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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/113 
Dokumentnr.: 47 
Løpenr.: 179941/2022 
Klassering: 3017-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Råde 20.06.2022 22/15 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

 
 
Fredrikstad, 20.05.2022 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Saksliste er fremlagt og godkjent av kontrollutvalgets leder. 
 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at innkalling og saksliste kan godkjennes. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/113 
Dokumentnr.: 48 
Løpenr.: 179946/2022 
Klassering: 3017-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Råde 20.06.2022 22/16 

 

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, 20.05.2022 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kontrollutvalgets rutine som ble behandlet i kontrollutvalgets møte 09.12 2019 
skal det ved hvert møte settes opp en sak om «Valg av en representant til 
signering av protokoll». Den som leder møtet skal alltid signere protokollen. 
 

Vurdering 
Ingen 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/109 
Dokumentnr.: 16 
Løpenr.: 181137/2022 
Klassering: 3017-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Råde 20.06.2022 22/17 

 

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 
 
Fredrikstad, 23.05.2022 
 
 

Vedlegg 
Oppsummering av regnskapsrevisjon for Råde kommune 2021, datert 20.05 2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU - sak 21/25 den 29.09 2021, ”Overordnet revisjonstrategi for 2021 - Regnskapsrevisjon”  

Saksopplysninger 
Vi viser til kommunelovens § 24-7 om revisors plikt til å rapportere resultatene av sin 
revisjon og kontroll til kontrollutvalget. Vi viser også til forskrift om kontrollutvalg og revisjon, 
§ 3 og § 4 om kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon og for forvaltningsrevisjon. 
 
Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om regnskaps- og forvaltningsrevisjonen 
og påse at dette foregår etter gjeldende revisjonsstrategier, og bestemmelser i lov og 
forskrift. 
 
Revisjonen har utarbeidet et notat kalt oppsummering av regnskapsrevisjon 2021.  Formålet 
med dette notatet er å gi kontrollutvalget en samlet oppsummering av utførte 
revisjonshandlinger, og resultater av disse kontrollene for revisjonsåret 2021.  
Tidligere (i 2021) har revisjonen lagt frem en overordnet revisjonstrategi for kontrollutvalget 
for å vise hvordan revisjonen har vurdert revisjonsoppgavene knyttet til Råde kommune. Det 
vises til sak 21/25 i kontrollutvalget den 29.09 2021.  Det ble i den redegjort for inndeling, 
revisjonsteknisk tilnærming, risikovurdering og vesentlighetsvurdering samt spesifikke 
fokusområder. 
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Vurdering 
Sekretariatets gjennomgang av oppsummeringsnotat viser at revisjonen fokusområder som 
ble omtalt i saken om revisjonsstrategien for 2021 er fulgt opp gjennom årsoppgjøret og ved 
interimsrevisjon, og er omtalt i oppsummeringsnotatet.  
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta revisjonens oppsummering av utført 
regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2021, til orientering. 
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1 Formål 

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

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

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

oppsummering av revisjonshandlinger og funn i revisjonsåret 2021 for Råde kommune. 

 

Tidligere har revisjonen lagt frem en overordnet revisjonsstrategi for kontrollutvalget for å 

vise hvordan revisjonen har vurdert revisjonsoppgavene knyttet til Råde kommune og 

hvordan ressursene er fordelt. Det vises til sak PS21/25 i kontrollutvalget den 29.09.2021, 

hvor det ble redegjort for inndeling, revisjonsteknisk tilnærming, risikovurdering og 

vesentlighetsvurdering for regnskapsrevisjon på oppdraget. 

 

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

kunne foreta en konkret risikovurdering og velge hensiktsmessige revisjonshandlinger for å 

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

funnene i løpende revisjon av regnskapet samt årsoppgjørsrevisjon. 

 

 

2 Regnskapsavleggelse 

Regnskapet er korrigert i etterkant med hensyn til enkelte poster som er avdekket gjennom 

årsoppgjøret. Nytt regnskapet er mottatt 31.3.2022. 

Rådmannens årsberetning er datert 31.3.2022, og mottatt 31.3.2022.  

Dokumentet «uttalelsen fra ledelsen» mottatt 3.3.2022. Erklæringen er gitt uten 

tilleggsopplysninger. Revisors beretning er avgitt 7.4.2022.  

 

Konklusjon av utført revisjonsarbeid i Råde kommune:  

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

og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til 

Råde kommune per 31. desember 2021, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet 

per denne dato i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.  

 

Revisjonen har hatt utstrakt kommunikasjon med kommunens organisasjon i forbindelse med 

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

at det er et konstruktivt og ryddig dialog med kommunen. 

 

3 Oppsummering 

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

kommentere nærmere: 

 

 Driftsmidler 

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

gjeldende regelverk, kan klassifiseres som investering bokføres i investeringsregnskapet og 

skal aktiveres. Det må også foretas avskrivninger for å vise verdiforringelse. 
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Det er foretatt bilagskontroll i forbindelse med attestasjon av mva-kompensasjon. Test av 

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

arbeidsdeling ved attestasjon og anvisning. Videre har revisjonen kontrollert årets 

avskrivninger og aktiveringer sett opp mot investeringsregnskapet og de regler og standarder 

som gjelder i kommunalt regnskap. Dette innebærer blant annet korrekt valg av 

avskrivningsperioder, korrekt avskrivningsgrunnlag og korrekt regnskapsføring på prosjekter i 

investeringsregnskapet.  

 

Det er ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens regnskapsmessige 

håndtering av driftsmidler 

 

 Finans 

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

av at kommunens finansrapportering er foretatt i henhold til gjeldende regelverk og eget 

reglement, samt rullering av tidligere utførte tester. Videre er finansområdet grundig 

gjennomgått ved kontroll av aksjer og andeler, vurderinger, utlån og innlån, renter og avdrag, 

samt bruk og avsetning til fond. Det er også foretatt kontroll av balansekonti. 

 

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

finansområdet. 

 

 Innkjøp 

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

foretatt analytiske kontrollhandlinger samt stikkprøvekontroller i forbindelse med attestasjon 

av mva-kompensasjon. Det er også gjort test av kommunens arbeidsdeling ved 

fakturahåndtering (anvisning og attestasjon), og at bilagene er kontrollert ved bruk av 

«Kontrollsteget» i Visma økonomi. Videre er det gjennomført kontroll av balansekontoer, som 

eks. leverandørgjeld og av at anordningsprinsippet1 er overholdt.  

 

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

innkjøp. 

 

 Likvid 

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

Likviditetsstyring er viktig for kommunens daglige drift og investeringer. Det er utført test av 

kommunens egenkontroll på utbetalinger til privat personer (øk.sosialhjelp) samt rullering av 

tidligere utførte tester. Det er i tillegg kontrollert at kommunen har avstemt kontantkasser per 

31.12. Revisjonen har også avstemt alle bankkonti per 31.12 mot ekstern dokumentasjon 

som er innhentet.  

 

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

likvider. 

                                                      
1 I kommuneloven § 14-6 fremkommer at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende 

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

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

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

av lønn samt rullering av tidligere kontroller. Kommunens kontroll av balanseposter per 31.12 

for pensjon, feriepenger, arbeidsgiveravgift og skattetrekk er også gjennomgått.  

 

I tillegg har revisjonen kontrollert kommunens årsoppgave for arbeidsgiveravgift samt 

totalavstemming mellom lønnssystemet og regnskapet.  

 

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

lønn. 

 

 Merverdiavgift 

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

og Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv 

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

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

hht. fakturadato og bruk av sjekkliste2 ved mva-komp.  

 

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

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

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

investeringsregnskapet.  

 

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

avdekket vesentlige feil eller mangler på merverdiavgiftsområdet.  

 

 Områdeovergripende 

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

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

kommunedirektørens budsjettforslag, vedtatt budsjett, reglement, budsjettendringer, 

regnskapsavleggelse, økonomiske sammenhenger og pliktige regnskapsskjemaer. 

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

kommunestyret. Det avlagte regnskapet er kontrollert i forhold til de formelle krav som stilles. 

Eks. kontroll av pliktige noter, skjemaer, sammenhenger, frister og estimater.  

 

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

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

Hvitvaskingsloven.   

 

Revisors kontroller har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler. 

 

                                                      
2 Kommunen bruker en sjekkliste for egenkontroll som er utført hver termin i forbindelse med krav om mva-kompensasjon. 

Sjekklisten i Råde kommune inneholder bekreftelse på utført kontroll av blant annet fordelingsnøkler, foreldelse og særskilte 

kontoer som bilutgifter og mat.  
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 Overføring 

Gjennom inntektssystemet fordeler staten såkalte frie inntekter til kommuner. Frie 

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

kommunesektorens samlede inntekter. Overføringsutgifter består av sosiale utlån og utlån 

fra næringsfond m.v. 

 

Det er utført test av kontroll for refusjon av sykepenger samt foretatt analytiske 

kontrollhandlinger. Det er også foretatt avstemminger på balansekontoer. Særskilte 

overføringsinntekter og overføringsutgifter er kontrollert med hensyn på dokumentasjon og 

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

rammeoverføringer mot prognosemodell fra KS. 

 

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

overføringer. 

 

 Salg 

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

for hjemmehjelp, kommunale gebyrer etc. 

 

Det er gjennomført kontroll av kommunens håndtering av salgsinntekter/utfakturering samt 

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

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

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

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

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

 

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

salgsinntekter. 

 

 Kontroller i årsavslutningen 

Samtlige revisjonsområder er også omfattet av flere revisjonshandlinger som utføres i 

årsavslutningen. Det gjennomføres blant annet kontroller på at balanseposter er dokumentert 

og avstemt, at regnskapsføring av videreutlån er korrekt, at lønns- og pensjonsutgifter er 

korrekt innberettet og regnskapsført, at både drift- og investeringsregnskapet er avsluttet i 

henhold til gjeldende regelverk, at regnskapsdokumentet inneholder pliktige noter, og at 

kommunedirektørens årsberetning samsvarer med kravene i kommuneloven. Det 

gjennomføres også avsluttende analyser. 

 

 Etterlevelseskontroll  

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

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

vedtak på økonomiområdet.  

 

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

9.5.2022 – sak 22/11, der område «Offentlige anskaffelser» ble valgt til kontroll. 
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Det er skrevet en uttalelse med konklusjon at det ikke er gjort funn som tyder på at Råde 
kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd regelverk og interne rutiner for håndtering av 
offentlige anskaffelser.  
 

 Attestasjoner 

Revisjonen utfører løpende attestasjonsoppgaver som gjelder tilskudd kommunen har 

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

formet som et prosjekt hvor kommunen dokumentere utgifter og inntekter i prosjektet. I tillegg 

finnes det ulike ordninger der kommunen krever refusjon for medgåtte utgifter, og hvor det er 

krav til bekreftelse fra revisjonen.   

 

Vi har levert til sammen 18 revisjonsuttalelser vedrørende tilskudd kommunen har 

rapporteringsplikt på som fordeler seg på 8 revisjonsuttalelser etter ISA 8003, og 10 

revisjonsuttalelser etter ISRS 44004. 

 

Av de mest vesentlige kan vi nevne: 

 Rapportering av antall psykisk utviklingshemmede 

 Ressurskrevende tjenester 

 

 Henvendelser 

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

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

er hensiktsmessig, og vi gir skriftlige tilbakemeldinger 

 

 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy 20.05.2022 

 

 

 

 

 

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

Inger Marie Karlsen-Moum (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor  
Olga Bronzova (sign.) 

revisor  

revisor 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/111 
Dokumentnr.: 10 
Løpenr.: 188711/2022 
Klassering: 3017-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Råde 20.06.2022 22/18 

 
 

Prosjektplan "Informasjonssikkerhet" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Prosjektplan «Informasjonssikkerhet» godkjennes. 

 
Fredrikstad, 31.05.2022 

 

Vedlegg 
Prosjektplan «Informasjonssikkerhet», 27.05 2022 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kommunestyresak 078/21, 09.12 2021 (Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022 – juli 2024) 
KU-sak 21/30, 22.11 2021 (Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022 – juli 2024) 

Saksopplysninger 
Det framgår av forvaltningsrevisjonsplanen hva som er bakgrunnen for dette prosjektet. 
Revisjonen har gjengitt de viktigste poengene i sin prosjektplan (jf. pkt. 1«Bakgrunnen for 
prosjektet»).  På grunnlag av dette, foreslår revisjonen to hovedproblemstillinger: 
 
1. Følger Råde kommune Digitaliseringsdirektoratet sine krav og anbefalinger gjeldende 

digitalisering i sitt informasjonssikkerhetsarbeid?  
2. Har kommunens ansatte kjennskap til retningslinjer og rutiner for informasjonssikkerhet? 
 
Revisjonen antar at det vil gå med 300 timer +/- 10 % til dette prosjektet. Rapporten vil være 
klar til behandling i februar 2023. 

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

 
1 metodene måler hva de er tiltenkt å måle 
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PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 

RÅDE KOMMUNE 

27.05.2022 
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ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS       PROSJEKTPLAN 

 

 

2 
 

 

1 Bakgrunn for prosjektet 

Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget. 

 

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

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

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

vedtak.  

 

Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 – juli 2024 ble vedtatt i kommunestyret 09.12.2021, sak 078/21. 

Planen bygger på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen. Informasjonssikkerhet er det 

første prosjektet som skal gjennomføres i planperioden. I risiko- og vesentlighetsvurderingen nevnes 

det følgende om risiko på området: 

 

«Kommunedirektør sa at informasjonssikkerhet er et aktuelt område for forvaltningsrevisjon. 

Dette er et komplekst område som det kan være utfordrende for kommunen å ha nok kunnskap og 

oversikt over. Er for eksempel systemet til kommunen godt nok, det er mye nytt på området. Ordfører 

støttet kommunedirektør i dette. (…). 

 

Sekretariatets vurderinger: 

Informasjonssikkerhet er en generell risiko for norske kommuner. Spesielt sett opp mot nye systemer 

og skybaserte løsninger. Det er stort fokus på dette området for tiden, særlig med tanke på konsekven-

ser det kan få. I Kommunal Rapports kommunedirektørundersøkelse kommer det fram at 37,4 prosent 

av kommunene har vært utsatt for en eller annen form for datakriminalitet i perioden 2020–2021. For å 

beskrive faren kan Østre Toten kommunes dataangrep være et eksempel på hvor galt det kan gå der-

som sikkerheten ikke er godt nok. I januar i år tok hackere seg inn bak brannmurene til Østre Toten 

kommune. De slettet alle sikkerhetskopier og krypterte alle data. Sensitiv informasjon ble lagt ut på det 

«mørke nettet». Dette har foreløpig kostet Østre Toten kommune over 30 mill. kroner. Dette området 

anses generelt å ha høy vesentlighet, både i forhold til konsekvenser dette kan få for enkeltpersoner 

dersom personsensitiv informasjon forsvinner eller lekkes ut, men også for kommunens økonomi og 

troverdighet. Kommunedirektør og ordfører mente også dette var et viktig område å se nærmere på.»  

 

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

 

2 Premisser for prosjektarbeidet 

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

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

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

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

befalinger. 

 

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

 

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

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

Revisjonen foreslår følgende problemstillinger: 

 

1. Følger Råde kommune Digitaliseringsdirektoratet sine krav og anbefalinger gjeldende digitalise-

ring i sitt informasjonssikkerhetsarbeid?  

2. Har kommunens ansatte kjennskap til retningslinjer og rutiner for informasjonssikkerhet?  

 

Av Digitaliseringsdirektoratets hjemmesider fremkommer det at; «Informasjonssikkerhet handler om 

å styre risiko ved bruk av informasjonssystemer til å utføre oppgaver og levere tjenester. Det hand-

ler om å sikre all informasjonsbehandling som inngår i oppgaver og tjenester, eller understø tter 

dem. Informasjonsbehandling er viktig i stort sett alle oppgaver og tjenester i offentlig forvaltning – 

fra saksbehandling i et departement til vanntilførsel fra kommunale vannverk. Styring av informa-

sjonssikkerhet er derfor en viktig del av den risikobaserte styringen av en offentlig virksomhet. Infor-

masjonssikkerhet for digitale tjenester er en del av dette. Arbeidet med informasjonssikkerhet hand-

ler om å sikre informasjonsbehandling som inngår i oppgaver og tjenester eller understøtter dem. 

Det betyr å sikre at informasjon i alle former 

 ikke blir kjent for uvedkommende (konfidensialitet) 

 ikke blir endret utilsiktet eller av uvedkommende (integritet) 

 er tilgjengelig ved behov (tilgjengelighet) 

 

Det inkluderer «digitale data» og data som kun brukes maskinelt, og som ikke nødvendigvis skal le-

ses og forstås av mennesker. Det handler om å sikre informasjonssystemene som brukes – inklu-

dert alle IKT-systemer, IKT-tjenester og IKT-komponenter som inngår i informasjonssystemene»1. 

 

Digitaliseringsdirektoratet konkretiserer flere krav og anbefalinger på sin nettside gjeldene kommu-

ners arbeid med digitalisering og informasjonssikkerhet2. Problemstilling 1 er avgrenset til å om-

handle Digitaliseringsdirektoratets krav og anbefalinger som følger under.   

 

Kommunen skal: 

1. bruke grunnleggende protokoller for kommunikasjon på internett  

2. bruke internkontroll på informasjonssikkerhetsområdet, og bør benytte veilederen om internkon-

troll i praksis 

3. bruke kravspesifikasjon for PKI ved anskaffelse av PKI-tjenester 

4. bruke standard for sikker datakommunikasjon fra offentlige nettsteder (HTTPS) 

 

Kommunen bør: 

1. bruke grunnprinsipp for IKT-sikkerhet 

Prinsippene definerer et sett med prinsipper og underliggende tiltak for å beskytte informasjons-

system mot uautorisert tilgang, skade eller misbruk. NSM3 sine grunnprinsipper består av 21 

prinsipper, inndelt i fire kategorier. 

 Identifisere og kartlegge 

 Beskytte og opprettholde 

                                                      

 
1 https://www.digdir.no/informasjonssikkerhet/begrepsliste/3230#informasjonssikkerhet.   

2 https://www.digdir.no/digitalisering-og-samordning/krav-og-anbefalinger-innenfor-digitalise-

ring/2617?f%5B0%5D=t1%3A626. 
3 Nasjonal sikkerhetsmyndighet.  
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 Oppdage 

 Håndtere og gjenopprette 

 

2. bruke standard for filoverføring 

3. bruke standard for sikker bruk av domenenavn 

4. bruke standard for sikring av kommunikasjonskanaler 

5. bruke standarder for sikring av e-post 

 

Videre er det viktig at kommunens ansatte kjenner til kommunens retningslinjer og rutiner knyttet til 

informasjonssikkerhet. Under problemstilling 2 legger vi opp til å undersøke de ansattes kjennskap 

til retningslinjer og rutiner for informasjonssikkerhet. Dette vil undersøkes gjennom en spørreunder-

søkelse til ansatte i kommunen.   

 

4 Revisjonskriterier 

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

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

normalt med basis i autoritative kilder. Også kommunens egne retningslinjer kan utgjøre revisjonskri-

terier. Revisjonskriteriene er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik/svakheter. Fakta vurde-

res opp mot revisjonskriteriene, og disse vurderingene danner grunnlaget for de konklusjoner som 

trekkes. I dette prosjektet vil vi ta utgangspunkt i følgende kilder når vi utleder revisjonskriterier: 

 Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) 

 Referansekatalogen for IT-standarder 

 Digitaliseringsrundskrivet 

 Lov om behandling av personopplysninger (Personopplysningsloven)   

 Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning 

 Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften)  

 

5 Metodisk tilnærming og gjennomføring 

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

maet nedenfor: 

 
Problemstillinger 

 

Revisjonskriterier Databehov Innhentings-/ analyse-

metode 

Problemstilling 1 

Følger Råde kommune 

Digitaliseringsdirektora-

tet sine krav og anbefa-

linger gjeldende digitali-

sering i sitt informa-

sjonssikkerhetsarbeid?  

 

 

 Kommuneloven 

 Personopplys-

ningsloven 

 Digitaliseringsrund-

skrivet 

 Referansekatalo-

gen for IT-standar-

der 

 Forskrift om IT-

standarder i offent-

lig forvaltning 

Informasjon om kom-

munens rutiner, tiltak 

og systemer på infor-

masjonssikkerhets-

området. 

Dokumentanalyse og in-

tervju. 
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 eForvaltningsfor-

skriften 

Problemstilling 2 

Har kommunens ansatte 

kjennskap til retningslin-

jer og rutiner for infor-

masjonssikkerhet? 

 

 

 Kommunens ret-

ningslinjer og ruti-

ner 

Informasjon om an-

sattes kjennskap til 

kommunens retnings-

linjer og rutiner på fel-

tet, 

Spørreundersøkelse 

 

 

6 Prosjektorganisering, ressursbehov og 

fremdriftsplan 

 
Prosjektdeltakere Anita Torp - utførende forvaltningsrevisor 

Bjørnar Bakker Eriksen - oppdragsansvarlig 

forvaltningsrevisor 

Prosjektperiode August 2022 til februar 2023 

Antall timer 300 +/- 10 % timer 

Vedtaksorgan: Kontrollutvalget i Råde kommune 

Fremdrift  Ferdig  

Prosjektplan godkjent i KU 20. juni 2022 

Rapport sendt til kommunedirektøren Januar 2023 

Rapport sendt til kontrollutvalgssekretariatet Januar 2023 

Rapport behandles i kontrollutvalget Februar 2023 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/111 
Dokumentnr.: 11 
Løpenr.: 188729/2022 
Klassering: 3017-188 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Råde 20.06.2022 22/19 

 

Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner fra 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 Råde 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. 

 
 
Fredrikstad, 31.05.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Råde kommune august 

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

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kontrollutvalgssak 22/13, 09.05.2022, Rutine for avtale om levering av 

forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Råde kommune 
 Kontrollutvalgssak 21/30, 22.11.2021, Plan for forvaltningsrevisjon Råde kommune 

januar 2022 – juli 2024 
 Kommunestyresak 78/21, 09.12.2021, Plan for forvaltningsrevisjon Råde kommune 

januar 2022 – juli 2024 
 

Saksopplysninger  
Kontrollutvalget behandlet den 09.05.2022, sak 22/13, Rutine for avtale om levering av 
forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Råde kommune. Kontrollutvalget vedtok at 
«Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Råde kommune for 
perioden august 2022 til juli 2024» skulle behandles i kontrollutvalgets siste møte før 
sommeren i 2022. 
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Dette er en avtale mellom kontrollutvalget og Østre Viken kommunerevisjon IKS, som skal 
sikre en god bestillingsdialog og en gjensidig forståelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter 
som skal gjennomføres i denne perioden. Kontrollutvalget skal i møtet tydeliggjøre hva de 
ønsker bestilt. Dette skal innarbeides i avtalen. 
 
Kontrollutvalget har utarbeidet en plan for forvaltningsrevisjon for perioden nuar 2022 til juli 
2024. Denne viser på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Dette 
med utgangspunkt i en risiko- og vesentlighetsvurdering i tråd med § 23-3 i kommuneloven. 
 
Av og til oppstår det også situasjoner eller hendelser som gjør at kontrollutvalget ønsker å 
sette i gang undersøkelser. Slike undersøkelser kalles hendelsesbaserte, i motsetning til 
risikobaserte. Dette kan være en uønsket hendelse eller tilstand som blir kjent gjennom en 
varsling, et medieoppslag eller liknende. Felles er at noe kritikkverdig kan ha skjedd, og at 
kontrollutvalget ønsker saken belyst, med fokus på hendelsen (Jf. Veileder i 
forvaltningsrevisjon, NKRF, 2016) 
 
Et vanlig utgangspunkt for å bestille en forvaltningsrevisjon er at utvalget drøfter bakgrunnen 
for og formålet med prosjektet og mulige problemstillinger. Drøftingene danner grunnlag for 
å be revisor utarbeide en prosjektplan. 
 
Revisor utarbeider videre en prosjektplan for bestillingen der omfang og problemstillinger 
knyttet til forvaltningsrevisjonen fremkommer i tråd med avtalen.  
 
Forvaltningsrevisjon må gjennomføres innenfor budsjettrammen for revisjonen for årene 
2022 – 2024. Det er vedtatt å gjennomføre 3 prosjekter i denne perioden. Det er i 
budsjettperioden anslått 750 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. 
 
Bestilling av en forvaltningsrevisjon skal ta utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon. Men 
kontrollutvalget kan også bli gjort kjent med saker det er knyttet risiko til, som gjør at de vil 
gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt som ikke står i planen. For å kunne bestille en 
forvaltningsrevisjon må kontrollutvalget ha tilgjengelige budsjettmidler. Dersom utvalget ikke 
har midler, kan det be kommunestyret om en ekstra bevilgning. Kommunestyret kan også 
bestille en forvaltningsrevisjon (Jf. Kontrollutvalsboka, 2021) 
 
 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at avtalen kan bidra til god bestillingsdialog og gjensidig 
forståelse av forvaltningsrevisjonsprosjektet mellom kontrollutvalget og revisjonen. 
 
Videre vurderer sekretariatet at en slik avtale gir en god oversikt og sikrer at leveransen av 
forvaltningsrevisjonsprosjekter tilfredsstiller rammene i oppdraget. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å vedta avtalen med de føringer som fremkommer i 
møtet. 
 
Sekretariatet foreslår at dersom det senere skal gjøres endringer i avtalen bør den settes 
opp som sak i møte i kontrollutvalget. 
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Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for 
kontrollutvalget i Råde kommune august 2022 til juli 2024 
 

Bestillinger for 2022 – 2024 
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 20.06.2022, sak xx/xx Avtale om levering av 
forvaltningsrevisjoner for august 2022 til juli 2024. Utvalget la til grunn plan for 
forvaltningsrevisjon for Råde 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 Råde kommune 2022-2024 
er det vedtatt å gjennomføre 3 forvaltningsrevisjonsprosjekter i planperioden. Det er i 
budsjettperioden anslått 750 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 3 forvaltningsrevisjonsprosjekter. 

1 Informasjonssikkerhet 
2 Levevilkår, sosialhjelpsmottakere, utenforskap 
3 Byggesaksbehandling / antikorrupsjonsplaner og tiltak 
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Følgende 3 prosjekter bestilles i perioden august 2022 til juli 2024  
 

PROSJEKT 1: 
Informasjonssikkerhet 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 2. kvartal 2022  
Til behandling i KU-møte: 2. kvartal 2022 
 
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:   
Anslått til sekretariatet: 1. kvartal 2023 
Anslått til behandling i KU-møte: 1. kvartal 2023 

 

PROSJEKT 2: 
Levevilkår, sosialhjelpsmottakere, utenforskap 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 2. kvartal 2023  
Til behandling i KU-møte: 2. kvartal 2023 
 
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:   
Anslått til sekretariatet:  
Anslått til behandling i KU-møte:  

 

PROSJEKT 3: 
Byggesaksbehandling / antikorrupsjonsplaner og tiltak 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 2. kvartal 2024  
Til behandling i KU-møte: 2. kvartal 2024 
 
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:   
Anslått til sekretariatet:  
Anslått til behandling i KU-møte:  

 

 

 

Råde kommune, 20.06.2022 

 

 

Kjell A. Løkke        Jolanta Betker 

Leder av kontrollutvalget      Daglig leder, ØVKR IKS
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PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 
Xxxx kommune perioden jan. 2022- juli 2024 – 
2022/2024 

Plan for 
forvaltningsrevisjon 

Råde kommune  

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 by/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 - Råde kommune 20212, og 
er utarbeidet av ØKUS KOF på vegne av kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalget har i møtet 22.11.2021, sak 21/30 vurdert det slik at følgende områder bør 
være gjenstand for forvaltningsrevisjon i perioden januar 2022- juli 2024:  
 
I prioritert rekkefølge: 

 

1 Informasjonssikkerhet 

2 Levevilkår, sosialhjelpsmottakere, utenforskap 

3 Byggesaksbehandling / antikorrupsjonsplaner og tiltak 

 
 
Kommunestyret behandlet planen i sak 078/21 den 09.12.2021 og følgende områder ble 
vedtatt for forvaltningsrevisjon: 
 
I prioritert rekkefølge: 

 

1 Informasjonssikkerhet 

2 Levevilkår, sosialhjelpsmottakere, utenforskap 

3 Byggesaksbehandling / antikorrupsjonsplaner og tiltak 

 

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 
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/bystyret. 

 
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.” 
 

                                                
1 kommuneloven kapittel 23, § 23-2 c og kommunelovens § 23-3, 1.ledd  
2 Eget dokument som ligger som vedlegg 2 til saken  
3 NKRF - Norges Kommunerevisor Forening 
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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. 
 
Forvaltningsrevisjon skal organiseres som et prosjekt og består av fasene som figur 1. under 
illustrerer: 
 
  

                                                
4 Eget dokument som ligger som vedlegg 2 til saken 
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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 by/kommunestyret for behandling. 

3. By/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 by/kommunestyret 
for behandling5.  

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

7. Ca 1 år etter by/kommunestyrevedtak blir det gjennomført en oppfølging av 
by/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.  

 

3.1 Oversikt over gjennomførte prosjekter 

I tabellen under vises en oversikt over de ti siste forvaltningsrevisjonsprosjekter som er blitt 
gjennomført/påbegynt i Råde kommune:  
 

Prosjekt Årstall for gjennomført 
prosjekt 

Barnevern – hjelpetiltak – hjelp i hjemmet/kontra 
omsorgsovertakelse 

Påbegynt - leveres 2022 

Kvalitet, ledelse og kvalitetssikring i 
omsorgstjenestene 

2021 

                                                
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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Forebyggende psykisk helse - barn og 
ungdom 

2019 

Internkontroll - avvikssystemet 2018 

Dokumenthåndtering  2017 

Dokumentasjon og likebehandling i byggesak 2017 

Mobbing - skolen psykososiale miljø 2016 

Funksjonshemmede brukere 2015 

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn 
og unge 

2013 

Virkemidler i Råde kommunes rusomsorg 2012 

 

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 Råde kommune januar 2021 – juli 2024 i sitt møte den 22.11.2021, sak 
21/30.  
 
Et forvaltningsrevisjonsprosjekt krever gjennomsnittlig 300 timer i ressurser6. Ut fra dette skal 
det avholdes 2-3 prosjekter i kommende to og et halvt årsperiode i Råde kommune. 
Kontrollutvalget har vurdert det slik at følgende områder bør være gjenstand for 
forvaltningsrevisjon i perioden 2022-2024:  
 
I prioritert rekkefølge: 

 

1 Informasjonssikkerhet 

2 Levevilkår, sosialhjelpsmottakere, utenforskap 

3 Byggesaksbehandling / antikorrupsjonsplaner og tiltak 

 
Se risiko- og vesentlighetsvurderingen datert 12.11.2021 for omtale av prosjektområder. 

 
 

4.2 Kommunestyrets vedtak 

I kommunestyrets sak 078/21 den 09.12.2021 ble følgende områder vedtatt: 
 
I prioritert rekkefølge: 

 

1 Informasjonssikkerhet 

2 Levevilkår, sosialhjelpsmottakere, utenforskap 

3 Byggesaksbehandling / antikorrupsjonsplaner og tiltak 

 
 

                                                
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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4.3 Rammebetingelser for forvaltningsrevisjon 

Kontrollutvalget sender hvert år samlet forslag til budsjett for kontrollarbeidet til 
by/kommunestyret7. I vedlegg til årsbudsjettet 2022 er ressurser til forvaltningsrevisjon 
spesifisert med et beløp som utgjør 360 timer, inkludert 60 timer til oppfølgingsrapport av 
tidligere prosjekt.  
 
For hvert prosjekt som blir gjennomført i planperioden bør det bli avsatt gjennomsnittlig 60 
timer i ressurser til oppfølging ett år etter at prosjektet er behandlet i kommunestyret.  
 
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 bystyret/kommunestyret. Etter samme paragraf kan by/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.  
 
Bystyret/kommunestyret fattet i sitt møte den 09.12.2021, sak 078/21, 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 i samarbeid med Østre Viken kommunerevisjon IKS har 
utarbeidet en risiko- og vesentlighetsvurdering for Råde kommune, denne legges til grunn for 
plan for forvaltningsrevisjon 2022-2023. 
 
Rolvsøy, 12.11 2021 
Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF 

 

2. Sammendrag 
Kontrollutvalgssekretariatet vurderer at det er tre områder som skiller seg ut og tilsier noe 
risiko/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: 

Kommunedirektør 
og staber 

2 3 Informasjonssikkerhet. (3/3) 
Planer og tiltak for antikorrupsjonsarbeid. 
(Kan sees opp mot byggesaksbehandling. 
Offentlige anskaffelser. 
 

Oppvekst og 
levekår 

2 3 Levekår/Sosialhjelpsmottakere/utenforskap. 

Covid-19 2 3 Generelt 
Tabell 1. 
  

3. Metode 
Sekretariatet har gjennomført en risiko- og vesentlighets vurdering av Råde 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 
avvikene vil kunne få (vesentlighet). Det framgår videre at risiko- og 

                                                
1

 Kommunelovens § 23-3, andre ledd, andre punktum 

34



 

3 
 

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 sendt til 12 personer, og det var 9 som 
besvarte undersøkelsen, svarprosenten utgjør 75 %.  

Samlet ble undersøkelsen til folkevalgte sendt til 14 personer og det var 7 som besvarte 
undersøkelsen, svarprosenten utgjør 50 %.  

Undersøkelsen ble også sendt til kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer 10 
personer, hvorav 5 svarte, 50%. 

 Dokumentanalyse: 

Kontrollutvalgssekretariatet har også gjort en dokumentanalyse hvor vi har gjennomgått 
innspill fra revisjonsplan/revisjonsstrategi, budsjett/ økonomi og handlingsplan, 
virksomhetenes årsrapport og kommunedirektørens 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 01.  

 Workshop: 

Vi har gjennomført en workshop med kontrollutvalgets medlemmer den 7. juni 2021 

 Aktuelle lovendringer mm. 

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. 
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 Samtale/ møte med ordfører og kommunedirektør 

Avslutningsvis hadde kontrollutvalgssekretariatet et møte med ordfører og kommunedirektør 
den 10. november 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 i kapittel 7. 

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. 

 

4. Risiko- og vesentlighetsvurdering for tjenesteområdene 
Siden årsberetningen 2020 ble skrevet har rådmann fått ny stillingstittel til kommunedirektør 
og organisasjonen er også blitt noe omorganisert. Råde kommune er nå delt inn i tre 
tjenesteområder med underliggende virksomheter; 

- Kommunedirektør med stab økonomi, stab kompetanse og utvikling og miljø, plan, 
teknikk og eiendom.  

- Oppvekst og levekår,  
- Helse, omsorg og rehabilitering.  

 
Delkapitlene under gir en oversikt over eventuelle funn og risiko-vesentlighetsvurdering for 
hvert tjenesteområde. 
 
Organisasjonskartet til Råde kommune kan ses her: 
https://www.rade.kommune.no/tjenester/kommunen-var/om-rade-
kommune/organisasjonen/organisasjonskart/  
 

4.1 Kommunedirektør m/staber 
Tjenesteområdet omhandler: 

 Stab Økonomi: økonomi, regnskap, innfordring, innkjøp og lønn. 

 Stab Kompetanse og utvikling: HR, org. utvikling, kommunikasjon og servicetorg, 
dokumentforvaltning/arkiv, IKT, politisk sekretariat, internkontroll og kvalitetsarbeid, 
personvern og beredskap 

 Miljø, plan og teknikk og eiendom: næring, samfunnsplanlegging, naturvern, miljø, 
arealplan, kommuneplan, folkehelse, kart og oppmåling, VA, eiendomskontoret, 
vedlikehold og renhold. 

 
Aktuelle lovendringer: 
Nye regler for internkontroll (2021); 
Oppheve/endre internkontroll i sosialtjenestelova, barnevernloven, krisesenterloven, 
folkehelseloven, introduksjonsloven og opplæringsloven. Fra 1. januar 2021 er det 
kommunelovens kapittel 25 som regulerer krav om internkontroll med kommuneplikter. 
Unntaket fra den samlede reguleringen er forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- 
og omsorgstenesta 28. oktober 2016 nr. 1250, som fremdeles skal gjelde. 
 
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. 
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Lov (21. juni 2019 nr. 24) om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling) trådde i kraft 1. januar 
2020. 

 Lovendringene innebærer en lovfesting av innholdet i begrepene «kritikkverdige 

forhold», «forsvarlig fremgangsmåte» og «gjengjeldelse», som er sentrale 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. 

Budsjettdokumentet gir informasjon om at kommunen har opprettet «Vi i Råde», et 
holdnings- og verdiskapende arbeid for å fremme innovasjon og nye arbeidsmetoder. Dette 
for å kunne opprettholde et godt tjenestenivå i årene som kommer. 
Kommunen har som mål å øke satsingen på innovasjon, som handler om å ta i bruk nye 
løsninger, for å forbedre og effektivisere tjenester på alle fagområder. Samtidig ønsker 
kommunen å være en attraktiv «bygd mellom byene». Arbeidsplasser, oppvekstmiljø og 
forebyggende arbeid, samt klimasatsinger og vei, vann og avløp er stikkord for 
satsningsområder. 
Kommunen satser på digitalisering og forenkling og forbedring av arbeidsprosesser. Råde 
kommune deltar sammen med kommunene i SmartKom i digitaliseringsprosjektet «Digi 
Viken Øst». Det kreves at kommunen er tilknyttet den nasjonale finansieringsordningen 
DigiFin. 
Planarbeid som videreføres i 2021 er Kommuneplan, Områdereguleringsplan Karlshus og 
Boligsosial handlingsplan. 

Budsjettdokumentet beskriver at kommunestyret har bedt kommunedirektør om å utrede 
bygging av flere store prosjekter, boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne, boliger 
på Øvre Langbråten, Langhuset og helsebygg. Dette vurderes utfordrende knyttet til framtidig 
bærekraftig økonomi. Kommunedirektøren påpeker følgende: «Hvis kommunestyret ønsker 
denne byggetakten, må kommunen øke sine inntekter, ta ned utgifter eller skaffe kapital 
gjennom salg av eiendommer. Råde kommune vil få en økt utbygging de neste årene og det 
vil gi økte skatteinntekter, rammetilskudd og eiendomsskatt. Men det vil ikke utgjøre nok til at 
rådmannen kan anbefale et slikt låneopptak.». Kommunedirektør foreslår å retaksere alle 
kommunens skatteobjekter i 2022 for å kunne gjennomføre ønskede investeringer og 
samtidig opprettholde muligheten for en bærekraftig økonomi. 

Videre opplyses det i budsjettdokumentet at en av de sentrale planene for 2021 og årene 
fremover vil være gjennomføring av tiltak i hovedplan for vann og avløp. Dette er et 
omfattende arbeid som vil forbedre vannforskyvningen og avløpshåndteringen i kommunen. 
Videre står det at kommunen vil ta i bruk digitale løsninger, eByggesak og eBykkesøknad, 
ved plan- og byggesaksbehandling. 

I følge årsregnskap/ årsmelding så har koronapandemien og smittevernsutfordringene 
rundt denne, er helt klart vært den største utfordringen stabene har måttet håndtere i 2020. 

Kommunerevisjonen kom med følgende felles risiko for alle kommuner:  
- Anskaffelser i kommunen – håndteres i tråd med Lov om offentlige anskaffelser?  
- Rutiner, håndtering og internkontroll både for enkeltanskaffelser og rammeavtaler?  
- Selvkost, håndteres etter ny forskrift og veileder?  
- Internkontroll, hvordan overholdes kravene i kommuneloven til kommunedirektør  
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- Styring av investeringsprosjekter  
- Vedlikeholdsetterslep på bygningsmassen 

KOSTRA-analyser viser at det er lave netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per 
innbygger, men noe høye utgifter til vedlikehold per kvadratmeter. Videre viser analysen at 
det er høy gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesøknader med 3 ukers frist. Vedr. VA 
så viser KOSTRA at det er lavt årsgebyr for vannforsyning og for avløpstjenesten. Det er 
veldig lave utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater, og det er lave brutto 
investeringsutgifter til kommunale veier og gater.  
Utover dette tilsa KOSTRA-analyser lav risiko på det øvrige tjenesteområdet. 
 
I spørreundersøkelsen fremkommer det at virksomhetsledere opplever i middels grad at det 
er gjort omorganiseringer i kommunen de siste tre årene. Videre opplever de i middels grad 
at det er utarbeidet tydelige funksjonsbeskrivelser for sin stilling. De opplever i middels grad 
at de har tid til ledelse. Vedrørende antikorrupsjonstiltak opplever de i middels grad 
utarbeidet og/eller blir fulgt opp. 
På spørsmål om hvilke områder virksomhetslederne opplever høyest risiko for å ikke 
etterleve lov og forskrift var det flere som svarte beredskap og internkontrollarbeid.  
Andre områder som ble nevnt enkeltvis var:  

- Kontraktsoppfølging 
- Lov om off. anskaffelser. Opplever at ikke alle følger innkjøpsavtaler som er inngått 
- Innkjøp enkeltkontrakter - spesielt barnevern 
- Oppfølging og revurdering av enkeltvedtak til brukerne. 

De folkevalgte opplever i liten til middels grad at de er kjent med kommunens internkontroll. 
De folkevalgte opplever i liten grad å ha vært med på arbeidet med risiko- og 
sårbarhetsanalyser i kommunen (Krise og beredskapsplaner) videre fremkommer det at de 
folkevalgte i middels grad opplever at kommunen har en hensiktsmessig 
byggesaksbehandling og de opplever i liten til middels grad at det er utarbeidet gode 
vedlikeholdsplaner.  

På spørsmål om områder som de folkevalgte opplever kan ha risiko i sin kommune/ 
eventuelt andre kommentarer fikk vi følgende enkeltsvar (svarene er sitater og ikke 
nødvendigvis førende for hva majoriteten mener): 

- Nesten helt fravær av ulovlighetsoppfølging. 
- Liten kommune, uformelle bindinger/relasjoner mellom administrasjon/innbyggere, og 

mellom politikere og innbyggere påvirker saksbehandling og vedtak 
- Forskjellsbehandling i relativt like saker  
- Om det skulle skje en katastrofe som Leirraset i Gjerdrum undrer jeg på hvordan 

planene er for å ivareta ansatte som må jobbe med krisen. Alt fra ordfører til 
kommuneleger brannmannskaper ingeniører lærere osv osv. Alle er 24/7 mennesker 
og skal vi fungere må vi bli ivaretatt i fht. mat, hvile osv. 

I workshop med kontrollutvalget ble følgende områder vurdert som aktuelle for en 
forvaltningsrevisjon: 

- Oppfølging av politiske vedtak 
- Informasjon fra kommunen – via kommunens hjemmeside, får alle nok kunnskap 

uansett språk 
- Ulovlighetsoppfølging generelt og spesielt i strandsonen 

Statlige tilsyn gjennomført i 2020/2021.  
Mattilsynet gjennomførte et tilsyn på vannforsyningssystemet i 2021. 
Det er planlagt et oppfølgingstilsyn med kommunal beredskapsplikt i 2021. 
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Forvaltningsrevisjoner de siste ti årene på tjenesteområdet: 
- Dokumenthåndtering i 2017 
- Internkontroll – avvikssystemet i 2018  
- Dokumentasjon og likebehandling i byggesak i 2017 

 
Møte med ordfører og kommunedirektør: 
Kommunedirektør sa at informasjonssikkerhet er et aktuelt område for forvaltningsrevisjon. 
Dette er et komplekst område som det kan være utfordrende for kommunen å ha nok 
kunnskap og oversikt over. Er for eksempel systemet til kommunen godt nok, det er mye nytt 
på området. Ordfører støttet kommunedirektør i dette. 
 
Kommunedirektøren tenker at fremkommende enkelte tilbakemeldinger fra folkevalgte gir 

signaler det er viktig å undersøke, knyttet til kommunens habilitet i byggesaker. 

Kommunedirektør mente derfor det kunne være hensiktsmessig med et 

forvaltningsrevisjonsprosjekt for å få gjort en vurdering på området. Det ble også sagt at det 

kunne være hensiktsmessig å se et slikt prosjekt opp mot antikorrupsjonsplaner og tiltak 

generelt. Ordfører sa at tilgjengelighet /tilbakemeldingstid og saksbehandlingsmetodikk ved 

byggesak også kunne være nyttig å se på.  

 
Kommunedirektøren sier hva man legger i benevnelsen tid til ledelse, er avgjørende. 
Kommunedirektør opplyste at de startet opp et høyskoletilbud/program i 2019 som heter 
Ledelse av prosesser for alle kommunens ledere samt noen ressurspersoner, dette ble satt 
på pause under covid-19, men er nå i gang igjen, med mål om å være ferdig våren 2022.   
 
Kommunedirektør opplyser at de er midt i arbeidet med ny ROS-analyse, det er noe usikkert 
hvordan prosessen blir opp mot folkevalgte, men de tenker å mulig ha et 
informasjonsmøte/workshop med folkevalgte, hvor de kan komme med eventuelle innspill.  
Siden de er midt i prosessen med dette arbeidet ser de det ikke som hensiktsmessig med 
forvaltningsrevisjon tidlig i planperioden, men kanskje i 2024. 
 
Ordfører kom med innspill på at en revisjon på offentlige anskaffelser kan være nyttig, 
kommunedirektøren er enig da dette alltid er aktuelt. 
 
Kommunedirektøren trakk også frem oppfølging av politiske vedtak som et aktuelt område 
for forvaltningsrevisjon.  
 
Sekretariatets vurderinger: 
Sekretariatet vurderer at det kan fremkomme noe risiko vedrørende offentlige anskaffelser, 
brudd på regelverket om offentlige anskaffelser kan få store økonomiske konsekvenser. 
Sekretariatets vurdering er: RF2/VF3. 
 
Sekretariatet vurderer at det kan være risiko på området for generell internkontroll, spesielt 
sett opp mot tid til ledelse og tydelige funksjonsbeskrivelser. Imidlertid arbeider kommunen 
med et prosjekt angående ledelse og prosesser for tiden. Når det gjelder internkontroll 
generelt så vil vesentligheten for området være høy både fra et økonomisk perspektiv, fra 
brukerperspektiv, medarbeiderperspektiv samt samfunns- og miljøperspektiv. Imidlertid 
vurderer sekretariatet at vesentlighetsgrensen blir lavere så lenge kommunen er kjent med 
ulike utfordringer og arbeider med dette. Sekretariatets vurdering er: RF2/VF2. 
 
Sekretariatet vurderer at det kan foreligge noe risiko vedrørende byggesaksbehandling. Her 
ble det imidlertid gjennomført en forvaltningsrevisjon i 2017. Kommunen har også planlagt å 
ta i bruk nye digitale løsninger på området. Kommunedirektør og ordfører sier at byggesak 
kan være et aktuelt område for forvaltningsrevisjon. Det kan også sees risiko ved planer og 
tiltak for antikorrupsjonsarbeid. Ut fra kommunedirektør og ordførers ønske kan det være 
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hensiktsmessig å ha et forvaltningsrevisjonsprosjekt som går på planer og tiltak for 
antikorrupsjon generelt, og spesielt opp mot byggesaksbehandling. Vesentligheten er høy 
både sett fra et økonomisk perspektiv, fra brukerperspektiv, medarbeiderperspektiv samt 
samfunns- og miljøperspektiv. Sekretariatets vurdering er: RF2/VF3. 
 
Kommunens beredskapsplan skal til enhver tid være oppdatert, og som et minimum 
revideres en gang per år. Av planen skal det fremgå hvem som har ansvaret for 
oppdateringen av planen og når planen sist er oppdatert. Det kan vurderes risiko ved at de 
folkevalgte i liten grad har deltatt ved risiko- og sårbarhetsanalyser i forkant av 
beredskapsplan. Men kommunen er midt i arbeidet med dette nå og risikoen settes derfor 
lavere. Hvis det skulle være aktuelt med et forvaltningsrevisjon av området så bør dette 
legges til slutten av planperioden. Vesentligheten for området er høy både fra et økonomisk 
perspektiv, fra brukerperspektiv, medarbeiderperspektiv samt samfunns- og miljøperspektiv, 
på grunn av pågående prosesser vurderer sekretariatet vesentligheten til middels høy. 
Sekretariatets vurdering er: RF2/VF2. 
 
Informasjonssikkerhet er en generell risiko for norske kommuner. Spesielt sett opp mot nye 
systemer og skybaserte løsninger. Det er stort fokus på dette området for tiden, særlig med 
tanke på konsekvenser det kan få. I Kommunal Rapports kommunedirektørundersøkelse 
kommer det fram at 37,4 prosent av kommunene har vært utsatt for en eller annen form for 
datakriminalitet i perioden 2020–2021. For å beskrive faren kan Østre Toten kommunes 
dataangrep være et eksempel på hvor galt det kan gå dersom sikkerheten ikke er godt nok. I 
januar i år tok hackere seg inn bak brannmurene til Østre Toten kommune. De slettet alle 
sikkerhetskopier og krypterte alle data. Sensitiv informasjon ble lagt ut på det «mørke 
nettet». Dette har foreløpig kostet Østre Toten kommune over 30 mill. kroner. Dette området 
anses generelt å ha høy vesentlighet, både i forhold til konsekvenser dette kan få for 
enkeltpersoner dersom personsensitiv informasjon forsvinner eller lekkes ut, men også for 
kommunens økonomi og troverdighet. Kommunedirektør og ordfører mente også dette var et 
viktig område å se nærmere på. Sekretariatets vurdering er: RF3/VF3. 
 
Videre fremkommer det noe risiko vedrørende vedlikeholdsplaner. 
Det fremgår også risiko på kommunens vann og avløpsnett. Imidlertid vurderer sekretariatet 
at dette er en kjent risiko for kommunen og at dette arbeides med. Sekretariatets vurdering 
er: RF2/VF2 
 
Et aktuelt område kan også være oppfølging av politiske vedtak. Dette gjelder generelt. 
Sekretariatets vurdering er RF2/VF2 
 
Sekretariatets totalkonklusjon: 
Sekretariatet vurderer at det er flere områder som kan være aktuelle for en 
forvaltningsrevisjon i planperioden herunder; Informasjonssikkerhet, Antikorrupsjonsplaner 
og tiltak, Byggesaksbehandling og Offentlige anskaffelser.  
 
Samlet risiko og vesentlighetsvurdering på området er: RF 2 og VF 3 
 

4.2 Tjenesteområde Oppvekst og levekår 
Området omhandler fem virksomheter: 

 Oppvekst Karlshus: med Karlhus skole og SFO, samt Klokkergården barnehage. 

 Oppvekst Saltnes: med Spetalen skole og SFO, samt Saltnes barnehage. 

 Råde Ungdomsskole: med ungdomsskolen og kulturskolen 

 Virksomhet Familie: med helsesøster og jordmortjeneste, PPT, barneverntjeneste, 
psykisk helse og rustjenester, bibliotek, frivillighet, kulturkonsulent og fritidsklubb. 

 Nav: arbeid og sosiale tjenester, arbeid og helse, kvalifiseringsprogrammet og 
flyktningetjenesten. 
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Aktuelle lovendringer: Barnehageloven ble endret med virkning fra 01.01.2021. De 
viktigste endringene i loven omhandler det psykososiale barnehagemiljøet, internkontroll i 
barnehagen, krav om likebehandling og uavhengighet av kommunale og private barnehager 
og at utdanningsdirektoratet skal føre tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager. 

Fagfornyelsen er navnet på prosessen med å fornye læreplanene i Kunnskapsløftet. Nye 
læreplaner ble tatt i bruk fra 2020. Alle læreplaner for fag i grunnskolen og videregående 
opplæring er fornyet. Overordnet del av læreplanverket er også ny. 

Barnevernsreform 2022 (oppvekstreformen) Kommunene får et større ansvar for 
barnevernet, og det forebyggende og tverrsektorielle samarbeidet må styrkes. Formålet er at 
barn som trenger det, skal få hjelp til rett tid. 
 
Budsjettdokumentet beskrev at Barnevern-reformen forventes innført fra 2022. Da vil det 
kommunale barnevernet overta ansvar fra BUFetat med veiledning og oppfølging av 
fosterhjem. Videre står det: «I tillegg vil kommunen overta det økonomiske ansvaret fullt ut 
for dette. Råde kommune er så langt i dialog med kommunene i SmartKom Østfold, for å se 
på muligheter for samarbeid om dette. Arbeidet med en gjennomgang av familiehuset med 
særlig fokus på barnevern er i oppstartfasen i 2020 og videreføres inn i 2021.» 

Dokumentet gir også opplysning om at Råde kommune har vedtatt å jobbe med Bedre 
Tverrfaglig Innsats (BTI) som grunnlag for å tidligst mulig avdekke og forebygge 
skjevutvikling for barn og ungdom. Det står: «Samhandlingsmodellen innføres for alle som 
jobber med barn og unge i Råde, inkludert private barnehager. Dette vil også kunne fungere 
som en handlingsverktøy for lag og foreninger som opplever å ha bekymringer om barnet 
eller dens familie. Det er søkt om eksterne tilskuddsmidler for innfasingen av prosjektet.» 

Videre merker sekretariatet seg følgende fra budsjettdokumentet på tjenesteområdet: «For å 
forebygge fravær i grunnskolen og drop-out fra videregående skole, vil det etableres en 
prosjektstilling som ungdomslos i Råde kommune. Ungdomslosen vil jobbe på systemnivå og 
være en pådriver for å etablere arbeidsmetoder for å forhindre skolefravær. Den skal bidra til 
å holde ungdom aktive sosialt, samt bidra til å etablere trygge og gode overganger i 
skoleløpet.» 

Årsregnskap/ årsmelding, her finner vi opplysning om at kommunen i 2020 har landet nye 
vedtekter for barnehagene, vedtatt retningslinjer knyttet til maksgrense for livsopphold og at 
det er utredet muligheten for å gjennomføre voksenopplæring og introduksjonsprogram i 
egen kommune. Årsmeldingen nevner blant annet følgende utfordringer på tjenesteområdet i 
2020: 

- «Råde kommune har flere saker enn de kommunene vi sammenligner oss med 
innenfor barneverntjenesten. Sakene er mer komplekse og omfattende, og det er 
behov for en gjennomgang av hvordan vi jobber med utsatte barn. For å møte denne 
utfordringen har Råde søkt og fått tilskudd til å sette ytterligere fokus på tidlig innsats 
for utsatte barn og unge ved å ta i bruk “BTI-modellen” (bedre tverrfaglig innsats).» 

- «Vi ser en lav score på nasjonale prøver på 8.trinn, og de samme prøvene viste at 
årets 9.trinn hadde mindre framgang enn ønsket.» 

- «Kompleksiteten og alvorlighetsgraden i mange meldinger inn til barnevernet fører til 
stort press på tjenesten. I perioder har lavterskeltilbud som Allaktivitetshuset, bibliotek 
og åpen helsestasjon vært stengt som følge av Covid-19.» 

- «Antallet arbeidssøkere økte fra ca 3 % i januar 2020 til på det meste å være på over 
11%. Mot slutten av året var det registrert ca 4 %. Fra høsten har alle flyktninger 
gjennomført introduksjonsprogrammet, men det er utfordringer med å få enkelte i 
arbeid eller arbeidsrettet tiltak bl.a. pga manglende språkkunnskaper. En annen 
utfordring har vært at det er enkelte brukere som ikke er digitale.» 
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- «På barneskolene ser vi et økende behov for å måtte sette inn ekstra ressurser 
knyttet til atferdsproblematikk og krav om tett oppfølging. Familiehuset har merforbruk 
innenfor området barnevern.» 

Kommunerevisjonen hadde ingen innspill på risikoområder innenfor tjenesteområdet 

KOSTRA-analyser viser: 
- Høy innflytting i kommunen. Det er en noe høy andel registrerte arbeidsledige, samt 

noe høy andel innvandrerbefolkning.  
- Høy andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp.  
- Høye netto driftsutgifter til barneverntjenesten. Andelen barn med barnevernstiltak er 

høy. Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barneverntjenesten er noe høy. 
Andelen barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk er høy. 

- På område skole, noe høy andel årstimer til særskilt norskopplæring per elev med 
særskilt norskopplæring. Videre er det få elever som får spesialundervisning. Andelen 
elever med mestringsnivå 3-5 på nasjonale prøver i lesing og regning 8. trinn er lav. 

- Innenfor psykisk helse og rus, at det både er veldig lave brutto og netto driftsutgifter til 
personer med rusproblemer. Videre at det er veldig høy andel årsverk av personer 
med videreutdanning i psykisk helsearbeid og videreutdanning i rusarbeid. 

- Veldig lave driftsutgifter på området Kultur- barne- og ungdomstiltak. Det er også lave 
investeringsutgifter til kultursektoren. Få barn går i kommunens kulturskole. 

I spørreundersøkelsen fremkommer det at de folkevalgte kun i middels grad opplever at 
det, innenfor barnevern, er gode tjenestetilbud i kommunen. Det samme gjelder opplevelsen 
av om kommunen gir et hensiktsmessig tilbud til personer med psykisk utviklingshemming. 

På spørsmål om hvilke områder virksomhetslederne opplever høyest risiko for å ikke 
etterleve lov og forskrift på, fikk vi følgende enkeltsvar:  

- Innkjøp enkeltkontrakter - spesielt barnevern.  
- Oppfølging og revurdering av enkeltvedtak til brukerne. 

Workshop med KU, det fremkom ingen risiko på tjenesteområdet. 

Forvaltningsrevisjoner de siste ti årene på området: 
- Virkemidler i Råde kommunes rusomsorg i 2012 
- Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge i 2013 
- Mobbing - skolen psykososiale miljø i 2016 
- Forebyggende psykisk helse - barn og ungdom i 2019. 

Det er også planlagt en forvaltningsrevisjon på Barnevern/hjelpetiltak/hjelp i hjemmet kontra 
omsorgsovertagelse som er estimert ferdig i 2022.  

Møte med ordfører og kommunedirektør: 
Kommunedirektør informerer om at Råde nå har igangsatt et samarbeid med Våler om felles 
PPT, (pedagogisk- psykologisk tjeneste). 
 
Kommunen er i gang med et prosjekt som heter Helhetlig oppfølging av flyktninger. 
 
Ordfører sier at utenforskap/levekår generelt kan være en utfordring. Ikke minst med tanke 
på andel eldre og aleneboende i kommunen, men også sett opp mot eksempelvis 
innvandrergrupper, og flyktninger. Det blir sagt at det eventuelt kan vurderes opp mot 
prosjektet «Leve hele livet» som kommunen har igangsatt. Det kan derfor være 
hensiktsmessig med en forvaltningsrevisjon i slutten av planperioden hvis dette blir aktuelt.  
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Sekretariatets vurderinger: 
Sekretariatet vurderer at det er risiko på barnevernsområdet, andelen barn med 
barnevernstiltak er høy. Imidlertid er det påbegynt en forvaltningsrevisjon på området i 2021.  
 
Videre vurderes det høy risiko i forbindelse med levekår og arbeidsledighet i kommunen. 
Kommunen har igangsatt flere prosjekter vedrørende disse utfordringene. Ordfører og 
kommunedirektør mente at et forvaltningsrevisjonsprosjekt kunne være hensiktsmessig, men 
i såfall bør dette være i slutten av planperioden på grunn av pågående prosjekter.  
 
Vesentlighetsvurderingen ved disse områdene vil alltid bli satt høyt. Dette i hovedsak grunnet 
brukerperspektivet og at enkeltindivid kan bli hardt rammet hvis kommunen svikter på 
området. Fra et økonomisk perspektiv kan det også vurderes som vesentlig tatt i betraktning 
at det kan komme oppreisningskrav, erstatningssaker etc hvis kommunen svikter. 
Kommuneområdet tar også en stor andel av budsjett.  
 
Sekretariatets totalkonklusjon: 
Sekretariatets vurderinger er at det er flere tjenesteområder som kan tilsi risiko og 
vesentlighet. Disse områdene kan være tverrfaglige og henge sammen. Sekretariatet 
vurderer at det derfor bør vurderes om det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon på 
følgende: Levekår/Sosialhjelpsmottakere/utenforskap. 
 
Samlet risiko og vesentlighetsvurdering på området er: RF 2/VF3 
 
 

4.3 Tjenesteområde helse, omsorg og rehabilitering 
Tjenesteområdet omhandler fem virksomheter: 

 Virksomhet Helsehuset Råde: lang og korttidsplasser, kjøkken, matombringing, 
vaskeri, dagtilbud, frisør, hjemmesykepleien, hjemmehjelpstjenester, fysio-/ergoterapi 
tjenester, samt hverdagsrehabilitering. 

 Tildelingskontoret  

 Virksomhet Tjenester for funksjonshemmede: Nor-gård, dagsenter, avlastning, BPA, 
omsorgslønn og støttekontakt.   

 Ankomstsenter: helsetjenester, endrede/utvidede kommunale tjenester pga. økt 
oppholdstid.  

 Kommuneoverlege.  

Aktuelle lovendringer og annet: Helse og omsorgstjenester (2020). Kommunene får plikt til 
å ha knyttet til seg ergoterapeut og psykolog for å oppfylle sitt sørge for-ansvar etter loven. 
Fra 1. januar 2018 har kommunene allerede hatt plikt til å ha knyttet til seg lege, sykepleier, 
fysioterapeut, jordmor og helsesykepleier. 
For å oppfylle sitt sørge for ansvar får kommunene også en lovfestet plikt til å tilby 
dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. 
 
Budsjettdokumentet, her beskriver kommunedirektøren at det har vært en omfattende vekst 
av kommunes utgifter de senere årene, blant annet til helse og omsorgstjenester og 
barnevern. 
«Kommunen har en dekningsgrad på heldøgnplasser til personer over 80 år på 14,2%. Her 
ligger Råde med en lavere dekningsgrad enn våre nabokommuner. Det skal gjøres en 
utredning av nytt Helsehus, her vil det sees på framtidens omsorgsbehov opp mot 
dekningsgrad.» 
 
Årsregnskap/ årsmelding: kommunedirektøren skriver «Vi ser ett økende behov for både 
planlagt og akutt helsehjelp, dette gjør det krevende i balansen mellom daglig drift og 
utvikling. Vi opplever høyt sykefravær på noen av våre tjenester og det er særlig utfordrende 
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å rekruttere helsepersonell i kortere vikariater» videre står det å lese «Ankomstsenteret har 
vært preget av en ny helseavtale og overordnet økonomiavtale mellom Råde kommune og 
UDI, med en betydelig redusert budsjettramme. Helsetjenesten startet året 2020 med 
nedbemanningsprosesser. Fra 1. juli har det vært dagtidsdrift og helsetjenesten har ikke 
kunnet tilby oppsøkende virksomhet som tidligere» 

KOSTRA-analyser viser at det er lave driftsutgifter til kommunehelsetjenesten, men høy 
andel avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 

I spørreundersøkelsen fremkommer det at de folkevalgte opplever i liten til middels grad at 
det er nok sykehjemsplasser i kommunen.  

I workshop med kontrollutvalget ble følgende områder vurdert som aktuelle for en 
forvaltningsrevisjon:  

- Blir Stortingsmelding nr. 15 i 2017 og 2018 Leve hele livet overholdt?  
- Beskyttelse av ansatte ved fysiske overgrep. 

Det er ingen innspill fra kommunerevisjonen på tjenesteområdet.  

Forvaltningsrevisjoner de siste ti årene på området: 
- Funksjonshemmede brukere i 2015 
- Kvalitet, ledelse og kvalitetssikring i omsorgstjenestene i 2021 

Sekretariatets vurderinger og konklusjon: 
Sekretariatet vurderer at det kan være risiko ved flere av tjenesteområdene, herunder 
heldøgnplasser/sykehjemsplasser til personer over 80 år, samt rekruttering av ansatte/ 
sykepleiere. Videre vurderer sekretariatet risiko i forbindelse med høyt sykefravær. 
Imidlertid er det gjennomført en forvaltningsrevisjon på Kvalitet, ledelse og kvalitetssikring i 
omsorgstjenestene i 2021, dette trekker ned risikoen noe.  
 
Sekretariatets samlede vurdering for området er: RF2/VF2 
 
 

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.  
 
I workshopen med kontrollutvalget ble følgende områder i forbindelse med covid-19 vurdert 
som aktuelle for en forvaltningsrevisjon:  

- Koronapandemien - hvordan har kommunen håndtert dette? Hvordan har personer 
med utenlandsk opprinnelse blitt ivaretatt og gitt nødvendig informasjon. 

- Konsekvenser ved koronapandemien for eldre og unge herunder psykisk helse, 
tannhelse, ernæring for eldre. 

 
Sekretariatet er ikke kjent med at det er spesielle utfordringer som gjelder for Råde 
kommune i denne sammenheng utover det som står i årsmeldingen om at det i perioder har 
vært utfordrende å gjennomføre spesialundervisningstimer. Det kan likevel være 
hensiktsmessig å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt sett opp mot Covid19-
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situasjonen, ikke minst for å kunne ha en evaluering og lære hvis det oppstår lignende 
situasjoner i fremtiden.  
 
Foreløpig risiko og vesentlighetsvurdering på området er: RF: 2/ VF:3 
 

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 
vedtatt i kommunestyret 02.04.2020, og ligger som vedlegg til denne saken. 
 
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 
 

7. Kommunedirektørens uttalelse 
Kommunedirektøren har gitt sin uttalelse til risiko- og vesentlighetsvurderingen. Denne 
uttalelsen ligger i sin helhet i dette kapitelet: 
 
Uttalelse fra kommunedirektøren til Høringsutkast Risiko- og vesentlighetsvurderinger, Råde 
kommune 2021 
 

Forvaltningsrevisjon er en viktig ressurs for å ivareta kommunens egenkontroll. Dette arbeidet sikrer 

at vi kontinuerlig ser over oss selv, og er en viktig del av kommunes kontinuerlige forbedringsarbeid. 

Kommunedirektøren støtter kontrollutvalgssekretariatet vurderinger knyttet til kommunens 

risikoområder. 

Når kommunedirektøren leser rapporten og Questback undersøkelsene som foreligger, vises det til 

et meget lite utvalg av respondenter, dette bør vurderes opp mot validiteten av undersøkelsen. 

Undersøkelsen kommer uansett på sporet av noen temaer som det er viktig å undersøke i det videre 

arbeidet.  

Informasjonssikkerhet er et aktuelt område for forvaltningsrevisjon. Dette da også spesielt knyttet 

med GDPR. Kommunen har arbeidet godt med å innføre rutiner på området, men GDPR er fortsatt et 

relativt nytt område, og konsekvensene ved brudd er store. Informasjonssikkerhet er et komplekst 

område som det kan være utfordrende for kommunen å ha nok kunnskap og oversikt over.  

Kommunedirektøren vurderer også at det kan være hensiktsmessig å se planer og tiltak for 

antikorrupsjonsarbeid sammen med byggesaksbehandling, jf. Risikovurderingen under 

sammendraget. Dette for å sikre at likebehandling ivaretas. Dette området har stor betydning for 

kommunens omdømme og troverdighet. 
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Offentlige anskaffelser er et annet sentralt område for revisjon. Det er viktig for administrasjonen at 

vi har tydelige rutiner i dette komplekse arbeidet. Det har vært gjennomført en styrket 

kompetansehevning på området for å sikre at regelverk ivaretas. 

Under tjenesteområdet oppvekst og levekår arbeides det kontinuerlig med forebyggende arbeid, 

som for eksempel BTI(Bedre Tverrfaglig Innsats), men også utenforskap som for eksempel prosjektet 

“Helhetlig oppfølgning av flytninger” (oppstart høsten 2021). For at forvaltningsrevisjon skal være 

nyttig, bør dette arbeidet ha pågått i noe tid, slik at kommunedirektøren ser det som mest 

hensiktsmessig med en eventuell forvaltningsrevisjon her sent i perioden. 

Tjenesteområde helse, omsorg og rehabilitering er i gang med arbeidet med reformen “leve hele 

livet”. Det har vært i iverksatt tiltak ved Helsehuset, og det er nedsatt en arbeidsgruppe for å 

utarbeide en gjennomføringsplan for reformen. Planen skal vedtas i første kommunestyremøte i 

2022. Arbeidsgruppen er representert av eldreråd, utvalgsleder for HOV, innbyggerrepresentanter og 

administrasjon. Videre er helse, omsorg og rehabilitering i gang med et prosjekt på heltidskultur, 

dette vil kunne få innvirkning både på rekruttering, men også sykefravær. Prosjektet er i samarbeid 

med KLP og har varighet ut 2023. 

Som beskrevet innledningsvis støtter kommunedirektøren kontrollutvalgsekreteriatets vurderinger 

knyttet til skisserte hovedområder for revisjon. 

Råde 12.11.21 

Inger K Skarpholt Fjeld 

Kommunedirektør i Råde kommune 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/113 
Dokumentnr.: 49 
Løpenr.: 179954/2022 
Klassering: 3017-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Råde 20.06.2022 22/20 

 

Referater og meldinger 

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

 
Fredrikstad, 20.05.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 09.05.2022 
2. Arbeidstilsynet – Tilsynsrapport for Råde kommune, Tjenester for funksjonshemmede, 

datert 12.11.2021 
3. Arbeidstilsynet – Tilsynsrapport for Råde kommune, Hjemmesykepleien, datert 

04.11.2021 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 09.05.2022 ligger vedlagt, til orientering. 
 
Vedlegg 2: Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn med Tjenester for funksjonshemmede. 
Hensikten med tilsynet var å sikre at det i tilstrekkelig grad jobbes systematisk for å 
forebygge fysiske og psykiske skadevirkninger knyttet til arbeidsmiljøeksponeringer i 
hjemmetjenesten, samt å sikre at dette arbeidet prioriteres. I tilsynet ble det funnet forhold 
som ikke er i samsvar med regelverket. Kommunen har fått frist til 21.01.2022. Til 
orientering. 
 
Vedlegg 3: Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn med Hjemmesykepleien. Hensikten med 
tilsynet var å sikre at det i tilstrekkelig grad jobbes systematisk for å forebygge fysiske og 
psykiske skadevirkninger knyttet til arbeidsmiljøeksponeringer i hjemmetjenesten, samt å 
sikre at dette arbeidet prioriteres. I tilsynet ble det funnet forhold som ikke er i samsvar med 
regelverket. Kommunen har fått frist til 13.01.2022. Til orientering. 
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Vurdering 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta referater og meldinger til orientering. 
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Møteprotokoll 

Kontrollutvalget Råde 
 
 
 
Møtedato: 09.05.2022,  
Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 18:30 
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen 
Fra – til saksnr.: 22/8 - 22/14  
 
 
Frammøteliste 
Medlemmer Møtt Varamedlemmer 
Kjell A Løkke, leder (A) x  
Terje Beck, nestleder (H) Meldt forfall Kjell-Olav Gammelsæter 
Rikke Cassandra Maske (MDG) Ikke møtt Stine Camilla Blichfeldt-Ærø 
Jarle Tranøy (A) Meldt forfall For kort frist 
Lillian Elvestad (SP) Meldt forfall Åse Marie Rusaanes 

 
 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5. 
 
Møtende fra sekretariatet: Rådgiver Bjørn Gulbrandsen og rådgiver Caroline Klæboe Roos 
 
Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker, oppdragsansvarlig revisor Bjørnar 
Eriksen Bakker, forvaltningsrevisor Kjetil Ramstad 
 
Møtende fra administrasjonen: Økonomisjef Pål Gunnar Wenberg 
 
 
 
 
 
 
 

…………………….  ……………………. 
Kjell A Løkke, leder  Åse Marie Rusaanes 

   
 

Merknader 
 
Stine Camilla Blichfeldt-Ærø møtte fra sak 22/10. 
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Saksliste 
 
Saksnr. Innhold 

 
 

PS 22/8 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 

PS 22/9 Valg av representant til å signere protokoll 
 

 

PS 22/10 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og 
årsberetning for 2021 
 

 

PS 22/11 Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av 
bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2021 
 

 

PS 22/12 Forvaltningsrevisjonsrapport - Barnevern, Råde kommune 
 

 

PS 22/13 Rutine for avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for 
kontrollutvalget i Råde kommune 
 

 

PS 22/14 Referater og meldinger 
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PS 22/8 Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

 

Kontrollutvalget Rådes behandling 09.05.2022: 
Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalget Rådes vedtak 09.05.2022: 
 
1. Innkalling og saksliste godkjennes. 

 
 
 
 

PS 22/9 Valg av representant til å signere protokoll 

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

 

Kontrollutvalget Rådes behandling 09.05.2022: 
Leder foreslo Åse Marie Rusaanes som ble enstemmig valgt. 
 

Kontrollutvalget Rådes vedtak 09.05.2022: 
 
1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Åse Marie Rusaanes 

 
 
 
 

PS 22/10 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og 
årsberetning for 2021 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2021 for Råde 
kommune som vist i vedlegg 1 til saken 
 

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

 

Kontrollutvalget Rådes behandling 09.05.2022: 
Leder innledet saken. 
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Administrasjonen orienterte om saken. 
Revisjonen redegjorde for saken og påpekte god internkontroll og et regnskap uten 
anmerkninger. 
 
Kontrollutvalget stilte enkelte spørsmål som ble besvart i møtet. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalget Rådes vedtak 09.05.2022: 
 
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2021 for Råde 

kommune som vist i vedlegg 1 til saken 
 

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

 
 
 
 

PS 22/11 Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og 
vedtak for økonomiforvaltningen 2021 

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

system og kontroll for å overholde lovverk», til orientering 
 

Kontrollutvalget Rådes behandling 09.05.2022: 
Leder innledet saken. 
Sekretariatet orienterte om saken. 
Revisjonen redegjorde for kontrollen. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalget Rådes vedtak 09.05.2022: 
 
1. Kontrollutvalget tar kontroll med etterlevelsen av området «Offentlige anskaffelser – 

system og kontroll for å overholde lovverk», til orientering 
 
 
 
 

PS 22/12 Forvaltningsrevisjonsrapport - Barnevern, Råde kommune 

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

kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens 
anbefalinger.  
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2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern» til etterretning, og ber 
administrasjonen følge opp de seks anbefalinger som fremkommer av rapporten. 
Herunder skal kommunen: 

 gjennomføre systematiske risikovurderinger internt i enheten som kan tjene 
som grunnlag for utviklingen av enhetens internkontroll 

 utvikle en praksis og kultur for å bruke avviksmelding og -håndtering som kilde 
for læring i enheten 

 fortsette arbeidet med å etablere nødvendige rutiner og prosedyrer i enheten 
 etablere rutiner som sikrer en tilfredsstillende oppfølging av barn og foreldre 

med vedtak om hjelpetiltak 
 etablere rutiner som sikrer at tiltaksplaner blir utarbeidet og evaluert i henhold til 

lovverket 
 etablere rutiner som sikrer dokumentasjon av evalueringer i Familia 

 
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 Rådes behandling 09.05.2022: 
Revisjonen redegjorde for rapporten. 
 
Kontrollutvalget hadde enkelte spørsmål og kommentarer som ble besvart av revisjonen. 
 
Kontrollutvalget ønsket at det skulle tilføres vedtaket at kommunestyret skal sørge for 
tilstrekkelige ressurser til å følge opp anbefalingene i rapporten som nytt kulepunkt 7. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt med nytt kulepunkt 7 som beskrevet over. 
 

Kontrollutvalget Rådes innstilling og vedtak 09.05.2022: 
 
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern», samt 

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

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

 gjennomføre systematiske risikovurderinger internt i enheten som kan tjene 
som grunnlag for utviklingen av enhetens internkontroll 

 utvikle en praksis og kultur for å bruke avviksmelding og -håndtering som kilde 
for læring i enheten 

 fortsette arbeidet med å etablere nødvendige rutiner og prosedyrer i enheten 
 etablere rutiner som sikrer en tilfredsstillende oppfølging av barn og foreldre 

med vedtak om hjelpetiltak 
 etablere rutiner som sikrer at tiltaksplaner blir utarbeidet og evaluert i henhold til 

lovverket 
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 etablere rutiner som sikrer dokumentasjon av evalueringer i Familia 
 

 Kommunestyret skal sørge for tilstrekkelige ressurser til å følge opp 
anbefalingene i rapporten 

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

 
 
 
 

PS 22/13 Rutine for avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for 
kontrollutvalget i Råde kommune 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Forslag til "Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Råde 

kommune", vedtas 
 

2. Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Råde kommune for 
perioden august 2022 til juli 2024, skal behandles i kontrollutvalgets siste møte før 
sommeren i 2022 

 

Kontrollutvalget Rådes behandling 09.05.2022: 
Leder innledet saken. 
Sekretariatet og revisjonen orienterte om saken. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalget Rådes vedtak 09.05.2022: 
 
1. Forslag til "Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Råde 

kommune", vedtas 
 

2. Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Råde kommune for 
perioden august 2022 til juli 2024, skal behandles i kontrollutvalgets siste møte før 
sommeren i 2022 

 
 
 
 

PS 22/14 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering. 
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Kontrollutvalget Rådes behandling 09.05.2022: 
Kontrollutvalgets møte den 20.juni ble vurdert og går som planlagt. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalget Rådes vedtak 09.05.2022: 
 
1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering. 
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VÅR DATO VÅR REFERANSE 
1 av 9

12.11.2021 2021/44514  

DERES REFERANSE

VÅR SAKSBEHANDLER

  

Håvard Solvang, tlf. 97719550

POSTADRESSE EDIALOG TELEFON ORGANISASJONSNR
Postboks 4720 Torgarden www.arbeidstilsynet.no/post 73 19 97 00 974761211
7468 Trondheim INTERNETT
Norge www.arbeidstilsynet.no

RÅDE KOMMUNE 
Skråtorpveien 2A
1640 RÅDE

Orgnr 940802652

Tilsynsrapport for RÅDE KOMMUNE org.nr. 
940802652

Vi viser til tilsyn med RÅDE KOMMUNE TJENESTER FOR FUNKSJONSHEMMEDE org.nr. 994899899

Sted: Skråtorpveien 2B, 1640 RÅDE

Når: 30.09.2021

Til stede fra dere: Tor Arild Løining (virksomhetsleder), Trond Gundersen 
(avdelingsleder), Hege Karlsen (verneombud) og Marina 
Glazkova (rådgiver)

Til stede fra Arbeidstilsynet: Håvard Solvang (seniorinspektør) og Lene Rolfsøn 
(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 - Arbeidstid - vurdering av om 
arbeidstidsordningene er fullt forsvarlig

Varslet 21.01.2022

2 Pålegg - Psykisk helse - kartlegging og risikovurdering Varslet 21.01.2022

3 Pålegg - Manuelt arbeid - informasjon og opplæring Varslet 21.01.2022

Oppsummering av tilsynet
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VÅR REFERANSE 2 av 9
2021/44514

Hensikten med tilsynet var å sikre at det i tilstrekkelig grad jobbes systematisk for å forebygge fysiske og 
psykiske skadevirkninger knyttet til arbeidsmiljøeksponeringer i hjemmetjenesten, samt å sikre at dette 
arbeidet prioriteres.

Sentrale tema for tilsynet var:

 HMS-opplæring

 Ledelse og medvirkning, samarbeid med verneombud og tillitsvalgte

 Systematisk HMS-arbeid: kartlegging, risikovurdering, tiltak, rutiner og avvikshåndtering knyttet 
til organisatorisk, ergonomisk og psykososialt arbeidsmiljø

 Informasjon og opplæring knyttet til relevante risikoforhold

 Bruk av bedriftshelsetjenesten

Om virksomheten

Det ble opplyst i tilsynet at tjenesten har to lokasjoner hhv. Skoleveien og Nor gård. Nor gård består av 
eneboliger og leiligheter. Det er i dag totalt 11 boenheter på stedet, hvor den enkelte bruker leier 
leilighet av kommunen. Det gis heldøgnstjenester og tjenester i tråd med enkeltvedtak, 
herunder personlig assistanse, avlastning, dagtilbud og støttekontakter. 

Det fremkommer av tilbakemeldingen at Råde kommune er i gang med en større omlegging av 
kvalitetssystemet og har ansatt rådgiver med ansvar for internkontroll og beredskap. Det er også 
igangsatt et arbeid med å omstrukturere kvalitetssystemet for å gjøre det enklere for de ansatte. 

Ledelse, bemanning og HMS-opplæring

I tjenesten er det 30 årsverk og ca 50 arbeidstakere i grunnturnus, eksl. vikarer. Det opplyses om bred 
tverrfaglig kompetanse i personalet, blant annet fagarbeidere, pedagoger, førskolelærere/lærere, 
sykepleiere, vernepleier, sosionom, samt arbeidstakere med videreutdanning i psykisk helse, barne- og 
ungdomsarbeidere.

Avdelingslederen er virksomhetsleders høyre hånd og stedfortredende leder. Det bekreftes i tilsynet at 
både virksomhetsleder og avdelingsleder har gjennomført 40- timers kurs i HMS i regi av kommunen. 
Det er etablert en internkontrollgruppe med verneombud, avdelingsleder, virksomhetsleder og to 
arbeidstakere.

I den oversendte dokumentasjonen fremgår det utfordringer med risikoforholdet "lederskap". Dette ble 
diskutert i tilsynet. Det oppleves at tiden til avdelingsleder blir benyttet på administrative oppgaver, 
blant annet turnus og behov for vikarer. Arbeidstilsynet skal ikke vurdere hvilke konkrete 
arbeidsoppgaver en leder skal utføre, men basert på tilsynet er vår oppfatning at lederspennet kan 
oppleves for stort, og at det kan være hensiktsmessig å utarbeide en tydeligere struktur på hvilke 
oppgaver som foreligger avdelingsleder og hvilke arbeidsoppgaver foreligger eksempelvis ansvarsvakter. 
Hvem som personale skal rapportere til, og om ansvarsvakt har tilstrekkelig med tid til å utføre sine 
øvrige oppgaver er andre elementer som bør inngå i strukturen. 

Verneombud

Det fremkommer at verneombud har gjennomført HMS-opplæring. Verneombudet deltar i felles fora 
med HVO i kommunen, men møtepunktene har vært fraværende i korona-perioden. Det ble videre 
opplyst at det ikke er faste møtepunkter med øvrige kollegaer for å fange opp utfordringer utover 
personalmøter fire ganger i året, samt HMS-møter med ledelsen. Arbeidstilsynet sitt inntrykk er at 
arbeidstakerne ønsker et fora der man kan ta opp arbeidsmiljøutfordringer både med og uten ledelse 
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tilstede. Arbeidstilsynet velger å veilede om tema i denne omgang, og det er virksomheten selv som må 
finne ut om det er et behov og hvilken struktur møtepunktene skal ha. 

Samarbeid med bedriftshelsetjenesten

Virksomheten er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT). Bedriftshelsetjenesten deltok ikke 
tilsynet. Det er oversendt en overordnet samarbeidsplan som viser hva bedriftshelsetjenesten skal bistå 
med, men det fremgår av planen at virksomheten benytter tjenesten blant annet til helsekontroller for 
nattevakter, AKAN og støttesamtaler for arbeidstakere med psykiske utfordringer. BHT har også avholdt 
forflytningskurs. Virksomhetsleder og avdelingsleder kan begge bestille tjenester. Det fremkom for øvrig 
at virksomheten kunne hatt nytte av en mer tilrettelagt lokal plan for feks. langtidssykemeldte. 

Avvik

Arbeidstilsynet har mottatt kommunes overordnede avviksrutine. Ledere i tilsynet vurderer at det er en 
god avvikskultur i virksomheten. Det er imidlertid noe uklart om alle arbeidstakerne kjenner til rutinen 
og til hvordan man skal melde avvik. Det er essensielt at alle får tilstrekkelig med opplæring i hvordan 
melde avviket i kvalitetssystemet. Det er i tillegg viktig at man internt diskuterer hva som er å anse som 
avvik. For å etablere en god avvikskultur må man ha gode systemer, implementere systemene i 
personalgruppen, samt erverve en kultur der man oppfordres til å melde for å synliggjøre utfordringene 
man står i. I tilsynet veiledet Arbeidstilsynet om at det kan være hensiktsmessig å diskutere tenkte caser 
slik at man kan diskutere både fag og hendelser som kan karakteriseres som uønskede og som bør 
meldes inn som avvik. Det kan bidra til å skape en felles forståelse av som hva som er akseptabelt og 
uakseptabelt av uønskede hendelser i eget arbeidsmiljø.

Vold og trusler og emosjonelle belastninger

Det ble opplyst at avdelingen har et løpende fokus på vold og trusler om vold, og at det til enhver tid 
gjeldende risikobilde vektlegges med den hensikt å iverksette nødvendige tiltak slik at de ansatte skal 
oppleve forsvarlige arbeidsforhold. Vi ser av den oversendte dokumentasjonen at de grunnleggende 
momentene i forskrift om utførelse av arbeid § 23A-1, herunder alenearbeid, kompetanse, opplæring, 
bemanning mm. Vi minner om at risikovurderingen er dynamisk og at man jevnlig må vurdere om 
tiltakene fungerer til sin hensikt. Momentene som nevnt ovenfor må derfor også implementeres i den 
nye risikovurderingen (nytt system) som er utarbeidet. Dere kan lese mer om vold og trusler 
her; https://www.arbeidstilsynet.no/tema/vold-og-trusler/.

Andre forhold som er naturlig å implementere i avdelingens risikovurdering er bruk av vikarer og 
ufaglærte - hvilken påvirkning kan det for at man utsettes for vold og trusler. I tilsynet fremhevet 
deltakerne viktigheten av kontinuitet, tillit til beboer, samt å "lese" atferden og signaler fra beboer. 

Med bakgrunn i enkelte brukers sykdomsbilde oppfattet Arbeidstilsynet at det kan oppstå situasjoner 
som kan oppleves emosjonelt belastende for arbeidstakerne. Vi finner ikke igjen dette momentet i 
risikovurderingen, og ber dere derfor utarbeide dette ytterligere enn det som fremgår av den 
oversendte dokumentasjonen. Se varsel om pålegg. 

Ergonomiske hjelpemidler

Arbeidstilsynet oppfatter at virksomheten har tilgjengelige hjelpemidler, og at ansatte i stor grad 
benytter seg av dette. Det ble likevel sagt at det forekommer situasjoner der ansatte ikke benytter 
hjelpemidler av ulike grunner. Det fremkommer at 2-3 ansatte får opplæring i forflytningsteknikk. De 
skal blir ressurspersoner og lærer opp andre ansatte. Arbeidstilsynet fikk inntrykk at videre opplæring av 
øvrige ansatte ikke var satt i system. Arbeidstilsynet ønsker derfor en oversikt/plan over hvordan 
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avdelingen sikrer at alle arbeidstakere får nødvendig opplæring og informasjon om forflytning og fysiske 
belastninger. Se varsel om pålegg.

Arbeidstid

Arbeidsgiver skal alltid vurdere om arbeidstidsordningen er forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes 
helse, velferd og sikkerhet.

Det er arbeidstidsordninger som avviker fra lovens utgangspunkt og normal døgnrytme som må vurderes 
nærmere. Det vil for eksempel si:

 arbeidstakere i skift eller turnus

 dagarbeidere som deltar i vaktordninger

 utvidet overtidsbruk

 bruk av gjennomsnittsberegning

 nattarbeid

Virksomheten arbeider todelt- og tredelt turnus, samt nattarbeid. Med dette som bakgrunn må 
virksomheten vurdere om arbeidstidsordningene er fullt forsvarlig slik at hensynet til sikkerhet, helse og 
velferd er ivaretatt og iverksette nødvendige tiltak på bakgrunn av vurderingen. Se varsel om pålegg.

Oppsummering

Det er Arbeidstilsynets inntrykk at avdelingen vektlegger og har fokus på forebyggende tiltak i 
arbeidsmiljøet, og på en slik måte at arbeidsrelaterte helseplager skal unngås så langt det lar seg gjøre. 
Arbeidstilsynet har likevel avdekket avvik som gir grunnlag for varsel om pålegg.

Vi gjør oppmerksom på at tilsynet ikke var en fullstendig gjennomgang av avdelingens HMS-system og 
arbeidsmiljøarbeid. Det betyr at det kan være behov for forbedringer eller tillegg utover de forhold som 
fremkom under tilsynet. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet er 
forsvarlig.

Varsel om pålegg
Dette er et varsel om at Arbeidstilsynet kommer til å gi RÅDE 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 24.11.2021 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 2021/44514.

#2 Pålegg - Psykisk helse - kartlegging og risikovurdering
Arbeidsgiver skal kartlegge faktorer i arbeidsmiljøet som kan påvirke arbeidstakernes psykiske helse. På 
bakgrunn av kartleggingen skal arbeidsgiver vurdere risikoen for at arbeidstakernes psykiske helse blir 
påvirket. Dette skal gjøres i samarbeid med verneombud/ansattes representant.
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Innen 21.01.2022 må dere sende oss:

 Kopi av kartlegging og risikovurdering

 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

 

Dette står i regelverket:
Arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko for skade på eller 
fare for arbeidstakernes helse og sikkerhet, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen. 
Kartleggingen skal omfatte de faktorer som kan påvirke arbeidstakernes psykiske helse og velferd.

Risikovurdering skal gjentas regelmessig og dokumenteres i den form og omfang som er nødvendig på 
bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse, og oppbevares slik at 
opplysningene kan anvendes på et senere tidspunkt. Arbeidsgiver skal gjøre dette i samarbeid med 
arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

Dette har vi funnet hos dere:
Med bakgrunn i informasjon gitt i tilsynet anser Arbeidstilsynet det som nødvendig at virksomheten 
må risikovurdere ytterligere risikoforhold enn hva som fremgår av den oversendte dokumentasjonen. Vi 
vurderer det  som relevant å inkludere arbeidsmiljøforhold som kan føre til emosjonelle belastninger ved 
å stå i vanskelige og uforutsigbare situasjoner over tid. Det ble blant annet opplyst at en del 
arbeidstakere opplever det ubehagelig å befinne seg i utfordrende situasjoner som oppleves 
psykisk belastende, blant annet ved brukere som selvskader. Virksomheten bør derfor kartlegge hvilke 
situasjoner kan oppleves emosjonelt belastende. Vi vurderer videre at dette er påkjenninger som må 
bearbeides i form av gruppesamtaler, debrief eller lignende. Det er avgjørende å tilrettelegge for slike 
arenaer, spesielt med hensyn til nattevakter som ikke har tilstrekkelig med treffpunkter for å bearbeide 
inntrykkene.

Vi understreker at det ofte er individuelle forskjeller på hva som oppfattes som utrygt og ubehagelig. 
Enkelte kan oppleve en situasjon som skremmende eller fryktinngytende mens andre ikke har samme 
opplevelse av en lignende situasjon. Basert på risikovurderingen og risikoskåren ser vi også at 
arbeidstakere kan bli utsatt for slag, spark, spytt og lugging relativt hyppig, men at konsekvensen i flere 
av tilfellene er vurdert til "lite alvorlig helsefare, forbigående ubehag".  Arbeidstilsynet veileder i den 
forbindelse om at det kan være nyttig å diskutere dette innad i virksomheten slik at standarder ikke blir 
satt ut i fra "dette må man tåle"- prinsippet.

Konkrete forhold som minimum bør vurderes

 høye emosjonelle krav og belastning, psykisk påkjenning

 rollekonflikter og rolleavklaringer

Andre forhold som virksomheten kan vurdere å implementere i risikovurderingen er:  

- Arbeid som med bakgrunn i risikoforhold er planlagt utført av to eller flere arbeidstakere, men som 
utføres av en person

- Jevnlig bruk av merarbeid og overtid

- Ubalanse mellom oppgaver og ressurser til å utføre disse
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- Arbeidstakere utfører flere oppgaver enn planlagt og/eller oppgaven tar mer tid enn avsatt tid

- Oppgaver må forskyves

- Mangel på vikarer

- Liten eller ingen tid til faglig arbeid, erfaringsutveksling, rapportering, arbeidsmiljøarbeid m.v.

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.

#1 Pålegg - Arbeidstid - vurdering av om arbeidstidsordningene er fullt 
forsvarlig
Arbeidsgiver skal vurdere om arbeidstidsordningene er fullt forsvarlig slik at hensynet til sikkerhet, helse 
og velferd er ivaretatt og iverksette nødvendige tiltak på bakgrunn av vurderingen. 
Verneombud/ansattes representant skal medvirke i å vurdere arbeidstidsordningene og utarbeide 
nødvendige tiltak.

Innen 21.01.2022 må dere sende oss:

 Resultatet av vurderingen som viser at arbeidstidsordningene er forsvarlig med tanke på 
helsekonsekvensene for arbeidstakerne

 Beskrivelse av eventuelle tiltak

 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Dette står i regelverket:
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstidsordningene i virksomheten er slik at arbeidstakerne ikke 
utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig å ivareta 
sikkerhetshensyn.

Arbeidsgiver skal vurdere arbeidstidsordningene og iverksette tiltak dersom arbeidstidsordningene ikke 
ivaretar hensynet til sikkerhet, helse og velferd. Vurdering og utarbeidelse av tiltak skal gjøres i 
samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte

Dette har vi funnet hos dere:
Virksomheten arbeider todelt- og tredelt turnus, samt nattarbeid. Videre ble det opplyst om at det 
praktiseres med langvakter i helgene på 12,5 timer.  Det ble opplyst at dette er i henhold til 
statsforvalteren, som ønsker stabil arbeidsstokk mtp brukers atferd.  

Arbeidsgiver skal likvel vurdere om arbeidstidsordningen er forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes 
helse, velferd og sikkerhet.

Med dette som bakgrunn må virksomheten vurdere om arbeidstidsordningene er fullt forsvarlig slik at 
hensynet til sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt og iverksette nødvendige tiltak på bakgrunn av 
vurderingen. Vi understreker at Arbeidstilsynets intensjon med pålegget ikke er å fjerne virksomhetens 
eksisterende arbeidstidsordning, men at dere vurderer de ulike helsekonsekvensene ved 
arbeidstidsordningen. 
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Under lister vi opp punkter som er naturlig å inkludere i en forsvarlighetsvurdering av 
arbeidstidsordningene. 

Grovsortering først

 arbeidstidsordningene

 fordeling av arbeidstid og fritid; lengde på vaktene og lengde på arbeidsfrie perioder

 antallet nattevakter på rad

Så kartlegge og risikovurdere

 Hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres (arbeidets art, brukergrupper)

 Krav til aktsomhet – kan arbeidet utføres sikkert selv om arbeidstakeren er sliten eller trøtt?

 Arbeidsstokkens sammensetning (erfaring, kompetanse, egenskaper)

 Grad av egenkontroll under utførelse av arbeidet

 Er arbeidet passivt eller aktivt?

 Arbeidspress og tempo. Hektiske perioder? Vurdere variasjoner i ulike perioder 
(ukedag/helg/ferietid)

 Pauser – antall, varighet og om de lar seg gjennomføre som planlagt

 Alenearbeid

 Emosjonell belastning

 Balanse mellom arbeidsliv og sosialt liv

 Ta hensyn til den enkelte arbeidstakeren – for eksempel alder, helsetilstand, familieforhold og så 
videre

 Vurder det samlede risikobildet av både fysiske og psykiske belastninger i arbeidsmiljøet, samt 
risikoreduserende tiltak som er iverksatt, for eksempel ulike hjelpemidler og sosial støtte.

 

Dette er brudd på arbeidsmiljøloven §§ 10-2 og 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c og forskrift om 
systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd 
nr. 6.

#3 Pålegg - Manuelt arbeid - informasjon og opplæring
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som utfører ergonomisk belastende arbeid som tungt eller 
ensformig arbeid, får nødvendig informasjon og opplæring. Informasjonen og opplæringen må inneholde 
de elementer som fremgår av forskrift om utførelse av arbeid §§ 23-2 og 23-3.

Innen 21.01.2022 må dere sende oss:

 Skriftlig bekreftelse på at informasjon og opplæring er gitt

 Oversikt over innholdet i informasjonen og opplæringen

 Beskrivelse av hvordan arbeidsgiver sikrer fremtidig informasjon og opplæri
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Dette står i regelverket:
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være 
forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig.

Ved ergonomisk belastende arbeid som tungt og ensformig arbeid, skal arbeidstakerne få nødvendig 
informasjon om risikofaktorer og hvordan helseskade kan unngås.

Arbeidsgiver skal også gi arbeidstakerne opplæring i hvordan arbeidet er organisert, hensiktsmessig 
arbeidsteknikk, valg og bruk av arbeidsklær og bruk av hjelpemidler. Arbeidstakerne skal informeres om 
de helsemessige konsekvenser av ikke å utføre arbeidet i samsvar med opplæring og veiledning.

Informasjon og opplæring skal gjentas når det er nødvendig og gis på et språk som arbeidstakerne 
forstår.

Dette har vi funnet hos dere:
Arbeidstilsynet oppfatter at virksomheten har tilgjengelige hjelpemidler, og at ansatte i stor grad 
benytter seg av dette. Det ble likevel sagt at det forekommer situasjoner der ansatte ikke benytter 
hjelpemidler av ulike grunner. Det fremkommer at 2-3 ansatte har fått  opplæring i forflytningsteknikker. 
De skal bli ressurspersoner og lære opp øvrige ansatte. Arbeidstilsynet fikk inntrykk at videre opplæring 
av øvrige ansatte ikke var satt i system. Arbeidstilsynet mener det er nødvendig med en plan som viser 
hvordan arbeidsgiver sikrer at alle arbeidstakerne faktisk får gjennomført nødvendig opplæring i 
hensiktsmessig arbeidsteknikk og valg og bruk av hjelpemidler. Planen må også vise hvordan det skal 
sikres at alle arbeidstakere får nødvendig informasjon om de helsemessige konsekvenser av ikke å utføre 
arbeidet i samsvar med opplæring og veiledning.

 

Dette er brudd på arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav a, forskrift om organisering, ledelse og 
medvirkning §§ 8-1 og 9-1 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende 
tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) §§ 23-2 og 23-3.

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 2021/44514. 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/.
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Med hilsen
Arbeidstilsynet

Ida Aagaard
seksjonsleder

                                                    

Dette brevet er elektronisk signert.

Håvard Solvang
seniorinspektør

Kopi til:
RÅDE KOMMUNE TJENESTER FOR FUNKSJONSHEMMEDE, 1640 RÅDE
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(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

2 Pålegg - Manuelt arbeid - informasjon og opplæring Varslet 13.01.2022

3 Pålegg - Tids- og arbeidspress - kartlegging, 
risikovurdering, plan og tiltak

Varslet 13.01.2022

4 Pålegg - Vold, trusler om vold og uheldige belastninger - 
kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan

Varslet 13.01.2022

Oppsummering av tilsynet
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Hensikten med tilsynet var å sikre at det i tilstrekkelig grad jobbes systematisk for å forebygge fysiske og 
psykiske skadevirkninger knyttet til arbeidsmiljøeksponeringer i hjemmetjenesten, samt å sikre at dette 
arbeidet prioriteres.

Sentrale tema for tilsynet var:

 HMS-opplæring

 Ledelse og medvirkning, samarbeid med verneombud og tillitsvalgte

 Systematisk HMS-arbeid: kartlegging, risikovurdering, tiltak, rutiner og avvikshåndtering knyttet 
til organisatorisk, ergonomisk og psykososialt arbeidsmiljø

 Informasjon og opplæring knyttet til relevante risikoforhold

 Bruk av bedriftshelsetjenesten

Om organiseringen

Det fremkom av tilsynet at det er opprettet ny organisering i 2018 hvorav sykehjem, hjemmebaserte 
tjenester, ergoterapi og fysioterapi er plassert under samme tak og med samme virksomhetsleder. 
Underveis har tjenesten blitt omorganisert -nå praktiseres det med tre avd. ledere på sykehjem og 
èn leder i hjemmetjenesten med tre teamledere under seg. Koronapandemien har imidlertid utsatt 
implementering av ny organisering, men det fremkommer at det starter for fullt nå.

Det fremkommer av tilsynet og dokumentasjonen som er oversendt at Råde kommune er i gang med en 
større omlegging av kvalitetssystemet og har ansatt rådgiver med ansvar for internkontroll og 
beredsskap. En del av prosedyrene som virksomheten har hatt, omarbeides til overordnede prosedyrer 
som er felles for hele kommunen. De er i en overgangsperiode og noen prosedyrer gjelder for hele 
kommunen, mens andre kun er gjeldende for virksomheten. Det er også i gangsatt et arbeid med å 
omstrukturere kvalitetssystemet slik at det skal bli bedre for ansatte å finne rundt i systemet.

I tjenesten er det 120 årsverk og ca 200 ansatte totalt. Det er 36 årsverk og 70 ansatte i 
hjemmetjenesten, inkludert vikarer.

Ledelse, medvirkning og HMS-opplæring

Hjemmetjenesten er inndelt i tre ulike team med èn teamleder i hvert team, og èn avdelingsleder. En av 
de tre teamlederne er også stedfortredende leder. Det fremgår at teamlederne ikke har personalansvar, 
men de fordeler blant annet lister til de ulike ansatte.  Det avholdes ukentlige møter mellom lederne. 
Det er også regelmessige møter med ergoterapeut og fysioterapeut. Arbeidstakerne alternerer mellom 
teamene ved behov.

Det fremgår av tilsynet at avdelingsleder ikke har gjennomført HMS-opplæring. Det var tiltenkt felles 
opplæring for lederne i kommunen via HR avdeling, men dette ble utsatt pga korona. Basert på antall 
arbeidstakere avdelingsleder har personalansvar for er det viktig at man får en god innføring i HMS-
arbeidet. Vi velger likevel å ikke varsle pålegg på dette, da dette skulle gjennomføres snarlig.  Avd. leder 
har for øvrig en merkantil som ser på vaktinnleie, og vedkommende kan gi tillatelse til å bytte vakter. 
Ferie og annet går via avd.leder. 

Det fremkom at verneombudet har hatt vervet i snart 2 år. Hun har gjennomført HMS-opplæring i regi av 
BHT. Hun er verneombud for hjemmetjenesten og avdeling hvit på sykehjemmet (12 årsverk på avdeling 
hvit). Det er etablert formelle samarbeidsarenaer for HMS, blant annet HMS-møter der ledelse, 
verneombud og tillitsvalgte deltar. Det ble opplyst at verneombudet ikke har avsatt tid til å utføre 
vervet. Arbeidstilsynet oppfatter at det er et sort verneområde, både med tanke på antall ansatte 
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verneombudet representerer, men også fordi man arbeider på ulike tidspunkter på døgnet. Det kan 
være vanskelig for et verneombud å fange opp alle utfordringer som foreligger. 
Formelle møtearenaer som involverer verneombud og ansatte kan være en god metode for å sikre at 
verneordningen fungerer til sin hensikt. Verneombudet kunne ellers fortelle at hun har god dialog med 
et annet verneombud på huset. 

Systematisk HMS-arbeid knyttet til risikofaktorer i hjemmetjenesten

Arbeidstilsynet oppfatter at det er bevissthet omkring de vanlige arbeidsmiljøbelastningene i 
hjemmetjenesten, som fysisk tungt arbeid, vold og trusler og psykisk belastning. 

Hjemmetjenesten har rutiner for både informasjon og opplæring om relevante risikoforhold, men vi 
oppfatter at det har vært en periode der opplæring ikke har blitt gjennomført systematisk på grunn av 
omorganisering, samt Covid-19.

Hva gjelder vold og trusler, lister arbeidsmiljøregelverket opp hvilke risikofaktorer det er viktig at 
arbeidsgiver har oversikt over. Den risikovurderingen vi har mottatt, beskriver ikke i tilstrekkelig grad 
disse risikofaktorene. Arbeidstilsynet oppfattet at virksomheten i praksis har bevissthet omkring dette, 
men at det er mangler i den skriftlige dokumentasjonen. Se varsel om pålegg.

Ergonomiske hjelpemidler

Arbeidstilsynet oppfatter at virksomheten har tilgjengelige hjelpemidler, og at ansatte i stor grad 
benytter seg av dette. Det ble likevel sagt at det forekommer situasjoner der ansatte ikke benytter 
hjelpemidler av ulike grunner. Det kan være at pasienten/bruker motsetter seg, at hjemmet ikke er 
tilrettelagt, men også fordi man tar en "snarvei". Vi fikk også tilbakemelding på at det kan ta dager før 
tilgjengelige hjelpemidler som seng og/eller heis, er på plass. Virksomheten har imidlertid et 
akuttlager med utstyr. Det vil være nyttig for virksomheten å diskutere i teamene hvordan man skal løse 
situasjoner som innebærer arbeid i ugunstige stillinger, samt i hvilken grad man skal akseptere at ansatte 
tar lettvinte løsninger for å effektivisere arbeidet, men som går på bekostning av helsen. Arbeidstilsynet 
ønsker en oversikt/plan over hvordan avdelingen sikrer at alle arbeidstakere får nødvendig opplæring og 
informasjon om forflytning og fysiske belastninger. Se varsel om pålegg.

Bemanning og kompetanse

Det fremkom av tilsynet at majoriteten av de ansatte arbeider todelt turnus. Det er i tillegg tre faste 
team som går nattevakter. I tilsynet oppfattet Arbeidstilsynet at grunnbemanning oppleves som lav med 
tanke på beboergruppen og arbeidsmengden. Det oppleves videre at sykefravær påvirker 
arbeidsbelastningen til de som står igjen, og fortrinnsvis sykepleierne. Det ble sagt at grunnet 
uforutsette hendelser i løpet av en arbeidsdag opplever ansatte at man henger bakpå med sine 
arbeidsoppgaver, og dette oppleves stressende. I tillegg fikk vi inntrykk av at arbeidsmengden kan få 
konsekvenser for avholdelse av pauser. Dette sett i sammenheng med bruk av assistenter og vikarer 
vurderer Arbeidstilsynet at det er hensiktsmessig å varsle pålegg på kartlegging, risikovurdering, plan og 
tiltak innenfor tids- og arbeidspress med de momentene som hører innunder.

Samarbeid med bedriftshelsetjenesten

Virksomheten er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste. Det er oversendt en overordnet 
samarbeidsplan som viser hva bedriftshelsetjenesten skal bistå med, men vi ser ingen konkrete områder 
de skal bistå hjemmetjenesten med slik det gjør for flere andre virksomheter i kommunen. 
Bedriftshelsetjenesten deltok heller ikke tilsynet. Arbeidstilsynet veiledet om at det skal utarbeides en 
samarbeidsplan med bedriftshelsetjenesten som viser hvordan de skal bistå virksomheten i det 
forebyggende arbeidet. Planen skal være konkret, tidfestet og basert på lokale risikoforhold og 
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behov. Det ble opplyst i tilsynet at BHT tidligere har blitt benyttet ved debrief, helseundersøkelser og 
enkeltsaker.

Avvik

Arbeidstilsynet har mottatt kommunes overordnede avviksrutine. Det fremkom at det var noe uklart om 
alle arbeidstakerne kjenner til rutinen og til hvordan man skal melde avvik. Det er essensielt at alle får 
tilstrekkelig med opplæring i hvordan melde avviket i kvalitetssystemet. Det er i tillegg viktig at man 
internt diskuterer hva som er å anse som avvik. For å etablere en god avvikskultur må man ha gode 
systemer, implementere systemene i personalgruppen, samt erverve en kultur der man oppfordres til å 
melde for å synliggjøre utfordringene man står i. Det ble opplyst at ansatte kan melde avvik på telefon, 
og at det er gitt opplæring på dette, men det fremkommer at det trolig er underrapportering, og 
avvikene som meldes har oftere brukerfokus fremfor ansattfokus. I tilsynet veiledet Arbeidstilsynet om 
at det kan være hensiktsmessig å diskutere tenkte caser slik at man kan diskutere både fag og om 
hendelser som kan karakteriseres som uønskede og som bør meldes inn som avvik. Det kan bidra til å 
skape en felles forståelse av som hva som er akseptabelt og uakseptabelt av uønskede hendelser i eget 
arbeidsmiljø. 

Oppsummering

Det er Arbeidstilsynets inntrykk at avdelingen vektlegger og har fokus på forebyggende tiltak i 
arbeidsmiljøet, og på en slik måte at arbeidsrelaterte helseplager skal unngås så langt det lar seg gjøre. 
Arbeidstilsynet har likevel avdekket avvik som gir grunnlag for varsel om pålegg.

Vi gjør oppmerksom på at tilsynet ikke var en fullstendig gjennomgang av avdelingens HMS-system og 
arbeidsmiljøarbeid. Det betyr at det kan være behov for forbedringer eller tillegg utover de forhold som 
fremkom under tilsynet. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet er 
forsvarlig.

Varsel om pålegg
Dette er et varsel om at Arbeidstilsynet kommer til å gi RÅDE 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 26.11.2021 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 2021/44654.

#2 Pålegg - Manuelt arbeid - informasjon og opplæring
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som utfører ergonomisk belastende arbeid som tungt eller 
ensformig arbeid, får nødvendig informasjon og opplæring. Informasjonen og opplæringen må inneholde 
de elementer som fremgår av forskrift om utførelse av arbeid §§ 23-2 og 23-3.

Innen 13.01.2022 må dere sende oss:

 Skriftlig bekreftelse på at informasjon og opplæring er gitt

 Oversikt over innholdet i informasjonen og opplæringen
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 Beskrivelse av hvordan arbeidsgiver sikrer fremtidig informasjon og opplæring

Dette står i regelverket:
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være 
forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig.

Ved ergonomisk belastende arbeid som tungt og ensformig arbeid, skal arbeidstakerne få nødvendig 
informasjon om risikofaktorer og hvordan helseskade kan unngås.

Arbeidsgiver skal også gi arbeidstakerne opplæring i hvordan arbeidet er organisert, hensiktsmessig 
arbeidsteknikk, valg og bruk av arbeidsklær og bruk av hjelpemidler. Arbeidstakerne skal informeres om 
de helsemessige konsekvenser av ikke å utføre arbeidet i samsvar med opplæring og veiledning.

Informasjon og opplæring skal gjentas når det er nødvendig og gis på et språk som arbeidstakerne 
forstår.

Dette har vi funnet hos dere:
Dokumentasjonen viser at forflytningsveiledere skal kurses og følges opp i løpet av 2021. Vi oppfatter at 
man går to der det er nødvendig, og at man ikke skal forflytte dersom bruker nekter å bruke 
hjelpemidler. I tilsynet kom det imidlertid frem at flere arbeidstakere ikke alltid benytter hjelpemidler 
grunnet trange leiligheter, tidspress o.l. Arbeidstilsynet mener det er nødvendig med en plan som viser 
hvordan arbeidsgiver sikrer at alle arbeidstakerne faktisk får gjennomført nødvendig opplæring i 
hensiktsmessig arbeidsteknikk og valg og bruk av hjelpemidler. Planen må også vise hvordan det skal 
sikres at alle arbeidstakere får nødvendig informasjon om de helsemessige konsekvenser av ikke å utføre 
arbeidet i samsvar med opplæring og veiledning.

 

Dette er brudd på arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav a, forskrift om organisering, ledelse og 
medvirkning §§ 8-1 og 9-1 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende 
tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) §§ 23-2 og 23-3.

#3 Pålegg - Tids- og arbeidspress - kartlegging, risikovurdering, plan og 
tiltak
Arbeidsgiver skal kartlegge og risikovurdere forhold i arbeidssituasjonen som kan medføre at 
arbeidstakere er utsatt for helseskadelig tids- og arbeidspress. På denne bakgrunn skal det utarbeides 
planer og iverksettes nødvendige tiltak for å hindre at arbeidstakere blir utsatt for helseskadelig tids- og 
arbeidspress. Dette skal gjøres i samarbeid med verneombud/ansattes representant.

Innen 13.01.2022 må dere sende oss:

 Kopi av kartlegging og risikovurdering. Risikovurderingen skal særlig ta hensyn til arbeidets 
organisering og tilrettelegging.

 Oversikt over gjennomførte tiltak og/eller plan med frist for gjennomføring av tiltak. Ved 
gjennomføring av tiltak skal det særlig tas hensyn til arbeidets organisering og 
tilrettelegging.
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 Beskrivelse av hvordan verneombud og/eller arbeidstakere har medvirket.

Dette står i regelverket:
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og 
samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske 
helse og velferd.

Arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoen for skade på eller 
fare for arbeidstakere som utsettes for helseskadelig tids- og arbeidspress. Risikovurdering skal gjentas 
regelmessig.

For å redusere risikoen i arbeidet, skal arbeidsgiver iverksette tiltak og/eller utarbeide plan. Tiltakene 
og/eller plan må bygge på den gjennomførte kartlegging og risikovurdering.

Kartlegging, risikovurdering, planer og tiltak skal dokumenteres i den form og omfang som er nødvendig 
og oppbevares slik at opplysningene kan anvendes på et senere tidspunkt.

Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal medvirke i arbeidet.

Dette har vi funnet hos dere:
I tilsynet oppfattet Arbeidstilsynet at grunnbemanning oppleves som lav med tanke på beboergruppen 
og arbeidsmengden. Det oppleves videre at sykefravær påvirker arbeidsbelastningen til de som står 
igjen, og fortrinnsvis sykepleierne. Det ble sagt at grunnet uforutsette hendelser i løpet av en arbeidsdag 
opplever ansatte at man henger bakpå med sine arbeidsoppgaver, og dette oppleves stressende. I tillegg 
fikk vi inntrykk av at arbeidsmengden kan få konsekvenser for avholdelse av pauser. Dette sett i 
sammenheng med bruk av assistenter og vikarer vurderer Arbeidstilsynet at det er hensiktsmessig å 
varsle pålegg på kartlegging, risikovurdering, plan og tiltak innenfor tids- og arbeidspress med de 
momentene som hører innunder.

Konkrete forhold som minimum bør vurderes:

- Arbeid som med bakgrunn i risikoforhold er planlagt utført av to eller flere arbeidstakere, men som 
utføres av en person

- Jevnlig bruk av merarbeid og overtid, registrert eller uregistrert

- Ubalanse mellom oppgaver og ressurser til å utføre disse

- Arbeidstakere utfører flere oppgaver enn planlagt og/eller oppgaven tar mer tid enn avsatt tid

- Oppgaver blir ikke ferdigstilt før det må utføres nye

- Oppgaver må forskyves

- Mangel på vikarer

- Det settes ikke av tid til uforutsette hendelser

- Liten eller ingen tid til faglig arbeid, erfaringsutveksling, rapportering, arbeidsmiljøarbeid m.v.

- Ikke tid til spisepauser eller toalettbesøk

- Ikke tid til å benytte hjelpemidler og følge opp i henhold til etablerte rutiner
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Dette er brudd på arbeidsmiljøloven §§ 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c og 4-1 andre ledd og 
forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1.

#4 Pålegg - Vold, trusler om vold og uheldige belastninger - kartlegging, 
risikovurdering, tiltak og plan
Arbeidsgiver må forbedre virksomhetens kartlegging og risikovurdering ved arbeidssituasjoner som kan 
medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold, trussel om vold og uheldige belastninger som følge av 
kontakt med andre. På denne bakgrunn skal arbeidsgiver utarbeide planer og iverksette tiltak for å 
redusere risikoen. Arbeidsgiver skal gjøre dette i samarbeid med verneombud/ansattes representant.

Innen 13.01.2022 må dere sende oss:

 Kopi av kartlegging og risikovurdering av vold og trusler om vold som oppfyller 
minimumskrav i forskrift

 Kopi av kartlegging og risikovurdering av uheldige belastninger som følge av kontakt med 
andre

 Oversikt over gjennomførte tiltak og/eller plan med frist for gjennomføring av tiltak

 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Dette står i regelverket:
Arbeidsgiver skal kartlegge forhold ved arbeidet som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold, 
trussel om vold og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.

Ved planlegging, utforming og utførelse av arbeidet skal arbeidsgiver sørge for en vurdering av forhold 
som enkeltvis eller samlet kan være helseskadelige. På denne bakgrunn skal arbeidsgiver vurdere risiko, 
utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen.

Arbeidsgiver skal kartlegge forhold ved arbeidssituasjonen som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt 
for vold og trussel om vold. Ved planlegging, utforming og utførelse av arbeidet skal arbeidsgiver sørge 
for en enkeltvis og samlet vurdering av forhold som kan innebære fare for å bli utsatt for vold og trussel 
om vold.

Risikovurderingen skal særlig ta hensyn til:

 arbeidets organisering og tilrettelegging,

 hvor, når og i hvilke situasjoner arbeidstaker kan bli utsatt for vold og trussel om vold,

 alenearbeid,

 arbeidstidens plassering og organisering,

 bemanning,

 kompetanse,

 utforming av arbeidslokalene og tekniske løsninger,

 effekten av iverksatte og planlagte forebyggende tiltak.
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Risikovurderingen skal gjentas regelmessig og dokumenteres i den form som er nødvendig på bakgrunn 
av virksomhetens art, aktivitet, risikoforhold og størrelse, samt oppbevares slik at opplysningene kan 
anvendes på et senere tidspunkt.

Arbeidsgiver skal gjøre dette i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

Dette har vi funnet hos dere:
Det fremkom av tilsynet at avdelingen har enkelte hendelser som omhandler vold og 
trusler.  Arbeidstilsynet er derfor av den oppfatning at virksomheten må vurdere risikoen for de 
grunnleggende momentene i forskrift om utførelse av arbeid § 23A-1, herunder alenearbeid, 
kompetanse, opplæring, bemanning mm. Vi ser at en del momentene listes opp i den oversendte 
risikovurderingen, men vi finner ikke den røde tråden innenfor vold og trusler tematikken. Virksomheten 
bør også inkludere hvor, når og i hvilke situasjoner arbeidstaker kan bli utsatt for vold og trussel om vold, 
eksempelvis i helger der rus og psykiatri er en del av tjenesten. Det er for øvrig naturlig å inkludere de 
emosjonelle belastningene ved å stå i vanskelige og uforutsigbare situasjoner over tid. Vi anbefaler dere 
å besøke våre hjemmesider om tematikken, https://www.arbeidstilsynet.no/tema/vold-og-trusler/.

Forskning og Arbeidstilsynets tilsynskampanjer viser eksempelvis at tids- og arbeidspress kan medføre at 
virksomheter ikke gjennomfører planlagte tiltak knyttet til vold og trusler. Arbeidstakernes stressnivå har 
også stor betydning i den daglige kontakten med tredjeperson. Høyt stressnivå kan hemme 
innlevelsesevne og empati i kommunikasjonen mellom arbeidstaker og tredjeperson, noe som kan 
medføre økt risiko for konfrontasjoner og konfliktsituasjoner. Andre risikofaktorer er høyt gjennomtrekk 
av arbeidstakere i virksomheten, lav bemanning og mangelfull opplæring. I situasjoner der flere av disse 
risikoforholdene opptrer samtidig, vil summen av dem føre til høyere risiko enn om de opptrer alene. 
Nyansatte og uerfarne er også mer utsatt for vold og trusler enn erfarne arbeidstakere. Dette kan 
skyldes manglende opplæring i arbeidsoppgaver, manglende kjennskap til rutiner og øvelse i håndtering 
av konkrete situasjoner. Det er derfor viktig at tiltak for å redusere risiko også omfatter 
kompetanseheving, samt opplæring og øvelse for alle arbeidstakere (deltidsstillinger, vikarer, midlertidig 
ansatte, helgestillinger o.l.). Vi viser til ytterligere informasjon og veiledning på våre nettsider. Her finner 
dere også et risikovurderingsverktøy som viser eksempler på hvordan risikovurdering av vold og trusler 
kan gjøres i praksis (risikovurderingsverktoy-vold-trusler.)

 

Dette er brudd på arbeidsmiljøloven §§ 3-1 andre ledd bokstav c og 4-3 fjerde ledd, forskrift om 
organisering, ledelse og medvirkning § 7-1 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og 
tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) §§ 23A-1 og 23A-4.

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 2021/44654. Les mer om eDialog på www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/post/.

Gi informasjonen videre til verneombudet
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https://www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/post/
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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.

Håvard Solvang
seniorinspektør

Kopi til:
RÅDE KOMMUNE HJEMMESYKEPLEIEN, Skråtorpveien 2B, 1640 RÅDE
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