omtaler hva som er  
et  offentlig organ, jf. offentleglova § 2.  
7 For mer informasjon om arkiv, se  
FKT og NKRFs felles veileder for arkivordning for 

 

 

Arkivverket har utarbeidet en enkel sjekkliste8 som 

kan være til hjelp for sekretariatet.  

 

3.2 Skriftlige henvendelser 

    

I dag foregår det meste av kommunikasjonen 

digitalt, også det som kommer inn til 

kontrollutvalget. Det brukes mange ulike kanaler, 

former og sjangre. Det som før kanskje kom som 

et brev, kan i dag komme som en SMS, e-post, 

melding på sosiale medier, et dokument via et 

digitalt møte, eller en registrering på en webportal, 

for å nevne noe. Det er sekretariatet sin oppgave å 

avgjøre hva som skal journalføres og arkiveres av 

kontrollutvalgets korrespondanse.9  

 

Det er med andre ord sekretariatets ansvar å 

ivareta hensynet til god forvaltningsskikk. Derfor 

bør utvalgets medlemmer som mottar en 

henvendelse, oversende henvendelsen til 

sekretariatet slik at de kan bli håndtert etter 

fastlagte rutiner.  

 

 

Anbefaling 1 
 

Alle skriftlige henvendelser til kontrollutvalget skal 

journalføres. 

 

 

kontrollutvalgssekretariat (2015) 
8 Sjekkliste for journalføring og arkivering i departementene og 
statlige virksomheter - 2019. 
9 Dokument og saksdokument er nærmere definert i vedlegg 2. 
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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Muntlige henvendelser 

 

Både sekretariatet og kontrollutvalgets 

medlemmer blir noen ganger oppringt av 

innbyggere og andre som mener de har 

informasjon som kontrollutvalget bør se nærmere 

på. Den som ringer bør oppfordres til å gjøre 

henvendelsen skriftlig og sende den til 

sekretariatet.  

 

Alternativt kan mottakers notater fra muntlige 

samtaler arkiveres som et internt notat.  

 

 

 

 

 
 
Anbefaling 2 

 

Muntlige henvendelser må skriftliggjøres for å 

kunne behandles av kontrollutvalget. 

 

 

 

 

Eksempel, skriftlig henvendelse:  

 

Kontrollutvalgets medlem får en 

SMS fra en bekjent der det gis 

informasjon som er interessant og 

som medlemmet tenker at 

kontrollutvalget bør se nærmere på. 

Kontrollutvalgets medlem takker 

avsender for informasjonen og 

informerer om at den blir lagt fram 

for kontrollutvalget til vurdering.  

 

Kontrollutvalgets medlem bør ta 

skjermdump av SMS-dialogen eller 

videresende den til sekretariatet for 

journalføring.  

 

 

Eksempel, muntlig henvendelse:  

 

Et medlem i kontrollutvalget møter en 

innbygger på butikken og 

vedkommende sier at “du som er med i 

kontrollutvalget...” Så gir vedkommende 

informasjon som medlemmet finner 

interessant.  

 

Kontrollutvalgets medlem bør oppfordre 

innbyggeren til å sende det skriftlig 

enten rett til sekretariatet eller via 

medlemmet slik at det kan håndteres og 

journalføres.   
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3.4 Tilbakemelding til avsender – 

sekretariatets veiledningsplikt 

 

Et flertall av de som svarte på undersøkelsen som 

FKT sin arbeidsgruppe gjennomførte høsten 2021, 

svarer at avsender får en bekreftelse på at 

henvendelsen er mottatt og en skriftlig 

underretning om hvordan henvendelsen ble 

behandlet (60 prosent). 

 

Den som henvender seg til et offentlig organ som 

kontrollutvalget er, bør få en skriftlig 

tilbakemelding på at henvendelsen er mottatt og 

journalført. Tilbakemeldingen bør gi informasjon 

om at kontrollutvalget tar den til vurdering og at 

det ikke er klagerett på kontrollutvalgets vedtak. 

Videre bør avsender informeres om at hen ikke er 

part om det blir en sak.  

Tilbakemeldingen bør videre inneholde veiledning 

dersom henvendelsen heller bør rettes til en 

annen instans.  

Avsender har ikke rett på skriftlig tilbakemelding 

etter kontrollutvalgets behandling. 

Kontrollutvalget kan likevel vurdere om avsender 

skal få flere skriftlige tilbakemeldinger. 

 

 

Anbefaling 3 
 
Den som henvender seg til kontrollutvalget må i 

tråd med god forvaltningsskikk få en skriftlig 

tilbakemelding på at henvendelsen er mottatt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Eksempel 1: 

 

 

«Kontrollutvalssekretariatet har på 

vegne av …………….. kontrollutval motteke 

henvendinga di. Alle henvendingar til 

kontrollutvalet vert journalførte som 

innkomen post med namn på avsendar(-

ar). 

 

Henvendinga di vert lagt fram for 

kontrollutvalet til vurdering. Om 

kontrollutvalet vel å gå nærare inn på 

det som henvendinga gjeld, vil du kunne 

sjå i møteprotokollen som du finn på 

heimesida vår.  

 

Ut over dette vil du ikkje få noko meir 

svar frå kontrollutvalet på henvendinga 

di. 

 

Vi gjer deg merksam på at 

kontrollutvalet kun har plikt til å 

behandle dei saker som kommunestyret 

ber dei om, eller der det går fram av 

forskrift om revisjon i kommunar.  Når 

det gjeld henvendingar frå andre enn 

kommunestyret eller revisjonen, må 

kontrollutvalet sjølve vurdere om dei vil 

prioritere å sjå nærare på det ei 

henvending tek opp. 

 

På generelt grunnlag kan ein seie at det 

er utanfor kontrollutvalet sitt mandat og 

reglement å behandle henvendingar 

som gjeld klagesaker, saker som er til 

behandling i rettsapparatet, usemje i 

politiske vedtak eller varsel etter 

Arbeidsmiljøloven kap. 2a.» 

 

 

Kilde:  

Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS 
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Eksempel 2 

 

Kontrollutvalssekretariatet har på vegne av …………….. 

kontrollutval motteke henvendinga di. Alle henvendingar til 

kontrollutvalet vert journalførte som innkomen post med 

namn på avsendar(-ar). Henvendinga di vert lagt fram for 

kontrollutvalet til vurdering. 

 

Utan at vi har vurdert henvendinga di, vil vi på generelt 

grunnlag seie at det i hovudsak er utanfor kontrollutvalet sitt 

mandat og reglement å behandle henvendingar som m.a. 

gjeld klagesaker, saker som er til behandling i 

rettsapparatet, usemje i politiske vedtak eller varsel etter 

Arbeidsmiljøloven kap. 2a. 

 

Vi gjer deg merksam på at kontrollutvalet kun har plikt til å 

behandle dei saker som  kommunestyret ber dei om, eller 

der det går fram av kommunelova kapittel 23 og 24 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83 og 

forskrift om kontrollutval og revisjon i kommunar 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-904 . 

Når det gjeld henvendingar frå andre enn kommunestyret, 

må kontrollutvalet sjølve vurdere om dei vil prioritere å sjå 

nærare  på det henvendinga tek opp. 

 

Vi gjer også merksam på at kontrollutvalet ikkje er eit 

forvaltningsorgan som fattar enkeltvedtak etter 

forvaltningslova § 2. Personar som henvender seg til 

kontrollutvalet er ikkje å rekne som part i ei eventuell 

påfølgjande kontrollsak. Det vil difor ikkje vera klagerett på 

vedtak gjort av kontrollutvalet, eller andre partsrettar etter 

forvaltningslova § 28 knytt til vedtak gjort av utvalet. 

 

Du vil etter behandlinga i kontrollutvalet verta orientert om 

vedtaket, men som det går fram over vil du ikkje ha klagerett 

på vedtaket. 

 

 

 

Kjelde: 

Vestland fylkeskommune, sekretariat for kontrollutval 

 

203

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-904
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-904
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-904


 

11  

4. Sekretariatets behandling av henvendelser  

 
Det er ulik praksis for hvordan henvendelser blir saksbehandlet før de legges fram 
for kontrollutvalget.  
 

4.1 Ulik praksis 
 

I undersøkelsen som arbeidsgruppen 

gjennomførte blant FKTs medlemmer høsten 

2021, stilte vi spørsmål om hvordan 

henvendelsene blir lagt fram for kontrollutvalget. 

Svarene tyder på at det er ulik praksis.   

 

Flertallet (63 prosent) svarer at de legger alle 

henvendelser fram som informasjons- 

eller meldingssak. I møte avgjør kontrollutvalget 

hva som er innenfor mandatet og hva som skal 

utredes videre av sekretariatet.   

 

Under 20 prosent svarte at sekretariatet 

saksbehandler alle henvendelser før de blir lagt 

fram for kontrollutvalget som sak.  

 

Det kan bety at sekretariatet i saksfremlegget 

gjør en vurdering av om saken hører inn under 

kontrollutvalgets mandat, og gir en anbefaling.  

 

Rundt 20 prosent svarte at sekretariatet kun 

saksbehandler henvendelser som er innenfor 

mandatet til kontrollutvalget.  Svarene kan tyde 

på at det er utvalgsleder som forhåndsvurderer 

hva som hører inn under mandatet. 

 
Hvilken ordning som velges vil innvirke på hvor 
lang tid det tar fra en henvendelse kommer inn 
og til den er ferdigbehandlet.  
 
 

4.2 Forslag til fremgangsmåte 
 

Retningslinjer for hvordan kontrollutvalget 

behandler henvendelser, kan bidra til en større 

forutsigbarhet og økt tillit til saksbehandlingen. 

Retningslinjer må være i tråd med 

forvaltningslovens regler og god forvaltningsskikk.  

Saksbehandlingen kan foregå på følgende måte: 

 

✓ Sekretariatet gjør en vurdering av innholdet i 

henvendelsen. Her kan spørsmålene i 

«trafikklysmodellen» være et egnet 

hjelpemiddel.  

 

✓ Hvis henvendelsen åpenbart er utenfor 

kontrollutvalgets mandat, svarer sekretariatet 

avsender og legge henvendelsen og svaret 

fram for kontrollutvalget til orientering. 

 

✓ Henvendelser som ikke åpenbart er utenfor 

kontrollutvalgets mandat, drøfter sekretariatet 

med kontrollutvalgets leder som avgjør om 

henvendelsen skal settes opp som sak på 

sakslisten.  

 

✓ For henvendelser som skal på sakslisten, gjør 

sekretariatet en vurdering av innholdet i 

henvendelsen og kommer med et forslag til 

kontrollutvalget om hvordan den kan håndteres, 

i tråd med vanlig saksforberedelse.  

 

 

Anbefaling 4  

Kontrollutvalget bør utarbeide egne 

retningslinjer for håndtering av henvendelser.  

Disse bør inneholde en fremgangsmåte for 

saksbehandling av henvendelser.  
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5. Kontrollutvalgets vurdering av henvendelser  

 

Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp ethvert forhold ved kommunens virksomhet, 

så lenge det kan defineres som kontrollarbeid. I vurderingen av hvilke henvendelser 

som kontrollutvalget skal gå videre med, kan det være nyttig å stille noen 

kontrollspørsmål.  

 

5.1  «Trafikklysmodellen»  

 

Hvorvidt kontrollutvalget skal følge opp en 

ekstern henvendelse bør skje utfra en helhetlig 

vurdering. "Trafikklysmodellen" kan være et 

nyttig hjelpemiddel. 

 

«Trafikklysmodellen» på neste side er utarbeidet 

av Deloitte AS. Tabellen nevner noen aktuelle 

spørsmål kontrollutvalget bør stille seg når 

utvalget skal bestemme om henvendelses er en 

sak som skal følge opp eller ikke. Listen er ikke 

uttømmende, og relevansen av det enkelte 

spørsmål kan vektes ulikt.  

 

Selv om kontrollutvalget i prinsippet kan ta opp 

ethvert forhold ved kommunens virksomhet, 

faller det utenfor utvalgets mandat å vurdere om 

politiske vedtak er formålstjenlige. Utvalget skal 

heller ikke brukes som arena for «omkamp.  

 

 
Anbefaling 5 

 

Kontrollutvalget bør bruke «trafikklysmodellen» 

når kontrollutvalget skal vurdere om innholdet i 

en henvendelse skal følges opp.  

 

 

 

5.2 Henvendelser som faller utenfor 
kontrollutvalgets mandat 

Kontrollutvalget bør unngå å gå videre med saker 

som dreier seg om en enkeltsak, som er under 

behandling i et annet organ eller som har en 

annen naturlig behandlingsvei, som hos politiet, 

rettsapparatet, statsforvalteren, sivilombudet, 

KOFA, klageorgan i kommunen eller kommunens 

varslingskanal. Vedtak i en enkeltsak kan likevel 

avdekke systemsvikt som kontrollutvalget kan 

vurdere å se nærmere på.   

Dersom henvendelsen gjelder et avvik, må det 

vurderes om det er andre instanser i kommunen 

som først skal vurdere dette, og om det dekkes av 

internkontrollen. 

Henvendelser kan medføre mye støy og uklarhet 

rundt hvilken rolle kontrollutvalget kan og skal ha i 

en konkret sak. Fallgruvene kan være mange 

dersom kontrollutvalget involverer seg i en sak 

som egentlig ikke egner seg for kontrollutvalget 

og de verktøyene kontrollutvalget disponerer. Det 

er fare for at oppfølging av henvendelser 

fortrenger risikoområder der behovet for kontroll 

er større. Kontrollutvalget må også være forberedt 

på at det er sannsynlig at de ikke vil klare å møte 

forventningene til den som har kommet med 

henvendelsen. 

 

Anbefaling 6  

 

Kontrollutvalget bør unngå å gå videre med 

saker som utrykker generell misnøye med et 

politisk fattet vedtak, dreier seg om en 

enkeltsak, er under behandling i at annet organ 

eller har en annen naturlig behandlingsvei.  
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Tabell 1 Kilde: Deloitte AS 

Sentrale spørsmål – «Trafikklysmodellen» 
 
Kryss på røde felt kan peke i retning av å ikke følge opp 
henvendelsen, mens kryss på grønne felt kan tale for å følge 
opp henvendelsen.  
 

Ja Delvis Nei Ukjent 

Vedrører henvendelsen misnøye med et politisk fattet vedtak?     

Dreier henvendelsen seg om en klage på et enkeltvedtak som 
kommunen har fattet? 

    

Viser henvendelsen til lovbrudd, manglende etterlevelse av 
kommunale rutiner eller manglende oppfølging av kommunale 
vedtak? 

    

Viser henvendelsen til en risiko knyttet til system, rutiner, 
praksis i kommunen mer generelt innenfor et område? 

    

Dreier henvendelsen seg i hovedsak om en isolert hendelse?     

Er henvendelsen under annen behandling i et annet organ? 
(rettsapparat, sivilombud, statsforvalter, KOFA, klageorgan i 
kommunen, varslingskanal)? 

    

Er det annen naturlig behandlingsvei for   henvendelsen (ref. 
organene nevnt over)? 

    

Kan henvendelsen, og henvendelsens oppmerksomhet, bidra 
til at det stilles spørsmål om tilliten til kommunens 
saksbehandling av en type saker? 

    

Berører henvendelsen et tema som kontrollutvalget allerede 
har vurdert som aktuelt for oppfølging i sin risiko- og 
vesentlighetsanalyse? 

    

Foreligger området som et tema i plan for 
forvaltningsrevisjon eller plan for eierskapskontroll? 

    

Kan en gjennomgang bidra til læring og forbedring?     

Bør henvendelsen prioriteres foran andre planlagte oppgaver?     
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6. Kontrollutvalgets oppfølging av henvendelser  

 

Hvordan kontrollutvalget kan gå videre med henvendelsen, er avhengig av 

ressurssituasjonen og sakens karakter.
 

6.1  Ressurser 

Kontrollutvalget skal hvert år utarbeide framlegg 

til budsjett som skal behandles i 

kommunestyret. For å gi kontrollutvalget gode 

arbeidsvilkår må kommunestyret stille 

nødvendige ressurser til disposisjon. 

Kontrollutvalget må på sin side synliggjøre for 

kommunestyret at det kan oppstå uventede 

situasjoner, som for eksempel henvendelser fra 

innbyggere, som kontrollutvalget må følge opp. 

Hvis kontrollutvalget ikke har tilgjengelige 

budsjettmidler, kan utvalget fremme sak om 

ekstramidler fra kommunestyret. 

Anbefaling 7 

 

Kontrollutvalget bør i sitt budsjettframlegg ta 

høyde for uforutsette kontrollhandlinger.   
 

 

6.2  Valg av kontrollhandlinger 

 

Under følger noen eksempler på 

fremgangsmåter for kontrollutvalget: 

 

Samle informasjon 

Kontrollutvalget kan be sekretariatet om å samle 

inn informasjon som angår henvendelsen. 

Kontrollutvalget vurderer om det skal gjøre 

videre undersøkelser.   

 

Orienteringer 

Kontrollutvalget kan invitere kommune-

direktøren eller andre til å orientere om 

kommunens system og rutiner for den type 

saker eller om det den konkrete henvendelsen 

tar opp. Dette kan gi kontrollutvalget et grunnlag 

for å vurdere om et saksfelt er tilstrekkelig 

belyst, eller om det er behov for ytterligere 

oppfølging og undersøkelse. 

 
10 Jf. kommuneloven § 23-6, siste ledd. 
11 Høring i kontrollutvalget? Veileder for høringer (2014). 

 

Inn i ROV-analysen 

Kontrollutvalget kan ta det henvendelsen peker  

på videre med som innspill til mulig risiko i  

risiko- og vesentlighets analyse (ROV), eller til 

eksisterende prosjekt som gjelder samme tema i 

plan for forvaltningsrevisjon eller 

eierskapskontroll. 
 

Kartlegging (forundersøkelse) 

Dersom man ønsker en begrenset undersøkelse 

av et område, kan kontrollutvalget undersøke 

forholdet nærmere uten å foreta en større 

undersøkelse av området – i alle fall ikke i første 

omgang. Kontrollutvalget kan også vedta å 

gjennomføre en konkret leverandørkontroll.10 
 

Forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll 

Kontrollutvalget kan vedta å gjennomføre en 

forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll. 

Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll betyr 

at man velger en systematisk tilnærming for å 

vurdere temaet som henvendelsen dreier seg 

om. 
 

Videre undersøkelser  

Dersom henvendelsen gjelder et spesifikt tilfelle 

som ikke egner seg for en systemgjennomgang 

slik en forvaltningsrevisjon ofte er, kan 

kontrollutvalget be om at det blir foretatt en mer 

omfattende undersøkelse. 
 

Høring11 

En høring finner sted i forbindelse med møter i 

kontrollutvalget, der bestemte personer blir bedt 

om å svare muntlig på spørsmål fra 

medlemmene. Kontrollutvalget kan også be om 

at den som skal høres leverer inn sitt innspill 

skriftlig i forkant av høringen.
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7. Synliggjøring av kontrollutvalgets arbeid 

 

Henvendelser til kontrollutvalget kan være verdifulle informasjonskilder. Gjennom å 
informere om hva som er kontrollutvalgets rolle, hvilke oppgaver det har, og hvordan 
utvalget jobber, kan kontrollutvalget legge til rette for en økt forståelse for utvalgets 
mandat.  

 

7.1 Informasjon til innbyggere og andre 

Innbyggere og offentligheten ellers har ofte lite 

kjennskap til hva som er kontrollutvalgets 

oppgaver. Synlighet og åpenhet er et mål for den 

offentlige forvaltningen generelt, og synliggjøring 

av kontrollutvalgets rolle, mandat og hvordan 

utvalget jobber kan bidra til flere og mer relevante 

henvendelser.  

Kontrollutvalget mottar henvendelser. For at 

henvendelsene skal bli en verdifull 

informasjonskilde, bør kontrollutvalget ha en 

tydelig kommunikasjon om hva som er 

kontrollutvalgets mandat og hvordan utvalget 

jobber. For å avklare forventningene, kan det være 

viktig å formidle at kontrollutvalget hele tiden 

prioriterer ut fra risiko, vesentlighet og annen 

kjennskap til innholdet i henvendelsen innenfor 

sitt mandat.  

 

7.2 Kommunikasjonsstrategi 

Noen enkle retningslinjer for hvordan den interne 

og eksterne kommunikasjon skal bidra til å 

synliggjøre kontrollutvalgets arbeid, kan 

nedfelles i en kommunikasjonsstrategi. Det kan 

hjelpe kontrollutvalget til å nå sine mål, og man 

kan i større grad forutse konsekvensene av det 

som formidles.   

 

Mediene gir en mulighet til å kommunisere med 

innbyggerne. Gjennom å være åpen, troverdig og 

vise tydelighet i hva som er kontrollutvalgets 

rolle, kan innbyggerne og mediene oppfatte 

kontrollutvalget som et ryddig og viktig 

kontrollorgan. Spørsmål som bør vurderes er 

hvilke medier som er aktuelle å bruke, hvilke 

type saker man bør være varsom med å 

kommentere og hvordan utvalget gjennom 

media kan nå sine mål over for de ulike 

gruppene.  

 

Ønsker utvalget å velge en aktiv strategi der 

kontrollutvalget går ut i media og kommenterer 

saker? Eller ønsker utvalget å velge en mer  

tilbakeholden strategi hvor utvalget kun 

responder når de blir utfordret? Hvilken rolle 

kontrollutvalget tar i media, avhenger av hvordan 

utvalget ønsker å jobbe. Det viktige er å skape 

tillit til at kommunen er underlagt en 

betryggende, folkevalgt kontroll. 

 

Hvilken strategi som velges vil også være 

avhengig av den politiske kulturen i den enkelte 

kommune. Målet kan nås på ulike måter, men 

utvalget må være bevisst på hva som kan bli 

konsekvensene av de ulike valgene.  

 

 

Anbefaling 8 

 

Kontrollutvalget bør drøfte hvordan utvalget vil 

synliggjøre sin rolle og mandat, og hvorfor 

utvalget ønsker å motta henvendelser.    

Eksempel: 
 
Informasjon til innbyggere og 
andre som kan legges ut på 
hjemmesiden til sekretariatet 
eller kommunen: 
 
https://sekom.no/om-sekom/kva-
gjer-sekom/innspel-til-
kontrollutvala.17203.aspx 
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VEDLEGG 1 Eksempel på retningslinjer for håndtering av 
henvendelser til kontrollutvalget 

 

1. Henvendelser til kontrollutvalgsmedlemmer 

Henvendelser til kontrollutvalgsleder eller -medlemmer må til sekretariatet for 

journalføring og saksbehandling.  
  

2. Muntlige henvendelser 

Muntlige henvendelser må skriftliggjøres for å kunne journalføres og saksbehandles av 

sekretariatet.    
  

3. Sekretariatets saksbehandling før kontrollutvalgets møte  

Sekretariatet journalfører og arkiverer henvendelsen i tråd med rutiner for journalføring og 

arkivering. 

  

Sekretariatet gjør en vurdering av innholdet i henvendelsen i forhold til kontrollutvalgets 

mandat, «trafikklysmodellen» og vanlige krav til saksforberedelse.  
 

Hvis henvendelsen åpenbart er utenfor kontrollutvalgets mandat, svarer sekretariatet 

avsender i tråd med pkt. 4 og legger henvendelsen og svaret fram for kontrollutvalget til 

orientering. 
  

Alle andre henvendelser drøfter sekretariatet først med kontrollutvalgets leder. Om 

nødvendig kan sekretariatet gjøre enkle avklaringer, for eksempel om henvendelsen er til 

behandling hos annen instans. Kontrollutvalgets leder beslutter om henvendelsen skal 

settes opp som sak på sakslisten.  
  

For henvendelser som skal på sakslisten, gjør sekretariatet en vurdering av innholdet i 

henvendelsen og kommer med et forslag til kontrollutvalget om hvordan den kan 

håndteres, i tråd med vanlig saksforberedelse.  
  

4. Tilbakemelding til avsender  

Alle som henvender seg til kontrollutvalget må få tilbakemelding fra sekretariatet om at 

den er mottatt og blir vurdert. Om nødvendig gis det veiledning om hva som er rett 

instans for henvendelsen.   
  

5. Partsrettigheter 

Avsender har ingen partsrettigheter i en eventuell sak som behandles i kontrollutvalget. 

Avsender har heller ingen klagerett på kontrollutvalgets eventuelle vedtak om å ikke gå 

videre med saken.  
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6. Kontrollutvalgets vurderinger og prioriteringer 

På grunnlag av saksutredningen fra sekretariatet vurderer kontrollutvalget i møte, om og 

eventuelt hvordan henvendelsen skal følges opp. 

  

Kontrollutvalget kan bruke «trafikklysmodellen» som hjelp i sin vurdering av om 

henvendelsen egner seg til oppfølging av kontrollutvalget. 

  

Kontrollutvalget må i tillegg vurdere om utvalget har ressurser til å følge opp den aktuelle 

problemstillingen. 
  

7. Kontrollutvalgets handlingsalternativer 

Kontrollutvalgets handlingsalternativer kan være:  

a. Kontrollutvalget vurderer at dette ikke er en sak som kontrollutvalget vil følge opp og 
tar henvendelsen til orientering.  Saken avsluttes.  

b. Kontrollutvalget vedtar å følge opp henvendelsen ved å be om mer informasjon.  
Utvalget kan for eksempel be kommunedirektøren om å gi informasjon i neste møte. 
Utvalget kan også be sekretariatet om å hente inn mer informasjon. 

c. Kontrollutvalget vedtar å følge opp henvendelsen med en kontrollhandling. 
  
 

8. Hvis henvendelsen skal følges opp med en kontrollhandling 

Dersom kontrollutvalget mener at henvendelsen dreier seg om et saksfelt som utvalget 

bør se nærmere på, må kontrollutvalget vurdere følgende: 

- Tilsier en risiko- og vesentlighetsvurdering at utvalget skal bruke ressurser på saken, 
nå eller senere?  

- Hvilken kontrollaktivitet er det mest hensiktsmessig å iverksette dersom det skal 
gjennomføres en kontroll?  

- Skal den aktuelle henvendelsen brukes direkte i selve kontrollen eller skal den brukes 
indirekte til å indikere risikoen på et område?  
  

Dersom forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll er aktuell kontrollaktivitet, kan 

saksfeltet settes på planen for forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll når det skal lages 

ny plan eller planen skal rulleres. Eventuelt kan saksfeltet inkluderes i formål og/eller 

problemstillinger i en forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll som skal bestilles. 

  

Dersom utvalget vedtar å bestille en forvaltningsrevisjon eller annen undersøkelse, følges 

vanlige prosedyrer for dette, jf. pkt. 9. 
   

9. Videre behandling  

Det videre forløpet i saksbehandlingen følger de vanlige prosedyrene i tråd med 

bestiller/utfører-modellen, tilsvarende som for en forvaltningsrevisjon eller den 

kontrollformen som er valgt av kontrollutvalget.  
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VEDLEGG 2 Tiltak for god dialog og samhandling med 
kommunestyret 

 

✓ Kontrollutvalgets medlemmer bør inviteres til kommunestyrets folkevalgtopplæring 
slik at de får samme innsikt i rollen som folkevalgt. Her bør også kommunestyrets og 
kontrollutvalgets kontrolloppgave være tema.  

 

✓ Kontrollutvalget/sekretariatet bør tidlig i valgperioden holde en presentasjon for 

kommunestyret om arbeidet til kontrollutvalget. 

 

✓ Kontrollutvalget bør årlig ha et dialogmøte med ordfører hvor de snakker om hvilke 

forventninger kommunestyret og kontrollutvalget har til hverandre, og om det er saker 

eller områder som kontrollutvalget bør følge med på. Dette bør følges opp.   

 

✓ Kontrollutvalget bør ta initiativ overfor kommunestyret til å drøfte rutiner for hvor ofte 

kontrollutvalget skal rapportere om sitt arbeid, utover det som er lovpålagt. 

 

✓ Kontrollutvalget kan avtale med ordfører at protokollen fra kontrollutvalgets møter blir 

lagt fram som referatsak i kommunestyret. Kontrollutvalgets leder kan be om taletid 

for å gi utfyllende informasjon, også om kontrollutvalgets leder ikke er medlem av 

kommunestyret. 

 

✓ Kontrollutvalgets leder bør ta ordet når kommunestyret skal behandle rapporter fra 

kontrollutvalget og orientere om funn og anbefalinger som utvalgets forslag til vedtak 

bygger på, også om kontrollutvalgets leder ikke er medlem av kommunestyret. 

 

✓ Alle medlemmer, evt. ordfører og gruppeledere i kommunestyret, kan med fordel 

involveres i ROV-prosessen12 og få mulighet til å komme med innspill på viktige 

temaer som kan legges inn i planene før behandling i kommunestyret. 

 

✓ Kontrollutvalget bør midtveis i perioden rullere vedtatt plan, og også her kan f.eks. 

gruppeledere og andre folkevalgte, inviteres til å komme med innspill til nye temaer 

for revisjonen. 
 

✓ Plan for utvalgets arbeid bør oversendes kommunestyret til orientering. 
 

✓ Årsrapporten fra kontrollutvalget bør utformes på en måte som vekker interesse for 

utvalgets arbeid.  
 

✓ I kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning kan utvalget legge 

inn temaer og problemstillinger som kan være av interesse for 

kommunestyrets medlemmer, f.eks. kommunal økonomisk bærekraft (KØB

 
12 Risiko- og vesentlighetsvurdering  
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VEDLEGG 3  Hva er et saksdokument? 
 

 

Offentleglova § 4 har definert hva som er å regne som saksdokument.  

Et dokument er informasjon som kan presenteres som en samlet, avgrenset helhet. Det kan 

være en e-post, en video, en SMS, et tradisjonelt brev på papir, eller en PDF-fil. Det er ikke 

teknologien eller formatet som bestemmer om noe er et dokument.  

 

For å vite om noe er et saksdokument må en først vurdere om innholdet gjelder 

virksomhetens ansvarsområde. Og om det har kommet inn til, lagt fram for eller opprettet av 

virksomheten. Det meste sekretariatet oppretter på vegne av kontrollutvalget er å regne som 

saksdokumenter når det er sendt ut.  

Offentleglova § 4 nevner også hva som ikke er å regne som saksdokument. 

 

Er dokumentet sendt inn eller ut av virksomheten? 

 

Hvis du har fått en henvendelse, eller selv henvendt deg til noen utenfor din egen virksomhet, 

regnes denne kommunikasjonen som «sending» inn eller ut. Det er ikke kanalen eller 

metoden som avgjør dette, men om dokumentet har blitt formidlet til eller fra en representant 

for virksomheten.  

 

Blir dokumentet saksbehandlet og har verdi som dokumentasjon? 

 

Terskelen for hva som regnes som saksbehandling er lav. Saksbehandling er når du 

sammenstiller, vurderer eller bruker informasjon, for så å forberede eller ta en avgjørelse på 

vegne av virksomheten.  
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VEDLEGG 4 Om klagerett over kontrollutvalgets vedtak 

 
 

I veilederens kapittel 2.2 Rolleavklaringer , andre avsnitt under overskriften 

Arbeidsmåte står det:  

Kontrollutvalget er ikke er et ordinært forvaltningsorgan som fatter enkeltvedtak 13. 

Kontrollutvalget kan ikke fatte eller omgjøre vedtak som er bindende for 

administrasjonen14. Videre betyr dette at de som kommer med henvendelser til 

kontrollutvalget, er ikke en part 15 i påfølgende kontrollsak. Det er ikke klagerett på 

kontrollutvalgets vedtak.   

Det er noen unntak, se vedlegg 4.  

 

Her er en nærmere redegjørelse om hovedregelen og unntakene knyttet til kontrollutvalgets 

vedtak og eventuell klagerett på disse: 

Kontrollutvalget i kommuneloven og forvaltningsloven 
- Etter kommuneloven § 5-1 andre ledd bokstav d) er kontrollutvalget et «folkevalgt 

organ». 

- Kommunelovens kapittel 11 regulerer hvordan saksbehandling skal skje i folkevalgte 

organ. I denne sammenheng er det særlig relevant å vise til kommuneloven § 11-2 

som sier at «Folkevalgte organer skal behandle saker og treffe vedtak i møter». 

 

Hovedreglene i forvaltningsloven § 2 og § 28 
- Et vedtak er ifølge forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a) «en avgjørelse som 

treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt eller konkret er 

bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer (enkeltpersoner eller andre 

private rettssubjekter)». 

Det er klart etter forvaltningsloven og kommuneloven at kontrollutvalget fatter vedtak. 

- Et enkeltvedtak er ifølge forvaltningsloven § 2 første ledd b) «et vedtak som gjelder 

rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer».  

Det er klart at de aller fleste av kontrollutvalgets vedtak ikke utløser noen rettigheter 

eller plikter for bestemte personer. 

- Retten til å klage er regulert i forvaltningsloven § 28. Det er en forutsetning at det 

dreier seg om et enkeltvedtak.  

 

Særlige vedtak som utløser klagerett 
I forvaltningsloven § 2 er det nevnt noen særskilte avgjørelser som regnes som enkeltvedtak. 

At disse avgjørelsene regnes som enkeltvedtak gjør at de utløser klagerett for parter eller 

andre med rettslig klageinteresse. Dette gjelder også hvis det er kontrollutvalget som har 

fattet avgjørelsen. 

 
13 Forvaltningsloven § 2, første ledd bokstav b 
14 Kontrollutvalgsboka 2021, s. 18. 
15 Forvaltningsloven § 2, første ledd bokstav e 
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Avgjørelsene § 2 nevner er: 

- Avgjørelse som gjelder ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed eller forflytting av 

offentlig tjenestemann. 

- Vedtak om å ilegge offentlig tjenestemann ordensstraff eller tilstå ham pensjon. 

- Avgjørelser som gjelder avvising av en sak16 eller bruk av særlige tvangsmidler for å 

få gjennomført et vedtak. 

Forvaltningsloven har også enkelte særlige bestemmelser om klagerett over avgjørelser som 

ikke i seg selv kan regnes som egne enkeltvedtak, og visse særlige regler for behandlingen 

av slike klager: 

- Den som blir pålagt å gi opplysninger har rett til å klage over pålegget dersom han 

mener at han ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi opplysningene, jf. 

forvaltningsloven § 14. 

- Den som blir utsatt for husundersøkelse, bokettersyn og annen gransking som ikke 

blir utført på offentlig kontor eller tjenestested, har rett til å klage over at granskingen 

fremmes, jf. forvaltningsloven § 15. 

- En part som får avslag på begjæring om innsyn i et bestemt dokument eller om å få 

gjøre seg kjent med en bestemt opplysning som gjelder parten/partens sak, har 

klagerett, jf. forvaltningsloven § 21. 

Sist, men ikke minst, så må det også nevnes at avslag på innsyn etter offentleglova kan 

påklages, jf. offentleglova § 32. 

Forvaltningslovens kapittel VI regulerer nærmere vilkårene for å klage og hvordan eventuell 

klagebehandling skal skje. 

 

 
16 Norsk Lovkommentar, note 49 til Forvaltningsloven: 
Ved Jan Fridthjof Bernt. Noten er sist hovedrevidert 06.12.2017. 
 
«Det følger av § 2 tredje ledd at avgjørelser som går ut på å avvise en sak, helt skal følge reglene 
for enkeltvedtak, slik at reglene i lovens kap. IV-VI kommer til anvendelse. 
 
Avvisning etter § 2 tredje ledd vil si at vedkommende forvaltningsorgan beslutter å ikke treffe 
realitetsavgjørelse i en sak som formelt er innbrakt for organet, eller avviser en klage fremsatt 
etter § 28, f.eks. fordi den er for sent fremsatt eller at klager ikke har klagerett. Se også § 28 
tredje ledd, om når det er klagerett over klageinstansens vedtak om avvisning av klage. 
 
Det vil også være avvisning om et forvaltningsorgan returnerer søknad eller annen henvendelse 
under henvisning til at det ikke er rett organ, eller at dette ikke er et spørsmål som forvaltningen 
skal ta stilling til.» 
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MOSS KOMMUNE, STORKJØKKEN 
ORKERØD
Postboks 175
1501 MOSS

Deres ref:  

Vår ref: 2022/095126  

Dato: 8. juni 2022  

Org.nr: 985399077

Inspeksjonsrapport med varsel om at vi vurderer å gi dere fire pålegg

Vi viser til inspeksjonen hos dere 5. mai 2022.

Inspeksjonen ble utført av seniorinspektør Vigdis Jenderå og seniorinspektør Anne Marte 
Kristiansen. Veslemøy Stenhaug var til stede under inspeksjonen.

Inspeksjonen omfattet

• Storkjøkken Orkerød

Dette brevet inneholder en tilbakemelding om hva vi observerte under inspeksjonen.

Dere mottok tilsynskvittering og bilder med oppsummering av observasoner 5. mai. I tillegg varsler vi 
at vi vurderer å gi dere fire ulike pålegg, slik at dere får anledning til å uttale dere, før vi avgjør om det 
skal fattes enkeltvedtak.

Frist for å gi uttalelse:
Dersom dere er uenig i påleggene som vi varsler eller har andre merknader til denne rapporten, ber 
vi om at dere gir en tilbakemelding til oss så raskt som mulig og senest innen 24. juni. Etter denne 
datoen vil vi vurdere eventuelle tilbakemeldinger som dere kommer med, og avgjøre om vi skal gi de 
påleggene som vi varsler i denne rapporten.

Oppsummering av inspeksjonen
Vi hadde ved denne inspeksjonen fokus på renhold og vedlikehold av lokaler, og rutiner tilknyttet ren 
og uren sone.
Vi fant mangler på renhold av lokaler og vedlikehold av lokaler. Vi fant også mangler ved rutiner og 
skille mellom ren og uren sone. Lagring av mat er ikke tilpasse lokalenes kapasitet. Se informasjon 
om hva vi vurderer å gi pålegg om nedenfor.

Følgende ble kontrollert:

• Lokaler - allmenne krav - rene og urene soner: se varsel 1
• Lokaler- allmenne krav - vedlikehold: se varsel 2
• Lokaler- allmenne krav - lagringskapasitet: se varsel 3

Mattilsynet
Region Stor-Oslo

Saksbehandler: Vigdis Jenderå
Tlf: 22 40 00 00 / 22779103
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01
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• Internkontroll rutiner - renhold: se varsel 4

1. Vi vurderer å gi dere pålegg om å tydeliggjøre og forbedre rutiner for ren og uren sone
Pålegget vil medføre at dere må fremlegge dokumentasjon på at dere har et tydelig skille mellom 
rene og urene soner. Rutiner må tilpasses og følges i daglig drift.

Vedtaket vil bli fattet med hjemmel i næringsmiddelhygieneforskriften § 1 Gjennomføring av 
forordning (EF) nr. 852/2004 artikkel 4.2 Allmenne og særlige hygienekrav jf. vedlegg II kapittel I 
Allmenne krav til lokaler som brukes til næringsmidler.

Det er matloven § 23 som gir Mattilsynet hjemmel til å fatte vedtak når denne bestemmelsen er brutt.

Reglene som gjelder for hygiene i lokaler hvor mat produseres
Det er krav om at det skal være mulig å holde en god næringsmiddelhygiene herunder beskytte mot 
forurensning i lokaler som benyttes til næringsmidler.

Dette er beskrevet i (EF) nr. 852/2004 vedlegg II, kap. allmenne krav til lokaler pkt 2.
Forordningen er gjennomført i Norge med næringsmiddelforskriften.

Vi har observert:
Personalet går direkte fra pakkerom (ren sone)til ferdigvarelager (uren sone).

Personalet krysser rene og urene soner uten kles-og sko skifte. Det er tilgjengelig fotbad og 
overtrekkssko.

Personalet krysser ren og uren sone for å slå av og på gass.

Varelevering med eksterne transporttraller går direkte fra uren sone til ren sone, uten tiltak.

Mattilsynet vurderer dette slik:
Mattilsynet foreløpige vurdering er at deres produksjonskjøkken ikke har tydelige grenser og rutiner 
ved overgang til ren sone. Rutiner som foreligger for vare- eller personalflyt mellom sonene ikke 
følges.

Ren sone er et avsatt areal som defineres med egne hygienekrav. Dette innebærer at dette arealet 
skal være godt merket og ha rutiner som sikrer ren sone mot forurensning. Det er viktig at deres 
kjøkken er inndelt og har rutiner som sikrer at flyten av personal og utstyr ikke krysser over i ren 
sone uten at det foreligger tilrettelagte rutiner som følges. Formålet er at en sikrer uemballerte 
næringsmidler og rent utstyr mot forurensning.

Når ren sone krysses uten hygienetiltak og egne rutiner ikke følges, så utgjør dette et regelbrudd som 
vi mener det er nødvendig å rette opp.
Vi mener det vil være rimelig at dere har tydelige skiller mellom ren og uren sone og tilpassede 
rutiner for hygieniske tiltak ved kryssing mellom sonene av personal, varer og transportutstyr innen 
angitt frist.

Fristen for å oppfylle vedtaket vil bli satt til:
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1. august 2022

2. Vi vurderer å gi dere pålegg om å gjennomføre vedlikehold
Pålegget vil medføre at dere må oversende en konkret vedlikeholdsplan for produksjonskjøkkenet 
med tilhørende rom. Planen skal inneholde datoer for gjennomført vedlikehold.
Vedlikeholdet skal omfatte alle utbedring av alle overflater som er rustne eller skadede. Vedlikeholdet 
skal sikre at overflater blir hele, glatte og lett vaskbare.

Vedtaket vil bli fattet med hjemmel i næringsmiddelhygieneforskriften § 1 Gjennomføring av 
forordning (EF) nr. 852/2004 artikkel 4.2 Allmenne og særlige hygienekrav jf. vedlegg II kapittel I 
Allmenne krav til lokaler som brukes til næringsmidler.

Det er matloven § 23 som gir Mattilsynet hjemmel til å fatte vedtak når denne bestemmelsen er brutt.

Regelene som gjelder for vedlikehold i lokaler hvor mat produseres
Det er krav om at lokaler der det finnes næringsmidler, skal holdes rene og i god stand.

Dette er beskrevet i (EF) nr. 852/2004 vedlegg II, kap. allmenne krav til lokaler pkt 1.
Forordningen er gjennomført i Norge med næringsmiddelforskriften.

Vi har observert:
Slagskader på dører og vegger.

Sprekker i trelist og gulv.

Hull i tak for døråpner, ved kokeavdeling.

Rustskader på dørterskler inn til kjøl og fryserom.

I oppvaskavdelingen var det skader og hull i tak, sprekker i gulv samt fuktskader på lister rundt 
vinduskarm.

Rampe til vognrom er dekket av en slitt gaffatape, overflate har tydelig rustdannelse.

Det er gjennomgående skader på dørkarmer og lister.
Se bilder i tilsynskvittering som støtter observasjonene.

Mattilsynet vurderer dette slik:
Mattilsynets foreløpige vurdering er at deres produksjonskjøkken med tilhørende rom på flere plasser 
har et mangelfullt vedlikehold av overflater. Overflatene har skader, hull og gjennomslag av rust.

Dere har et større produksjonskjøkken som lager mat til flere institusjoner i Moss kommune. Deres 
brukere er sårbare grupper. Overflater som er rustne og skadde er ikke glatte og lett vaskbare.
Et godt vedlikehold er en forutsetning for å kunne gjennomføre et godt renhold. Overflater som ikke 
er hele og glatte kan gi grobunn for sykdomsfremkallende bakterier i lokalene og med dette forurense 
maten.
Mangelfullt vedlikeholdt av lokaler hvor mat produseres med overflater som har skader, sår og rust, 
utgjør et regelbrudd som vi mener det er nødvendig å rette opp.
Vi mener det hadde vært rimelig at dere gjennomfører vedlikehold innen angitt frist.
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Fristen for å oppfylle vedtaket vil bli satt til:

19. august 2022

3. Vi vurderer å gi dere pålegg om lagerkapasitet i lagerrom tilhørende kjøkkenet
Pålegget vil medføre at dere må tilpasse mengden varer som lagres til lagerrommenes kapasitet eller 
utvide lagerkapasiteten. Råvarer og ferdigvarer skal lagres adskilt.

Vedtaket vil bli fattet med hjemmel i næringsmiddelhygieneforskriften § 1 Gjennomføring av 
forordning (EF) nr. 852/2004 artikkel 4.2 Allmenne og særlige hygienekrav jf. vedlegg II kapittel I 
Almenne krav til lokaler som brukes til næringsmidler.

Det er matloven § 23 som gir Mattilsynet hjemmel til å fatte vedtak når denne bestemmelsen er brutt.

Regelen som gjelder for hygiene i lokaler hvor mat produseres
Det er krav om at planløsningen, utformingen, oppføringen, plasseringen og størrelsen på lokaler 
som brukes til næringsmidler skal være slik at, det er mulig å vedlikeholde, rengjøre og/eller 
desifisere lokalene på en egnet måte, og å unngå eller redusere forurensning fra luft mest mulig, og 
det skal væære plass nok til at alt arbeidet kan foregå på en hygienisk måte.

Dette er beskrevet i (EF) nr. 852/2004 vedlegg II, kap. allmenne krav til lokaler pkt 2.
Forordningen er gjennomført i Norge med næringsmiddelforskriften.

Vi har observert:
Kjøl-og fryserom er helt fulle, gulvplass var også benyttet for å få plass til alle varene.

Råvarer og ferdigvarer under produksjon (uemballert og emballert), lagres i samme kjøl- og fryserom.

Mattilsynet vurderer dette slik:
Mattilsynets foreløpige vurdering er at dere har for liten lagerkapasitet eller tilpasser ikke innkjøp og 
produksjon av mat til den lagerkapasiteten dere har. Råvarer og ferdigvarer lagres om hverandre og 
all tilgjengelig gulvplass brukes til lagring.

Lokalene som brukes til lagring av mat må tilpasses mengden råvarer og ferdigvare. Mat skal sikres 
mot forurensning og lokalene skal lett kunne rengjøres.

Når både emballert og ikke emballert mat lagres så tett på hverandre, så vil dette utgjøre en fare for 
at de forskjellige råvarer og ferdigvarer kan forurenses. Vanskelig tilgang i alle lagerrommene gjør det 
vanskeligere med et effektivt renholdet. God orden er viktig for å kunne gjennomføre et godt renhold.

Når lagringskapasiteten ikke er tilstrekkelig ut fra behov for lagring av ferdigvarer og råvarer 
eller tilpasser ikke lagring ut fra den kapasiteten på lagerrommene som er, mener vi dette er et 
regelverksbrudd som er nødvendig å rette opp.
Vi mener at det vil være rimelig at dere lagring av ferdigvarer og råvarer tilpasses kjøkkenets 
lagerkapasitet innen angitt frist.

Fristen for å oppfylle vedtaket vil bli satt til:

1. august 2022
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4. Vi vurderer å gi dere pålegg om å forbedre egne rutiner for renhold av produksjonkjøkken 
med tilhørende rom samt sikre tilgang og bruk av håndvask
Pålegget vil medføre at dere må fremlegge dokumentasjon på forbedrede rutiner for renhold i 
kjøkken lokalene. Dere må også ha rutiner som sikrer at håndvasker er lett tilgjengelig og at dere har 
gode rutiner for vask av hender.

Vedtaket vil bli fattet med hjemmel i internkontrollforskriften for næringsmidler § 5 Internkontrollens 
innhold
Det er matloven § 23 som gir Mattilsynet hjemmel til å fatte vedtak når denne bestemmelsen er brutt.

Reglene som gjelder for internkontroll
Internkontrollforskriften for næringsmidler skal tilpasses deres aktiviteter, risikoforhold og størrelse i 
det omfang som er nødvendig for å overholde krav i næringsmiddellovgivningen. Dette er beskrevet i 
internkontrollforskriften § 5, internkontrollens innhold.

Vi har observert:
Personal vasket hender med engangshansker på.

Håndvask ved inngang ren sone fra kontorsiden var sperret av en søppeldunk.

På tørrvarelager var det spindelvev og edderkopp i taket. Under hyller var det et grått belegg og 
spindelvev.

I gang ved pauserom var det mye støv i taket.

Mattilsynet vurderer dette slik:
Mattilsynets foreløpige vurdering er at dere ikke utfører renhold i deler av deres lokaler på en 
tilfredsstillende måte.
Det mangler i tillegg rutiner som sikrer lett tilgang på håndvasker og at vask av hender utføres med 
såpevask og desinfeksjon.

Dere produserer mat til institusjoner hvor bruker av denne maten er sårbare grupper.
Dårlig rengjorte overflater kan gi forurensning av næringsmidler. Forurensning av næringsmidler vil 
kunne medføre at maten kan bli helsefarlig på grunn av bakterier, mugg og soppvekst.

Det skal til enhver tid være tilgjengelige håndvasker for vask av hendene. Dette er viktig for å 
holde en god personlig hygiene ved håndtering av uemballert mat og rent utstyr. Erfaringer viser at 
smittestoffer og annen forurensning ofte blir overført til maten og rent utstyr med urene hender.

Når rehold- og håndvask rutiner er mangelfulle mener vi det er nødvendig at dere forbedrer disse 
rutinene. Internkontrollen skal ha rutiner som sikrer at reglene for deres kjøkken drift følges.
Vi mener at det vil være rimelig at dere forbedrer deres rutiner for renhold og håndvask innen angitt 
frist.

Fristen for å oppfylle vedtaket vil bli satt til:

1. august 2022
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Se også vedlagt informasjon om rettigheter og regelverk.

Med hilsen

Eva Cathrine Langø
seksjonssjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.

Vedlegg:
Rettigheter og regelverk
Uttalelse til varsel om vedtak
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Rettigheter og regelverk
Vår rett til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak
Mattilsynets adgang til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak følger av matloven § 23.

Rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen
Dere kan kreve å få vite hvilket regelverk som gjelder for dere og deres virksomhet, hvor dere finner regelverket 
og hvordan dette regelverket skal forstås. Dere har også rett til å få vite hvordan saken deres blir behandlet, og 
hvilke rettigheter dere har i den sammenheng. Veiledningsplikten vår følger av forvaltningsloven § 11.

Deres rett til å gi uttalelse til varsel innen uttalefristen
Dere kan uttale dere om varslede vedtak inkludert gjennomføringsfrist. Uttalefristen er 24. juni 2022. Nærmere 
informasjon om uttaleretten finnes i vedlagt skjema for uttalelse. Vi vil vurdere eventuelle uttalelser før vi avgjør 
om vi skal fatte vedtak som varslet.

Rett til å se saksdokumentene
Retten til partsinnsyn følger av forvaltningsloven §§ 18 - 21.

Dere må betale gebyr hvis Mattilsynet må gjennomføre nytt tilsyn i saken
Vi krever at dere betaler et gebyr på 2495 kroner hvis vi må gjennomføre nytt tilsyn i saken.
Krav om gebyr er hjemlet i forskrift om offentlig kontroll på matområdet av 03.03.2020 nr. 704 § 2, jf. 
kontrollforordningen (EU) 2017/625 art. 79 nr. 2 bokstav c og forskrift om gebyr i matforvaltningen av 
28.01.2004 nr. 221 § 15a.

Vi har vurdert aktiviteten etter dette regelverket

• FOR 1994-12-15 nr 1187: Forskrift 15. des. 1994 nr. 1187 om internkontroll for å oppfylle 
næringsmiddellovgivningen (internkontrollforskriften for næringsmidler )

• FOR 2008-12-22 nr 1623: Forskrift 22. des. 2008 nr. 1623 om næringsmiddelhygiene 
(næringsmiddelhygieneforskriften )

Vi har funnet brudd på disse bestemmelsene:

• Internkontrollforskriften for næringsmidler § 5 Internkontrollens innhold
• Næringsmiddelhygieneforskriften § 1, forordning (EF) nr. 852/2004 vedlegg II, kapittel I Allmenne krav til 

lokaler som brukes til næringsmidler (unntatt dem som er angitt i kapittel III)
• Næringsmiddelhygieneforskriften § 1, forordning (EF) nr. 852/2004 vedlegg II Allmenne hygienekrav til alle 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetak (unntatt når vedlegg i får anvendelse)

Elektronisk post til Mattilsynet
Elektronisk post sendes til postmottak@mattilsynet.no. Dersom innholdet i dokumentene er sensitivt/
taushetsbelagt, anbefaler vi bruk av eDialog. Informasjon om dette finner du på Mattilsynet.no under "Kontakt 
oss".
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Mattilsynet Avdeling Østfold og Follo
v/ Vigdis Jenderå
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal

Deres ref:  

Vår ref:  

Dato:  

Org.nr:

UTTALELSE TIL VARSEL OM VEDTAK

Det vises til varsel om vedtak fra Mattilsynet, Avdeling Østfold og Follo gitt i rapport datert 8. juni 
2022 med saksnummer 2022/095126 med uttalerett innen 24. juni 2022.

Uttalelse fra: MOSS KOMMUNE, STORKJØKKEN ORKERØD

Uttalelse

Her gis tilføyelser og bemerkninger som har betydning for saken / beskrivelse av tiltak som er utført / 
skal utføres.

 Eventuelt ytterligere opplysninger, som for eksempel kopi av utfylt avviksskjema, gis i vedlegg.

Varslet vedtak Vedtaket skal 
oppfylles innen

Uttalelse

1. Vi vurderer å gi dere pålegg 
om å tydeliggjøre og forbedre 
rutiner for ren og uren sone
Pålegget vil medføre at dere må 
fremlegge dokumentasjon på at 
dere har et tydelig skille mellom 
rene og urene soner. Rutiner må 
tilpasses og følges i daglig drift.

1. august 2022  

2. Vi vurderer å gi dere pålegg 
om å gjennomføre vedlikehold
Pålegget vil medføre at 
dere må oversende en 
konkret vedlikeholdsplan for 
produksjonskjøkkenet med 
tilhørende rom. Planen skal 
inneholde datoer for gjennomført 
vedlikehold.
Vedlikeholdet skal omfatte alle 
utbedring av alle overflater 
som er rustne eller skadede. 
Vedlikeholdet skal sikre at 
overflater blir hele, glatte og lett 
vaskbare.

19. august 2022  

Mattilsynet
Region Stor-Oslo

Saksbehandler: Vigdis Jenderå
Tlf: 22 40 00 00 / 22779103
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01
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Varslet vedtak Vedtaket skal 
oppfylles innen

Uttalelse

3. Vi vurderer å gi dere pålegg 
om lagerkapasitet i lagerrom 
tilhørende kjøkkenet
Pålegget vil medføre at dere 
må tilpasse mengden varer 
som lagres til lagerrommenes 
kapasitet eller utvide 
lagerkapasiteten. Råvarer og 
ferdigvarer skal lagres adskilt.

1. august 2022  

4. Vi vurderer å gi dere pålegg 
om å forbedre egne rutiner for 
renhold av produksjonkjøkken 
med tilhørende rom samt 
sikre tilgang og bruk av 
håndvask
Pålegget vil medføre at dere må 
fremlegge dokumentasjon på 
forbedrede rutiner for renhold 
i kjøkken lokalene. Dere må 
også ha rutiner som sikrer at 
håndvasker er lett tilgjengelig og 
at dere har gode rutiner for vask 
av hender.

1. august 2022  

Sted:
Dato:

....................................................................
Ansvarlig for virksomheten
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VÅR DATO VÅR REFERANSE 
1 av 12

06.05.2022 2022/8467  

DERES REFERANSE

VÅR SAKSBEHANDLER

  

Cathrine Løchsen, tlf. 90845422

POSTADRESSE EDIALOG TELEFON ORGANISASJONSNR
Postboks 4720 Torgarden www.arbeidstilsynet.no/post 73 19 97 00 974761211
7468 Trondheim INTERNETT
Norge www.arbeidstilsynet.no

MOSS KOMMUNE 
Postboks 175
1501 MOSS

Orgnr 920817521

Tilsynsrapport for MOSS KOMMUNE org.nr. 
920817521

Vi viser til tilsyn med MOSS KOMMUNE BREDSANDKROKEN BOFELLESSKAP org.nr. 988115665 
(underenhet)

Sted: Bredsandkroken 36, 1570 DILLING

Når: 07.04.2022

Til stede fra dere: Marthe Hundseide (konstituert avdelingsleder) og AnneMa 
Behn (verneombud/vernepleier)

Til stede fra Arbeidstilsynet: Cathrine Løchsen (seniorinspektør)

I tilsynet fant vi forhold som ikke er i samsvar med regelverket. Her er en oversikt over Arbeidstilsynets 
reaksjoner i saken.

# Reaksjon Status Frist

1 Pålegg - Muskel- og skjelettplager - kartlegging og 
risikovurdering

Varslet 15.09.2022

2 Pålegg - Muskel- og skjelettplager – plan og tiltak Varslet 15.09.2022

3 Pålegg - Psykiske plager - kartlegging og risikovurdering Varslet 15.09.2022

4 Pålegg - Psykiske plager - plan og tiltak Varslet 15.09.2022

5 Pålegg - Opplæring - generelt Varslet 15.09.2022

10 Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - bistand til 
påleggsgjennomføring

Varslet 15.09.2022
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11 Pålegg - Kompetanse - arbeidstaker som er satt til å lede 
andre

Varslet 15.09.2022

13 Pålegg - HMS arbeid - medvirkning Varslet 15.09.2022

Nederst i brevet finner dere en samlet oversikt over forholdene vi kontrollerte i tilsynet.

Oppsummering av tilsynet
Hensikten med tilsynet var å kontrollere og bidra til at virksomheten arbeider systematisk med helse, 
miljø og sikkerhet for å forebygge at arbeidstakerne får muskel- og skjelettplager, og psykiske plager. 

Tema i tilsynet:

 Systematisk HMS-arbeid (kartlegging, risikovurdering, handlingsplan, rapportering og 
avvikshåndtering knyttet til ergonomiske, organisatoriske og psykososiale forhold)

 Organisering

 Ledelse og medvirkning, samarbeid med arbeidstakere og verneombud

 HMS-opplæring til leder(e) og verneombud

 Informasjon og opplæring til øvrige ansatte knyttet til risikoforhold i arbeidet

 Samarbeid med godkjent bedriftshelsetjeneste

Tilsynet ble gjennomført som et fysisk møte med konstituert avdelingsleder og verneombud. Denne 
tilsynsrapporten er utarbeidet på bakgrunn av innsendt dokumentasjon i forkant av tilsynet, samt de 
opplysninger som fremkom under selve tilsynet.

Organisering

Bredsandkroken bofellesskap er ett av tre bofellesskap som inngår i Virksomhet Sentrum. De andre er 
Hestehovveien og Svingen. Virksomheten er organisert innunder Enhet for hjemmetjenester i Moss 
kommune. 

Bredsandkroken gir tjenester til 5 godt voksne brukere med ulike fysiske og psykiske 
utviklingshemminger som har fått innvilget vedtak om bistand. Bofellesskapet er lokalisert i eget 
borettslag bestående av 5 leiligheter som brukerne selv eier. Borettslaget ble opprettet i 1995, og det 
har eget styre.

Bredsandkroken har 20 ansatte. Uvisst hvor mange årsverk, men 10 av 20 ansatte har stillingsprosent 
tilsvarende 50% eller mindre, med noe ufrivillig deltid. Det er en stabil personalgruppe med liten turn-
over. Bofellesskapet er døgnbemannet, og de ansatte jobber 2-delt turnus (dag/kveld/helg) og det er 3 
egne nattevakter (våkne).

Ansattegruppa består av vernepleiere, helsefagarbeidere, assistenter, lærlinger og vernepleierstudenter. 
Virksomheten har i perioder utplasserte elever fra videregående skole. Det er p.t utlyst en 60% stilling 
som sykepleier.

Avdelingsleder har det overordnede ansvaret for personal, HMS, fag og økonomi for bofellesskapene 
Bredsandkroken, Hestehovveien og Svingen. Disse har totalt 23,77 årsverk fordelt på 46 personer. Per i 
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dag er avdelingsleder langtidssykemeldt, og det er uklart hvorvidt hen kommer tilbake i full stilling. 
Konstituert avdelingsleder har tidligere vært fagkoordinator og verneombud ved Hestehovveien. Hen gir 
uttrykk for at det er krevende å lede tre bofellesskap som er geografisk spredt med ulike 
ansattegrupper og ulike brukere. Det er derfor ønskelig å delegere enkelte administrative oppgaver til 
sykepleierstillingen som nå er utlyst.

Avdelingsleder har gjennomført HMS-opplæring (40 timer) i regi av kommunen, men har liten kjennskap 
til Moss kommune som arbeidsgiver hva gjelder HMS-systemet Risk Manager. Se varsel om pålegg. 

HMS-medvirkning

Bredsandkroken har eget verneombud, og hun har gjennomført lovpålagt opplæring (40 timer). 
Verneombudet uttaler at det er lite samarbeid med øvrige verneombud i virksomheten og 
hovedverneombudet i kommunen. 

Arbeidstilsynet finner det uklart hvorvidt det sikres tilstrekkelig HMS-medvirkning fra de ansatte i 
virksomheten (her; avdelingsnivå, virksomhetsnivå og enhetsnivå). Se varsel om pålegg.

Systematisk HMS-arbeid

Bredsandkroken benytter seg av kommunens overordnede HMS-system Risk Manager, men kan ikke 
dokumentere bruken av dette i det systematiske HMS-arbeidet.

Bredsandkroken kan ikke vise til dokumentasjon på at relevante risikoforhold (fysisk tungt arbeid og 
ubekvemme arbeidsstillinger, vold og trusler, trakassering, ubekvem arbeidstid, alenearbeid, tidspress, 
rollekonflikter og emosjonell belastning) er kartlagt og risikovurdert. Det fremkommer heller ingen 
handlingsplaner med tiltak. Se varsler om pålegg.

Arbeidstilsynet har mottatt kopi av overordnet rutine for avvikshåndtering. Det opplyses om under 
tilsynet at det meldes avvik, men Arbeidstilsynet oppfordrer avdelingen til å finne en felles forståelse for 
definisjonen av avvik knyttet til arbeidsmiljø slik at avvikene i større grad gjenspeiler avdelingens HMS-
utfordringer.

Opplæring

Avdelingen kan ikke dokumentere at relevant opplæring er gitt samtlige ansatte. Det foreligger heller 
ingen skriftlige rutiner på dette. Se varsel om pålegg.

Bistand fra bedriftshelsetjenesten

Virksomheten er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste. Avdelingen har ikke benyttet seg av 
bedriftshelsetjenestens bistand i sitt systematiske HMS-arbeid. Se varsel om pålegg.

Arbeidstilsynets vurdering

Det er Arbeidstilsynets inntrykk at virksomheten har fokus på forebyggende tiltak i arbeidsmiljøet på en 
slik måte at arbeidsrelaterte helseplager skal unngås så langt det lar seg gjøre, men tilsynet har avdekket 
flere mangler hva gjelder arbeidsgivers dokumentasjonsplikt i sitt systematiske HMS-arbeid. 

Dette kan skyldes implementering av "nytt" HMS-system som følge 
av kommunesammenslåing (01.01.2020), samt påfølgende koronapandemi hvor flere 
opplæringsaktiviteter og HMS-samlinger ble avlyst eller utsatt på ubestemt tid.
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 Jf. Internkontrollforskriften § 5 har arbeidsgiver plikt til å sørge for at det systematiske HMS-arbeidet 
skal dokumenteres i den form og omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, 
aktiviteter, risikoforhold og størrelse. 

På bakgrunn av innsendt dokumentasjon, samt de opplysninger som er gitt i selve tilsynet, ser 
Arbeidstilsynet grunn til å varsle flere pålegg. 

Varsel om pålegg
Dette er et varsel om at Arbeidstilsynet kommer til å gi MOSS KOMMUNE pålegg om å rette opp forhold 
som ikke er i samsvar med regelverket. Før vi vedtar pålegg, har dere rett til å kommentere saken.

Gi oss skriftlig tilbakemelding innen 31.05.2022 hvis dere mener at beskrivelsen nedenfor ikke er 
korrekt, eller hvis dere har kommentarer til de påleggene vi varsler og de fristene vi har satt. Etter denne 
datoen kan vi vedta pålegg.

Send oss tilbakemeldingen via eDialog. Oppgi referansenummer 2022/8467.

#11 Pålegg - Kompetanse - arbeidstaker som er satt til å lede andre
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre 
arbeidstakere, har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og 
sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Innen 15.09.2022 må dere sende oss:

 Beskrivelse av hvordan arbeidsgiver sikrer at arbeidstaker (her:avdelingsleder) som har til 
oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere, har nødvendig HMS-kompetanse

 Oversikt over innholdet i tiltak for å sikre tilstrekkelig HMS-kompetanse (herunder også 
opplæring i kommunens HMS-system og rutiner)

 Bekreftelse på gitt opplæring evt påmelding til relevante kurs

Dette står i regelverket:
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre 
arbeidstakere (arbeidsleder), har tilstrekkelig kunnskap til å ivareta arbeidsmiljøet innenfor 
arbeidsleders ansvarsområde.

Dette har vi funnet hos dere:
Arbeidstilsynet har ikke mottatt dokumentasjon på dette.

Vi varsler herved pålegg.

Dette er brudd på arbeidsmiljøloven §§ 3-2 første ledd bokstav b og 2-3 tredje ledd.

#13 Pålegg - HMS arbeid - medvirkning
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Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne og deres tillitsvalgte får medvirke i det systematiske helse-, 
miljø- og sikkerhetsarbeidet.

Innen 15.09.2022 må dere sende oss:

 Beskrivelse av hvordan arbeidstakerne og deres tillitsvalgte medvirker i det systematiske 
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (arenaer, metoder, verktøy)

 Kopi av HMS-årshjul (tilpasset avdelingen)

Dette står i regelverket:
For å sikre at hensyn til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at 
det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i 
samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

Dette har vi funnet hos dere:
Arbeidstilsynet har ikke mottatt dokumentasjon på dette.

Vi varsler herved pålegg.

Dette er brudd på arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd.

#1 Pålegg - Muskel- og skjelettplager - kartlegging og risikovurdering
Arbeidsgiver skal kartlegge faktorer i arbeidsmiljøet som kan gi risiko for muskel- og skjelettplager hos 
arbeidstakerne. På bakgrunn av kartleggingen skal arbeidsgiver vurdere risikoen for at arbeidstakerne får 
muskel- og skjelettplager. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte.

Innen 15.09.2022 må dere sende oss:

 Kopi av kartlegging og risikovurdering av faktorer i arbeidet som kan gi risiko for muskel- og 
skjelettplager (fysisk tungt arbeid, ubekvemme arbeidsstillinger, hjelpemidler, organisering 
av arbeidet)

 Beskrivelse av hvordan arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte har medvirket

Dette står i regelverket:
For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for 
at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres 
i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. 

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge farer og 
problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og 
iverksette tiltak for å redusere risikoen.

Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av 
faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. 
Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med 
utviklingen i samfunnet.
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Den som forskriften retter seg mot, jf. § 1-3, skal sørge for at arbeidsmiljøet i virksomheten blir vurdert 
ved planleggingen, tilrettelegging og gjennomføringen av arbeidet.

Faktorer som kan påvirke arbeidstakernes fysiske eller psykiske helse og sikkerhet, herunder arbeidstid, 
skal kartlegges og om nødvendig måles. Det skal tas særskilt hensyn til om arbeidstakere under 18 år skal 
benyttes i arbeidet, jf. kapittel 12.

På grunnlag av kartleggingen skal risikoen for skade på eller fare for arbeidstakernes helse og sikkerhet 
vurderes.

Risikovurdering skal gjentas regelmessig, ved endringer som kan ha betydning for risikoforholdene og 
ved innkjøp av maskiner og utstyr, som kan ha betydning for helse, arbeidsmiljøet og sikkerheten i 
virksomheten.

Risikovurdering skal foretas i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.

Kartlegging og risikovurdering, samt planer og tiltak som utløses av risikovurderinger, skal dokumenteres 
i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold 
og størrelse og oppbevares slik at opplysningene kan anvendes på et senere tidspunkt.

Dette har vi funnet hos dere:
Arbeidstilsynet har ikke mottatt dokumentasjon på dette.

Vi varsler herved pålegg.

Dette er brudd på arbeidsmiljøloven §§ 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c og 4-1 første ledd og 
forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1.

#2 Pålegg - Muskel- og skjelettplager – plan og tiltak
Arbeidsgiver skal iverksette tiltak og/eller utarbeide plan for å redusere risikofaktorer i arbeidet som kan 
gi muskel- og skjelettplager hos arbeidstakerne. Tiltakene skal bygge på en gjennomført kartlegging og 
risikovurdering. Arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte skal medvirke i utarbeidelsen av tiltak 
og/eller plan.

Innen 15.09.2022 må dere sende oss:

 Oversikt over gjennomførte tiltak som reduserer risiko for muskel- og skjelettplager 
og/eller

 Plan med frist for gjennomføring av tiltak

 Beskrivelse av hvordan arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte har medvirket

Dette står i regelverket:
For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for 
at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres 
i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. 
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Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge farer og 
problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og 
iverksette tiltak for å redusere risikoen.

Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av 
faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. 
Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med 
utviklingen i samfunnet.

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som 
er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Internkontroll innebærer at virksomheten skal  kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn 
vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Dette må 
dokumenteres skriftlig.

Dette har vi funnet hos dere:
Arbeidstilsynet har ikke mottatt dokumentasjon på dette.

Vi varsler herved pålegg.

 

Dette er brudd på arbeidsmiljøloven §§ 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c og 4-1 første ledd og 
forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 
andre ledd.

#3 Pålegg - Psykiske plager - kartlegging og risikovurdering
Arbeidsgiver skal kartlegge faktorer i arbeidsmiljøet som kan gi risiko for psykiske plager hos 
arbeidstakerne. På bakgrunn av kartleggingen skal arbeidsgiver vurdere risikoen for at arbeidstakerne får 
psykiske plager. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte.

Innen 15.09.2022 må dere sende oss:

 Kopi av kartlegging og risikovurdering (vold og trusler, trakassering, ubekvem arbeidstid, 
alenearbeid, tidspress, rollekonflikter, emosjonell belastning. lederstøtte/kollegastøtte)

 Beskrivelse av hvordan arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte har medvirket

Dette står i regelverket:
For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for 
at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres 
i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. 

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge farer og 
problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og 
iverksette tiltak for å redusere risikoen.

Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av 
faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. 
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Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med 
utviklingen i samfunnet.

Den som forskriften retter seg mot, jf. § 1-3, skal sørge for at arbeidsmiljøet i virksomheten blir vurdert 
ved planleggingen, tilrettelegging og gjennomføringen av arbeidet.

Faktorer som kan påvirke arbeidstakernes fysiske eller psykiske helse og sikkerhet, herunder arbeidstid, 
skal kartlegges og om nødvendig måles. Det skal tas særskilt hensyn til om arbeidstakere under 18 år skal 
benyttes i arbeidet, jf. kapittel 12.

På grunnlag av kartleggingen skal risikoen for skade på eller fare for arbeidstakernes helse og sikkerhet 
vurderes.

Risikovurdering skal gjentas regelmessig, ved endringer som kan ha betydning for risikoforholdene og 
ved innkjøp av maskiner og utstyr, som kan ha betydning for helse, arbeidsmiljøet og sikkerheten i 
virksomheten.

Risikovurdering skal foretas i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.

Kartlegging og risikovurdering, samt planer og tiltak som utløses av risikovurderinger, skal dokumenteres 
i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold 
og størrelse og oppbevares slik at opplysningene kan anvendes på et senere tidspunkt.

Dette har vi funnet hos dere:
Arbeidstilsynet har ikke mottatt dokumentasjon på dette.

Vi varsler herved pålegg.

 

Dette er brudd på arbeidsmiljøloven §§ 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c og 4-1 første ledd og 
forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1.

#4 Pålegg - Psykiske plager - plan og tiltak
Arbeidsgiver skal iverksette tiltak og/eller utarbeide plan for å redusere risikofaktorer i arbeidet som kan 
gi psykiske plager hos arbeidstakerne. Tiltakene skal bygge på en gjennomført kartlegging og 
risikovurdering. Arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte skal medvirke i utarbeidelsen av tiltak 
og/eller plan.

Innen 15.09.2022 må dere sende oss:

 Oversikt over gjennomførte tiltak og/eller

 Plan med frist for gjennomføring av tiltak

 Beskrivelse av hvordan arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte har medvirket

Dette står i regelverket:
For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for 
at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres 
i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.
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Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge farer og 
problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og 
iverksette tiltak for å redusere risikoen.

Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av 
faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. 
Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med 
utviklingen i samfunnet.

Den som forskriften retter seg mot, jf. § 1-3, skal sørge for at arbeidsmiljøet i virksomheten blir vurdert 
ved planleggingen, tilrettelegging og gjennomføringen av arbeidet.

Faktorer som kan påvirke arbeidstakernes fysiske eller psykiske helse og sikkerhet, herunder arbeidstid, 
skal kartlegges og om nødvendig måles. Det skal tas særskilt hensyn til om arbeidstakere under 18 år skal 
benyttes i arbeidet, jf. kapittel 12.

På grunnlag av kartleggingen skal risikoen for skade på eller fare for arbeidstakernes helse og sikkerhet 
vurderes.

Risikovurdering skal gjentas regelmessig, ved endringer som kan ha betydning for risikoforholdene og 
ved innkjøp av maskiner og utstyr, som kan ha betydning for helse, arbeidsmiljøet og sikkerheten i 
virksomheten.

Risikovurdering skal foretas i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.

Kartlegging og risikovurdering, samt planer og tiltak som utløses av risikovurderinger, skal dokumenteres 
i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold 
og størrelse og oppbevares slik at opplysningene kan anvendes på et senere tidspunkt.

Dette har vi funnet hos dere:
Arbeidstilsynet har ikke mottatt dokumentasjon på dette.

Vi varsler herved pålegg.

 

Dette er brudd på arbeidsmiljøloven §§ 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c og 4-1 første ledd og 
forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1.

#5 Pålegg - Opplæring - generelt
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig 
for å utføre arbeidet.

Innen 15.09.2022 må dere sende oss:

 Oversikt over innholdet i opplæringen

 Beskrivelse av hvordan arbeidsgiver sikrer fremtidig opplæring for samtlige ansatte ved 
avdelingen

Dette står i regelverket:
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Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig 
for å utføre arbeidet.

Arbeidstakere som bruker utstyr og anlegg, eller håndterer varer, stoffer eller produkter skal få 
nødvendig opplæring og øvelse i hensiktsmessig arbeidsteknikk, organisering av arbeidet, andre 
relevante forhold og ha nødvendige kvalifikasjoner for sikker utførelse av arbeidet. 

Opplæringen skal gjentas når det er nødvendig og gis på et språk som arbeidstakerne forstår.

Dette har vi funnet hos dere:
Arbeidstilsynet har ikke mottatt dokumentasjon på dette.

Vi varsler herved pålegg.

 

Dette er brudd på arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav a og forskrift om organisering, ledelse og 
medvirkning § 8-1.

#10 Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - bistand til påleggsgjennomføring
Arbeidsgiver skal sørge for at bedriftshelsetjenesten bistår ved gjennomføring av pålegg som er gitt.

Innen 15.09.2022 må dere sende oss:

 Beskrivelse av hvordan bedriftshelsetjenesten har bistått arbeidsgiver ved gjennomføring 
av påleggene

Dette står i regelverket:
Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å 
skape sunne og trygge arbeidsforhold.

Arbeidsgiver skal sørge for at bedriftshelsetjenesten bistår virksomheten ved:

 planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer 

 utarbeidelse og endring av retningslinjer 

 kartlegging og risikovurdering 

 fremme forslag til forebyggende tiltak 

 overvåking og kontroll av arbeidstakernes helse 

 individuell tilrettelegging informasjon og opplæring 

 henvendelser fra arbeidstakere, verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Dette har vi funnet hos dere:
Arbeidstilsynet har ikke mottatt dokumentasjon på dette.

Vi varsler herved pålegg.
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Dette er brudd på arbeidsmiljøloven § 3-3 andre ledd og forskrift om organisering, ledelse og 
medvirkning § 13-2.

Send dokumenter eller kommentarer via eDialog
Bruk eDialog hvis dere skal sende oss dokumentasjon eller for å svare på dette brevet. Husk å oppgi 
referansenummer 2022/8467. Les mer om eDialog på www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/post/.

Gi informasjonen videre til verneombudet
Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet (arbeidsmiljøloven § 18-6 (8)). Vi ber 
derfor om at du som arbeidsgiver gir en kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis dere ikke har 
verneombud, skal du gi kopien til representanten for de ansatte.

Mer informasjon?
Dere finner informasjon om gangen i et tilsyn og reaksjonene vi kan gi, på arbeidstilsynet.no/om-
oss/tilsyn/.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Ida Aagaard
seksjonsleder

                                                    

Dette brevet er elektronisk signert.

Cathrine Løchsen
seniorinspektør

Kopi til:
MOSS KOMMUNE BREDSANDKROKEN BOFELLESSKAP, Postboks 175, 1501 MOSS
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Cathrine Løchsen, tlf. 90845422

POSTADRESSE EDIALOG TELEFON ORGANISASJONSNR
Postboks 4720 Torgarden www.arbeidstilsynet.no/post 73 19 97 00 974761211
7468 Trondheim INTERNETT
Norge www.arbeidstilsynet.no

Her finner dere en samlet oversikt over det vi kontrollerte i tilsynet.

 Har arbeidsgiver kartlagt og vurdert faktorer i arbeidet som kan gi risiko for muskel- og 
skjelettplager hos arbeidstakerne?

 Har arbeidsgiver iverksatt tiltak og/eller utarbeidet plan for å redusere risikofaktorer i arbeidet 
som kan gi muskel- og skjelettplager hos arbeidstakerne?

 Har arbeidsgiver kartlagt og risikovurdert faktorer i arbeidet som kan gi risiko for psykiske plager 
hos arbeidstakerne?

 Har arbeidsgiver iverksatt tiltak og/eller utarbeidet plan for å redusere risikofaktorer i arbeidet 
som kan gi psykiske plager hos arbeidstakerne?

 Sørger arbeidsgiver for at arbeidstakerne får den opplæring, øvelse og instruksjon som er 
nødvendig for å utføre arbeidet?

 Har arbeidsgiver gjennomgått opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid?

 Har virksomheten valgt verneombud?

 Sørger arbeidsgiver for at verneombudet får nødvendig opplæring?

 Sørger arbeidsgiver for at verneombudet blir tatt med på råd i virksomhetens arbeid i 
planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet?

 Sørger arbeidsgiver for at det er utarbeidet plan for bedriftshelsetjenestens bistand i 
virksomheten? 

 Har arbeidsgiver sørget for en oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan 
ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med arbeidsmiljøarbeidet (helse-, miljø- og 
sikkerhet) er fordelt? 

 Har arbeidsgiver iverksatt rutine for hvordan avvik (uønskede hendelser) skal meldes og følges 
opp? 

 Har virksomheten kompetanse til å gjennomføre påleggene uten bistand fra 
bedriftshelsetjenesten? 

 Har arbeidsgiver sørget for at arbeidstaker som er satt til å lede andre har nødvendig 
kompetanse slik at hensynet til sikkerhet og helse er ivaretatt innenfor lederens ansvarsområde?

 Har arbeidsgiver vurdert om arbeidstidsordningene er fullt forsvarlig for arbeidstakerne (ikke 
utsettes for uheldige fysiske og psykiske belastninger og slik at det er mulig å ivareta 
sikkerhetshensyn)? 

 Sikrer arbeidsgiver at arbeidstakerne og deres tillitsvalgte får medvirke i det systematiske 
arbeidsmiljøarbeidet? 
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Moss kommune 
Postboks 175 
1501 MOSS 
 

  

 

Statsforvalterens oppfølging av kommunens rapportering på 
barnevernområdet for 2021.   
 
Statsforvalteren i Oslo og Viken har mottatt rapportering på barnevernområdet fra Moss kommune 
for 1. og 2. halvår 2021, samt kvartalsrapportering med kontrollskjemaer og beslutninger om utvidet 
frist. Vi viser til vår oppfølging av kommunens halvårsrapportering på barnevernområdet, sist i brev 
datert 22.04.21, etter rapportering fra 2. halvår 2020.  
 
På bakgrunn av rapporteringen for 2021 har vi funnet grunnlag for å gi følgende tilbakemelding til 
barneverntjenesten i Moss. 
 
Stillinger til saksbehandling ( Kostra kode 244 )  
Kommunemonitoren for barnevern viser at Moss kommune behandlet 16 undersøkelser eller tiltak 
pr saksbehandler i 2021. Snittet for Viken er 15 saker pr saksbehandler og for landet for øvrig 14 
saker. 
 
Fra og med 2022 tildeler ikke Statsforvalteren lenger midler til øremerkede stillinger på 
barnevernområdet.  
 
Barneverntjenestens arbeid med meldinger 
 
Rapporteringen viser at barneverntjenesten har henlagt hhv 23 % og 26 % av nye meldinger mottatt i 
2021. Landsgjennomsnittet for henleggelser av meldinger for 1. halvår 2021 var 19 %. 
 
Etter rapporteringen i 2021 bad Statsforvalteren om at Moss kommune følger nøye med på arbeidet 
med meldinger, for å sikre at dere har riktig terskel for henleggelse av meldinger.  
 
Barneverntjenestens arbeid med undersøkelser 
 
Beslutninger om utvidet frist av saksbehandlingstiden i undersøkelsessaker 
Statsforvalteren har mottatt 7 beslutninger om utvidet frist fra barneverntjenesten for dette året. I 2 
saker er det fattet beslutning om utvidelse av undersøkelsestiden til inntil 6 måneder, men der 
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denne fristen også er overskredet. Barnevernleder har fått kvartalsvis tilbakemelding fra 
Statsforvalteren som viser at de øvrige beslutningene er godkjent.  
 
Fristbrudd og henleggelser 
Rapporteringen viser at barneverntjenesten har behandlet hhv 5 % og 6 % av undersøkelsene utover 
frist. Gjennomsnittet for fristbrudd på landsbasis 1.halvår 2021 var 5 %.  
 
Det går videre fram av rapporteringen at barneverntjenesten henla hhv 59 % og 56 % av alle 
undersøkelsessaker. Henleggelsesprosenten for landet i 1. halvår 2021 var 63 %. 
 
Vi viser også til brev fra oss av 6.12.2021 «Statsforvalteren orienterer om forventninger knyttet til 
konklusjon og vedtak etter undersøkelser i barnevernssaker». Dette er veiledning som vi forventer at 
tjenesten iverksetter i saksbehandlingen. 
 
Barneverntjenestens arbeid med tiltakssaker 
Rapporteringen viser at barneverntjenesten mangler tiltaksplaner i 7 % av sakene for 1. halvår og 8 
% av sakene for 2. halvår. Rapporteringen viser at det er hhv 17 % og 26 % av tiltak med varighet 
utover 3 måneder som mangler evaluering. Statsforvalteren viser til saksbehandlingsrundskrivet fra 
Bufdir, der det anbefales at hjelpetiltak evalueres hver tredje måned.  
 
Barneverntjenestens tilsyn, oppfølging og kontroll med barn i fosterhjem  
Rapporteringen fra barneverntjenesten viser at det ikke er gjennomført det antallet tilsynsbesøk 
som loven setter som et minimum i 8 % av alle fosterhjem for 1. halvår og 4 % i 2. halvår.   
 
Når det gjelder barneverntjenestens oppfølging- og kontrollansvar for barn i fosterhjem, mangler 
det minste antallet oppfølgingsbesøk i 1 % av fosterhjemmene i 1. halvår og 5 % i 2. halvår. 
 
Det er et krav i loven at barneverntjenesten alltid skal vurdere plassering i slekt og nettverk når barn 
er i behov av fosterhjem. Kommunemonitoren viser at andelen slekt og nettverksplasseringer i 2020 
var på 52,8 %. Snittet for landet var 35,5 % i 2020.   
 
 
Øvrige kommentarer 
Stadig flere kommuner bruker merknadsfeltet i rapporteringen til å forklare tallene, for eksempel 
ved å beskrive årsak til avvik eller tiltak som er iverksatt for å rette avvik. Dette er en god mulighet til 
å kommunisere situasjonen i tjenesten og vi anbefaler at dere bruker merknadsfeltet.  
 
Tilstandsrapport 
Fra 2021 skal kommunen/bydelen rapportere til kommunestyret/bydelsutvalget om tilstanden i 
barnevernet. Dette skal gjøres årlig.  
 
Vi viser til Bufdir sin informasjon: 
https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/tilstandsrapportering/om_tilstandsrapportering/ 
Dere finner også lenke til mal for rapportering inne på kommunemonitoren 
https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern_kommunemonitor/#/ 
 
Vi har mottatt tilstandsrapport fra Moss kommune, behandlet i 2021. Vi ber om å få tilsendt ny 
tilstandsrapport som behandles i 2022, så snart den er lagt fram for kommunestyret.  
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Samlet oppsummering og konklusjon av rapporteringen 
 
Statsforvalteren viser til at det er en forutsetning for at barn skal få den hjelpen de skal ha til riktig 
tid er at meldinger undersøkes. Moss kommune har over tid rapportert om høyere 
henleggelsesprosent enn lands og fylkesgjennomsnittet. Vi vil anbefale at kommunen fortsetter å 
følge nøye med på sin praksis for å henlegge meldinger f.eks gjennom egne stikkprøvekontroller.  
 
Rapporteringen viser at det fortsatt er noe mangler ved evaluering av hjelpetiltak i Moss. Oppfølging 
og evaluering er en forutsetning for at tiltak skal virke etter hensikten i vedtaket. Vi ber dere om å 
påse at dere har tilstrekkelige rutiner for å sikre at det blir gjennomført regelmessig evaluering og at 
barn og foreldres deltar i å utarbeide og evaluere planer. Vi ber dere også påse at dere følger opp 
den enkelte saksbehandler tilstrekkelig, slik at dere sikrer arbeidet styres forsvarlig. 
 
Statsforvalteren tar halvårsrapporteringen fra barneverntjenesten i Moss kommune til orientering.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Atle Grønstøl 
seksjonssjef 

  
 
Maria Kjølberg Evensen 
seniorrådgiver 

Sosial- og barnevernsavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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