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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2020/103 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 4938/2020 
Klassering: 3017-191 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Råde 24.02.2020 20/1 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
 (Saken legges frem uten forslag til vedtak) 

 
Fredrikstad, 09.01.2020 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2020/103 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 4193/2020 
Klassering: 3017-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Råde 24.02.2020 20/2 

 

Valg av en 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, 08.01.2020 
 
 
 

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 i hvert møte om «Valg av en representant til 
signering av protokoll». Den som leder møtet skal alltid signere protokollen 
 

Vurdering 
Ingen. 
 

4



ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2020/104 
Dokumentnr.: 3 
Løpenr.: 27640/2020 
Klassering: 3017-192 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Råde 24.02.2020 20/3 

 
 

Informasjonssak fra rådmann angående Mosseregionen interkommunale 
brann og redning 

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

 
Fredrikstad, 11.02.2020 
 
 

Vedlegg 
Vedlegg 1: Notat vedrørende «Trygg hjemme». 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kontrollutvalgssak 19/3, den 11. februar 2019. 
Kontrollutvalgssak 18/28, den 10. desember 2018. 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet i sak 18/28, den 10.12 2018 en henvendelse. Saken gjaldt tre 
spørsmål fra en journalist som var engasjert av fagtidsskriftet Brann og Sikkerhet. 
Spørsmålene omhandlet branntekniske forhold ved Øvre Langbråten. Det var også sendt 
spørsmål til ordfører og andre politiske utvalg i Råde kommune angående saken. 
Rådmannen opplyste kontrollutvalget i møtet om at ordfører skulle gi et svar på 
henvendelsen på vegne av kommunen. Kontrollutvalget ønsket derfor ikke å gi en egen 
uttalelse og avventet ordførerens uttalelse, (vedlegg 2 til denne sak). Forøvrig ønsket 
kontrollutvalget å få nærmere informasjon fra administrasjon i sitt neste møte. 
Kontrollutvalget ønsket derfor en skriftlig redegjørelse fra rådmann som skulle omhandle 
samspillet mellom kommunen og brannsjefen som tilsynsmyndighet. Herunder hvilken 
dokumentasjon som var oversendt kommunen. Kontrollutvalget ønsket også en oversikt 
over korrespondansen mellom kommunen og brannsjefen gjennom hele perioden, fra 2007. 
 
Rådmann ga en skriftlig redegjørelse til kontrollutvalget til møtet 11.februar 2019. Det 
fremkom blant annet av redegjørelsen følgende: «Råde kommune og MIB (Mosseregionen 
interkommunale brann og redning), har hatt et tett 
samarbeid om denne gruppen og brannvesenet har blant annet gjennomført hjemmebesøk i 
boliger eid av kommunen. Her skjer det en dialog mellom MIB, helsepersonell og ansatte 
ved teknisk virksomhet. Råde kommune vurderer samarbeidet som et godt tiltak for å 
arbeide forebyggende. 
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Samarbeidet er videre formalisert i en intensjonsavtale som samarbeid om felles 
brannverntiltak for hjemmeboende risikoutsatte grupper – trygg hjemme. Denne avtalen ble 
signert januar 2019.» 
 
Sekretariatet skrev i sin vurdering i saken følgende: Sekretariatet vurderer at 
intensjonsavtalen som rådmann beskriver er nyopprettet. Det kan 
slik sett være hensiktsmessig at kontrollutvalget får en ny orientering fra rådmann i løpet av 
høsten 2019 på samarbeidet om felles brannverntiltak for hjemmeboende risikoutsatte 
grupper. 
 
Med bakgrunn i dette fattet kontrollutvalget følgende vedtak:  
1. Redegjørelsen fra rådmann tas til orientering. 
2. Rådmann gir en ny orientering til kontrollutvalget høsten 2019 angående det nystartede 
samarbeidet mellom Råde kommune og Mosseregionen interkommunale brann og redning 
(MIB). 
 
I samråd med sekretariatet har denne informasjonssaken blitt utsatt til møtet i februar. 
Rådmann stiller i møtet for å gi en informasjon.  
Rådmann har også gitt et skriftlig notat, datert 7. februar 2020. Notatet inneholder en 
redegjørelse for de tiltak Råde kommune har gjennomført for brannvern for hjemmeboende 
risikoutsatte grupper. 
 
Det fremkommer blant annet følgende av notatet: 
Det har vært gjennomført flere samarbeidsmøter mellom Råde kommune og Mosseregionen 
interkommunale brann og redning. Agendaen på møtene har vært å bli kjent, samt planlegge 
fremtidig samarbeid. Samarbeidet har blant annet resultert i: 
 
• Mosseregionen interkommunale brann og redning har gjennomført hjemmebesøk i 

alle kommunale boliger som eies av kommunen. Hensikten har blant annet vært å 
veilede beboere for å unngå brann.  

• Komfyrvakt til de som har behov 
• Det har vært gjennomført felles risikovurdering om særlig risikoutsatte boliger 
• Nettkurs om brannforebygging gjennomføres for alle ansatte i helse og omsorg i 

2020. Dette er gjennomført i psykisk helse i 2019. 
• I 2020 vil det planlegges for informasjon fra Mosseregionen interkommunale brann 

og redning til ansatte i Helse og omsorg og for ansatte i avdeling Psykisk helse og 
rus (personalmøter og annet) 

• Samarbeid om enkeltbeboer for sikre tverrfaglig brannforebyggende arbeid, f.eks 
sprikelanlegg 

• Oppfølging særlig risikoutsatte boliger med hensyn til rydding, kasting og sikring av 
brannfarlig materialer i bolig. 

 
Forøvrig ligger notatet i sin helhet som vedlegg 1 til saken. 
  

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at rådmann har fulgt opp kontrollutvalgets vedtak ved å gi en ny 
orientering om det nystartede samarbeidet mellom Råde kommune og Mosseregionen 
interkommunale brann og redning. 
 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta informasjonen til orientering. 
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Notat vedrørende «Trygg hjemme» 
 

Bakgrunn 
Råde kommune inngikk en intensjonsavtale januar 2019 med Mosseregionen 
interkommunale brann og redning om felles brannverntiltak for hjemmeboende 
risikoutsatte grupper. Formålet med avtalen er å redusere sannsynligheten og 
konsekvensene ved brann for utsatte grupper i kommunen, avtalen har tittelen «Trygg 
hjemme».  
 
Avtalen er et resultat av NOU 2012:4 Trygg hjemme, samt veileder «samarbeid mellom 
kommunale tjenesteytere om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper» som er et samarbeid 
mellom Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.  
 
Råde kommune har også før inngåelse av avtale hatt et tett og godt samarbeid med 
Mosseregionen interkommunale brann og redning og avtalen er en videreføring og 
skriftliggjøring av dette arbeidet. 
 

Konkrete tiltak Råde kommune 
Det har vært gjennomført flere samarbeidsmøter mellom Råde kommune og Mosseregionen 
interkommunale brann og redning. Agendaen på møtene har vært å bli kjent, samt planlegge 
fremtidig samarbeid. Samarbeidet har blant annet resultert i: 
 

 Mosseregionen interkommunale brann og redning har gjennomført hjemmebesøk i 
alle kommunale boliger som eies av kommunen. Hensikten har blant annet vært å 
veilede beboere for å unngå brann.  

 Komfyrvakt til de som har behov 
 Det har vært gjennomført felles risikovurdering om særlig risikoutsatte boliger 
 Nettkurs om brannforebygging gjennomføres for alle ansatte i helse og omsorg i 

2020. Dette er gjennomført i psykisk helse i 2019. 
 I 2020 vil det planlegges for informasjon fra Mosseregionen interkommunale brann 

og redning til ansatte i Helse og omsorg og for ansatte i avdeling Psykisk helse og rus 
(personalmøter og annet) 

 Samarbeid om enkeltbeboer for sikre tverrfaglig brannforebyggende arbeid, f.eks 
sprikelanlegg 

 Oppfølging særlig risikoutsatte boliger med hensyn til rydding, kasting og sikring av 
brannfarlig materialer i bolig.  
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I tillegg til dette har Nor Gård og Helsehuset egne rutiner for brannforebyggende arbeid, 
blant annet: 
 

 Brann og varslingssystemer med månedlig kontroll. 
 Sprinkling i 8 av 11 leiligheter, pulverapparat og brannslange i resterende boenheter 

(Nor Gård) 
 Månedlig visuell kontroll av slokkere 
 Utarbeidet rutiner for evakuering i boligene 
 De ansatte varsler feil ved stikkontakter etc i den enkelte bolig. 

 
Råde kommune har fått tilbakemelding fra Mosseregionen interkommunale brann og 
redning om at de opplever samarbeidet som godt. Dette samsvarer med Råde kommunes 
oppfatning. 
 
 
Råde kommune 
07.02.2020 
 
 
Thomas H. Meyer 
Kommunalsjef helse, oppvekst og velferd 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2020/100 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 8398/2020 
Klassering: 3017-189 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Råde 24.02.2020 20/4 

 

Plan for eierskapskontroll for perioden 2019-2023 – 2. gangs behandling 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret på vedlagte «Plan for eierskapskontroll for 

perioden 2020-2023», med følgende prioritering: 
 

1.  
2.  

 
2. Plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2023 oversendes kommunestyret med 

følgende forslag til vedtak: 
 

1. ”Plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2023” vedtas med følgende 
prioritering:  

 

1.  
2.  

 

2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden 
 
Fredrikstad, 03.02.2020 
 
 

Vedlegg 
1. Plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2023 
2. Eierskap og strategier – Råde kommune 2019 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Ny Kommunelov (trer i kraft ved konstituering av nytt kommunestyre/bystyre 2019) 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kommuneloven § 23-4 skal kontrollutvalget utarbeide en plan for 
eierskapskontroll. Kravet til utarbeidelse av plandokumentet, er minimum en gang i 
valgperioden. Planen som nå legges fram, er basert på en overordnet risiko- og 
vesentlighetsanalyse, og vil gjelde for perioden 2020-2023.  Vi viser i sin helhet til vedlegg 1. 
Kommunestyret skal i henhold til kommuneloven vedta planen for gjennomføring av 
eierskapskontroll.  Gjennom å vedta en plan for gjennomføring av eierskapskontroll 
bestemmer kommunestyret innholdet i og omfanget av selskapskontrollen. Det medfører at 
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kommunestyret får en mer aktiv, bestemmende rolle i eierskapskontrollen og knytter kontroll 
og tilsyn med selskaper nærmere til kommunestyret.  
 
I perioden 2005 – 2019 har det vært kontrollutvalgets sekretariat som har gjennomført 
eierskapskontrollen. I ny kommunelov (trer i kraft ved konstituering av nytt 
kommunestyre/bystyre 2019) er det revisjonen som heretter skal gjennomføre 
eierskapskontrollen. 
 
Kontrollutvalget behandlet og utsatte realitetsbehandlingen av planen da utvalget ønsket en 
gjennomgang av kommunens eventuelle vertskommunesamarbeid og interkommunalt 
samarbeid som fremkommer i kommunens eiermelding i kapittel 3. Sekretariatet legger frem 
en oversikt over organisering og ansvarsforhold for det enkelte vertskommunesamarbeid / 
interkommunalt samarbeid i neste møte. Kontrollutvalget ønsket også en oversikt over 
Østfold kommunerevisjon IKS sin oppdragsportefølje sett opp mot de ulike interkommunale 
selskapene, samarbeidene, stiftelser og lignende. 
 
Oversikt over vertskommunesamarbeid / interkommunalt samarbeid samt organisering og 
ansvarsforhold: 
 

Råd, utvalg, stiftelser 
og andre samarbeid 

Ansvar for regnskap Revisjon Eget 
rettssubjekt - 

skal med i 
planen 

ATC - samarbeid sykehus/stat Riksrevisjon nei 
Fagrådet for Ytre 
Oslofjord 

Råd/utvalg – ikke eget 
rettssubjekt 

Eventuelt Oslo nei 

Oslofjordens 
Friluftsråd 

medlemsorganisasjon Ukjent nei 

Vannområdeutvalget 
Glomma syd 

Del av Rakkestad 
kommune 

kommunerevisjon nei 

Vannområdeutvalget 
MORSA 

Del av Råde kommune kommunerevisjon nei 

Krise- og 
incestsenteret i 
Fr.stad 

Stiftelse kommunerevisjon nei 

Mosseregionens 
legevakt 

Del av Moss kommune kommunerevisjon nei 

Miljørettet helsevern Del av Moss kommune kommunerevisjon nei 
Mosseregionens 
lokalmedisinske 
senter 

Del av Moss kommune kommunerevisjon nei 

Felles kartserver/ 
landbruskforvaltningen 

Del av Moss kommune kommunerevisjon nei 

 

Vurdering 
I vedlagte «Plan for eierskapskontroll» er følgende risiko og vesentlighetskriterier hensyntatt 
for de prioriteringer som fremkommer i planen: 

- Selskap som er heleide av kommunen 
- Selskap der kommunen har omfattende eierinteresser i tall på aksjer (flertall) eller 

stor økonomisk avkastning av aksjekapital 
- Kommunale selskap som har et samfunnsmessig ansvar 
- Kommunale selskap som eventuelt har direkte tjenestetilbud til kommunens 

innbyggere 
- Kommunale selskap som eventuelt leverer virksomhetskritiske tjenester til 

kommunen 
- Tidligere gjennomførte eierskapskontroller – resultat av disse. 
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- At det tidligere er avdekket risikoforhold i selskapet 
- Generell omtale av kommunale selskaper (Etikk og omdømme) 
- Betydelig økonomi - tapspotensiale for kommunen  

 
Vi viser til vedleggene til planen som viser risiko og vesentlighetsvurderingene for hvert 
selskap.  
 
Det kan forventes at det blir gjennomført kontroll med inntil 1 - 2 selskaper i planperioden. 
Med bakgrunn i risiko og vesentlighetsvurderingene for det enkelte selskap anbefaler 
sekretariatet at følgende selskaper/samarbeid blir prioritert. 
 

 Østfold kontrollutvalgssekretariat (§ 27) 
 MOVAR IKS 

 
Planen oversendes til kommunestyret for videre politisk behandling.  
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1. Innledning 

I kommunal sektor er det blitt mer og mer 

vanlig å organisere deler av 

tjenesteproduksjonen i fristilte selskap, 

foretak, stiftelser og lignende. Kommunal 

sektor kan velge å organisere sin virksomhet 

på flere måter der de mest nærliggende er. 

 kommunalt foretak etter kommunelovens 

kapittel 9. 

 interkommunale politiske råd 

 kommunale oppgavefellesskap 

 interkommunalt selskap. 

 aksjeselskap. 

 

Selskapsorganisering kan gi 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. 

 

Fra 2005 har kontrollutvalget i henhold til 

kommuneloven vært pålagt å utarbeide en 

plan for selskapskontroll for å føre kontroll 

med kommunens eierinteresser. Kontrollen 

med slike selskaper skulle bestå av 

eierskapskontroll (obligatorisk) og eventuelt 

forvaltningsrevisjon (valgfri).  

 

Fra 2013 kom det et nytt tillegg i 

kommuneloven om at planen skal baseres på 

en overordnet analyse av kommunens eller 

fylkeskommunens eierskap ut fra risiko- og 

vesentlighetsvurderinger, med sikte på å 

identifisere behovet for selskapskontroll på 

de ulike sektorer og med de ulike 

selskapene.» 

 

Fra 2020 trer ny kommunelov i kraft og i § 

23-4 er begrepet selskapskontroll tatt ut og 

loven bruker nå kun begrepet 

eierskapskontroll. I § 23-4 fremkommer 

følgende: 

«Eierskapskontroll innebærer å kontrollere 

om den som utøver kommunens eller 

fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette 

i samsvar med lover og forskrifter, 

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak 

og anerkjente prinsipper for eierstyring. 

 
1.1 Eierskapskontroll 

 

Eierskapskontrollen innebærer å 

kontrollere om den som utøver kommunens 

eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover 

og forskrifter, kommunestyret og anerkjente 

prinsipper for eierstyring. 

 

Eierskapskontroll vil kunne bestå av 

følgende kontrollelementer: 

 drives virksomheten innenfor rammene 

av kommunen sine vedtak og 

forutsetninger, og i henhold til lover og 

regler. 

 Vurdering av den enkelte virksomhet sett 

fra et eierperspektiv, herunder eventuelle 

krav til egenkapital og avkastning, 

overordnet regnskapsanalyse og 

gjennomgang av budsjett. 

 Andre forhold som vedrører eier som 

rapportering, opplæring, administrativ 

oppfølging osv. 

 

I siste instans er det kommunestyret som har 

det overordnede ansvaret for at kommunen 

har en forsvarlig eierskapsforvaltning. Se 

kapitell 2.1  

 

Innsynsrett 

I henhold til kommunelovens § 23-6 kan 

kontrollutvalget kreve de opplysningene som 

er nødvendige for å gjennomføre sin 

kontroll, fra 

 interkommunale selskaper etter IKS-

loven 

 interkommunale politiske råd 

 kommunale oppgavefellesskap 

 aksjeselskap der en kommune eller 

fylkeskommune alene eller sammen med 

andre kommuner, fylkeskommuner eller 
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interkommunale selskaper direkte eller 

indirekte eier alle aksjer 

 

I tillegg har kontrollutvalgets innsynsrett og 

rett til å foreta undersøkelser etter første og 

andre ledd i kommunelovens § 23-6, som vil 

gjelde på tilsvarende måte overfor andre 

eksterne virksomheter som utfører oppgaver 

på vegne av kommunen eller 

fylkeskommunen.  

 

Vedrørende kontrollutvalgets innsynsrett og 

rett til å foreta undersøkelser i selskaper som 

utfører oppgaver på vegne av kommunen 

uttrykkes det i «NOU 2016:4 Ny 

kommunelov»; er dette en ny utvidet 

lovfestet innsynsrett som ligger til 

kontrollutvalget og kommunens revisor. 

 

I NOU 2016:4 legger utvalget til «selv om 

kontrollbehovet i hovedsak vil kunne dekkes 

gjennom kontrakt, mener utvalget at det er 

nødvendig å utvide den lovfestede 

innsynsretten på enkelte punkter. Dette er 

tenkt som en sikkerhetsventil, til bruk der 

innsynsretten i henhold til kontrakten viser 

seg å ikke være tilstrekkelig til å sikre 

kommunens kontrollbehov.» 

 

Utvalget nevner eksempler i NOU 2016:4 på 

eksterne virksomheter som utfører oppgaver 

på vegne av kommunen innen: 

 barnevern 

 barnehage 

 helse og omsorg 

 oppvekst 

 

Et eventuelt innsyn og undersøkelser skal 

imidlertid bare omfatte det som er nødvendig 

for å undersøke om kontrakten blir oppfylt. 

 

2. Generelt om risiko og vesentlighet 
 

I ny kommunelov § 23-4 «Eierskapskontroll» 

skal kontrollutvalget skal minst én gang i 

valgperioden, og senest innen utgangen av året 

etter at kommunestyret eller fylkestinget er 

konstituert, utarbeide en plan for hvilke 

eierskapskontroller som skal gjennomføres. 

Planen skal baseres på en risiko- og 

vesentlighetsvurdering av kommunens og 

fylkeskommunens eierskap. Hensikten med 

risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne 

ut hvor det er størst behov for 

eierskapskontroll. 

 

Risiko- og vesentlighetsanalyse er et verktøy 

for å velge ut relevante selskaper for 

eierskapskontroll.  

Følgende kriterier for vesentlighetsanalysen, 

som kan være til hjelp når kontrollutvalget 

skal prioritere hvilke selskaper som skal 

være gjenstand for eierskapskontroll: 
 

 Selskap som er heleide av kommunen 

 Selskap der kommunen har omfattende 

eierinteresser i tall på aksjer (flertall) 

eller stor økonomisk avkastning av 

aksjekapital 

 Kommunale selskap som har et 

samfunnsmessig ansvar 

 Kommunale selskap som har direkte 

tjenestetilbud til kommunens innbyggere 

 Kommunale selskap som leverer 

virksomhetskritiske tjenester til 

kommunen 

 

I forhold til risiko kan spesielt disse 

forholdene vurderes: 
 

- Tidligere gjennomførte 

eierskapskontroller – resultat av disse. 

- At det tidligere er avdekket risikoforhold 

i selskapet 

- Generell omtale av selskapet (Etikk og 

omdømme) 

- Betydelig økonomi - tapspotensiale for 

kommunen  

 

Utarbeidelse av dette plandokumentet ble 

gjennomført i løpet av september/oktober 

2019. 

Analysen bygger på en gjennomgang av 

kommunens eierskapsmelding, selskapenes 

nettsider, selskapenes årsmeldinger, 

kommunens nettsider samt Proff.no. I tillegg 

er erfaringer med tidligere 

eierskapskontroller lagt til grunn i 

analysearbeidet.  

 

2.1 Kommunelovens krav til eiermelding 
 

I ny kommunelov § 26-1 er følgende krav til 

kommunens eiermelding tatt inn:  
 

Kommuner og fylkeskommuner skal minst 

én gang i valgperioden utarbeide en 
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eierskapsmelding som skal vedtas av 

kommunestyret eller fylkestinget selv. 

Eierskapsmeldingen skal inneholde 

a) kommunens eller fylkeskommunens 

prinsipper for eierstyring 

b) en oversikt over selskaper, kommunale 

eller fylkeskommunale foretak og andre 

virksomheter som kommunen eller 

fylkeskommunen har eierinteresser eller 

tilsvarende interesser i. 

c) kommunens eller fylkeskommunens 

formål med sine eierinteresser eller 

tilsvarende interesser i virksomhetene 

nevnt i bokstav b 

 

Loven trer i kraft fra og med det 

konstituerende møtet i det enkelte 

by/kommunestyret ved oppstart av 

valgperioden 2019-2023. 
 

 

2.2 Kommunens eiermelding 
 

Kommunestyret i Råde har jevnlig behandlet 

eierskapspolitikk og eierskapsmelding. Sist 

registrerte behandling i bystyret var i 2018. 

I dokumentet «Eierskap og strategier i Råde 

kommune» beskrives hensikten med 

dokumentet at denne skal bidra til å gi et 

bevisst forhold til hva en aktiv og god 

eierskapspolitikk innebærer, både for 

kommunens politikere og administrasjon. 

Hovedformålet er å klargjøre hva kommunen 

vil med sitt eierskap og gi en systematisert 

oversikt over alle selskaper som Råde 

kommune har eierinteresser i, i tillegg til å gi 

retningslinjer for kommunens eierstyring. På 

denne måten får kommunen en god oversikt 

over hvilken andel av kommuneøkonomien 

som er organisert gjennom selskaper.  

”Eierskap og strategier” skal belyse hva som 

må til for at kommunen skal framstå som en 

åpen, ryddig og forutsigbar eier, herunder 

inneholde en eierstrategi med hvilke krav 

kommunen som eier skal stille til selskapene, 

hvilke forventninger selskapene har til 

kommunen som eier og hvilke forventninger 

kommunen har til seg selv som eier. 

 
 

 

2.3 Kommunens eierinteresser etter       

§ 23-6 i kommuneloven   
 

Som nevnt i kapitel 1 er det kun heleide 

kommunale/fylkeskommunale 

aksjeselskaper, interkommunale selskap 

interkommunale politiske råd og 

kommunale oppgavefellesskap som er 

omfattet av eierskapskontrollen, jfr 

kommunelovens § 23-6. For Råde kommune 

er følgende selskap omfattet av 

eierskapskontrollen:  
 

 Østfold kommunerevisjon IKS  

 Driftsassistansen i Viken IKS  

 UNIKOM AS 

 MOVAR IKS 

 Personalpartner AS  

 Østfold interkommunale Arkivselskap 

IKS 

 Øst-110 Sentral IKS / Alarmsentralen 

Brann Øst AS  

 Inspiria AS 

   Østfold kontrollutvalgssekretariat  

         

I vedlegget til planen gis hvor det det en 

oversikt i tabellform over aktuelle selskap 

derav kommunes eierandeler av total 

aksjekapital og øvrig eier-konstellasjoner.  I 

tillegg gis en generell informasjon om det 

enkelte selskap, generell/spesifikk 

fokusområder fra eiermeldingen og funn for 

tidligere gjennomført eierskapskontroll. De 

er også gjort en gjennomgang og vurdering 

av selskapet om hvilke faktorer som kan 

påvirke risikoen og vesentlighet. 

 

2.4 Gjennomførte eierskapskontroller i 

perioden 2006 - 2019 
 

For Råde kommune sin del er det 

gjennomført 8 eierskapskontroller i perioden 

2006 - 2019.  

Følgende selskap er tidligere behandlet i 

kontrollutvalget og kommunestyret: 
 

 MOVAR IKS (2007) 

 Unikom A/S (2009) 

 Østfold kommunerevisjon IKS (2011) 

 Krisesenteret i Moss IKS (2012) 
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 Driftsassistansen i Viken IKS (2013) 

 Alarmsentralen Brann Øst AS (2014) 

 Østfold Interkommunale Arkivselskap 

(2016) 

 Mosseregionens Næringsutvikling AS 

(2017) 

 

Andre selskaper Råde kommune har 

eierinteresser i, og som har vært gjenstand 

for eierskapskontroll: 
 

 Inspiria AS (2013 og 2014) 

Kontrollen har vært gjennomført av Østfold 

fylkeskommunes revisor. 
 

3. Prioritering og gjennomføring for 

planperioden 2020 – 2023 

 

3.1 Prioritering av selskaper  
 

I den plan for gjennomføring av 

selskapskontrollen prioriteres selskap ut fra 

følgende kriterier: 

- Selskap som er heleide av kommunen 

- Selskap der kommunen har omfattende 

eierinteresser i tall på aksjer (flertall) 

eller stor økonomisk del i forhold til 

aksjekapital 

- Kommunale selskap som har direkte 

tjenestetilbud til kommunens innbyggere 

 

I forhold til risiko er disse forholdene 

vurdert: 

- Tidligere gjennomførte 

eierskapskontroller – resultat av disse. 

- At det tidligere er avdekket risikoforhold 

i selskapet 

- Generell omtale av selskapet (Etikk og 

omdømme) 

- Betydelig økonomi - tapspotensiale for 

kommunen  

 

Selskaper som tidligere har vært gjenstand 

for eierskapskontroll, er vurdert på nytt  

Vi viser til fakta-ark om det enkelte selskap 

(vedleggene) hvor det er gjort en 

gjennomgang og vurdering av selskapet om 

hvilke faktorer som kan påvirke risikoen 

eller forhold som reduserer risikoen. Nederst 

i den enkelte tabell gis en kort 

oppsummering om aktualitet. Det er denne 

oppsummeringen som er tatt inn i den 

forenklede tabell 2. På denne måten blir det 

enklere å forta en prioritering. 
 

Selskap Tidligere kontrollert 

    Ja              Nei 

Lav aktualitet Høy aktualitet 

MOVAR IKS x    

Østfold kommunerevisjon IKS  x    

Østfold interkommunale 

Arkivselskap IKS 
x    

UNIKOM AS x    

Personalpartner AS  x    

Inspiria AS x1    

Øst-110 Sentral IKS/ Alarmsentral 

Brann Øst AS 
x    

Driftsassistansen i Viken IKS x    

Østfold kontrollutvalgssekretariat  x   
 

Tabell 1. 

 

                                                 
1 Tidligere kontrollert av Fylkesrevisjonen 
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På bakgrunn av vurderingen anbefales det at 

først og fremst å gjennomføre 

eierskapskontroll på de selskaper det ikke 

tidligere er gjennomført kontroll på.  

 

Det kan forventes at det gjennomføres em til 

to eierskapskontroller per planperiode. Det 

vil i så fall bety at det siste selskap som det 

ikke tidligere er gjennomført kontroll på vil 

kunne gjennomføres i planperioden.  

 

Forslag til prioritering av selskaper for 

planperioden 2020 – 2023: 
 

Selskap 

 

Prioritert 

Østfold 

kontrollutvalgssekretariat  
 

x 

 

MOVAR IKS 

 

x 

 

Tabell 2. 

 

3.2 Kontroll retning 

Grunnlag for utvelgelse av kontroll- 

sjekkpunkter er i hovedsak i henhold til 

”Veileder for gjennomføring av 

selskapskontroll”, utarbeidet av Norges 

Kommunerevisor forbund (NKRF) i 2018. I 

tillegg er enkelte kontrollpunkter tilkommet 

gjennom erfaring med tidligere 

eierskapskontroller. Følgende hovedpunkter 

legges til grunn i kontrollarbeidet i 

planperioden 2020 - 2023: 

 

 Eiermelding/eierstrategier 

o Følge opp om kommunen har etablert 

eiermelding i henhold til lovkrav 

o Har kommunen etablerte tilfredsstillende 

rutiner eller retningslinjer for eierstyring. 

o Følge opp spesifikke føringer som er gitt 

for det enkelte selskap, for eksempel 

avkastningskrav og kvalitetskrav 

o Oppfølging av rapportering til eier 

(politiske organer) 

o Opplæring av styremedlemmer 

(kompetansefremmede tiltak) 

o Krav til Etikkreglement (eks. tiltak mot 

sosial dumping og 

antikorrupsjonsarbeid) og styreinstruks 

o Krav til retningslinjer for miljøvennlig 

drift 

 

 Selskapets vedtekter/selskapsavtalen  

o Kontrollere generelle og spesielt 

spesifikke føringer er gitt i 

vedtektene/selskapsavtalen 

 

 Selskapets formålsparagraf 

o Er denne klar og tydelig på selskapets 

oppgaver 

o Er oppgavene som utfører innenfor 

selskapets formålsparagraf 

 

 Styret – følges lovverkets bestemmelser 

o antall styremøter,  

o økonomisk rapportering - periodisk  

o Saker til behandling - riktig organ? 

 

 Kjønnsfordeling –følges nye lovkrav 

 

 Generalforsamling/representantskap – 

lovverkets bestemmelser 

o At lovpålagte saker (minimum) til 

behandling bli satt opp. 

 

 Økonomisk analyse/utvikling av 

selskapet de siste 3 år 

o Fokus på driftsresultat – 

gjeldssituasjonen - egenkapitalen 

 

Resultatet av eierskapskontrollen kan være 

avgjørende for om det skal iverksette 

forvaltningsrevisjon. Ved gjennomføring av 

forvaltningsrevisjonen skal dette underlegges 

de eksisterende bestemmelser om 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon (RSK 

001 Standard for FR). Ved iverksettelse av 

forvaltningsrevisjon skal dette innarbeides i 

plan for forvaltningsrevisjon for aktuelle 

planperiode.  

 

3.3 Rapportering av eierskapskontrollen 

 

I henhold til Forskrift om kontrollutvalg og 

revisjon, skal kontrollutvalget rapportere til 

kommunestyret eller fylkestinget om 

gjennomførte forvaltningsrevisjoner og 

eierskapskontroller og resultatet av dem.  

 

I henhold til Forskrift om kontrollutvalg og 

revisjon § 5 skal kontrollutvalget påse at 
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kommunestyrets eller fylkestingets vedtak 

om regnskapsrevisjoner, 

forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller 

blir fulgt opp, og skal rapportere til 

kommunestyret eller fylkestinget om 

vedtaket er fulgt opp.  

 

Generelt vil rapportering fra kontrollutvalget 

til kommunestyret i Råde skje gjennom en 

årlig rapport som kalles ”Årsrapport for 

kontrollutvalget”. I den årlige rapporten 

vises kontrollutvalgets aktivitetsnivå, 

revisjonens rapporteringer, resultater av 

forvaltnings revisjonsprosjekter og 

eierskapskontroller.  

 

3.4 Delegering til kontrollutvalget 
 

Plan for gjennomføring av eierskapskontroll 

skal etter Lov om kommuner og 

fylkeskommuner 23-4 vedtas av 

kommunestyret. Etter samme paragraf kan 

kommunestyret delegere til kontrollutvalget 

å vurdere eventuelle behov for endringer i 

planen i planperioden.
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Vedlegg  
 

Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS 

 

 

ØSTFOLD INTERKOMMUNALE ARKIVSELSKAP IKS 
 
 
Eierandel: 1,54 % 
 

 
 
IKA Østfold er et interkommunalt selskap, organisert 
etter Lov om interkommunale selskaper. 
Selskapets fulle navn er Østfold interkommunale 
arkivselskap IKS. Selskapet har 17 deleiere. 
Selskapets finansieres ved årlig eiertilskudd basert på 
folketallet. Dette eiertilskuddet er med på å dekke daglig 
drift av selskapet og arkivfaglige tjenester til eierne. 
Siden oppstarten av selskapet i 2002 har det vært et 
mål å få etablert et arkivdepot i Østfold. 
Da det kom nye og strengere regler for oppbevaring av 
eldre arkiver, var det mest økonomisk gunstig å få til et 
felles arkivdepot i Østfold. Dette er nå realisert i et 
nybygg som oppfyller alle kravene som lovverket stiller. 
27. november 2014 åpnet det interkommunale 
arkivet offisielt. 

 
Nøkkelpunkter 

 
 
 

 Samfunnsøkonomisk 
formål/funksjon 

 Lovpålagt oppgave 

 nonprofit drevet 

 årlig tilskudd fra eiere 
 

 
Selskapet var gjenstand for 
eierskapskontroll i 2016. 
 
 

 

 

Spesifikk vurdering/fokusområder fra 
eiermelding 
 

 
Ingen spesielle føringer til selskapet er nevnt i 
kommunens eierskapsmelding. 

 
Vurdering for planperioden 2020 - 2023: 
Samarbeidet er etablert i fellesskap med andre kommuner for å løse en lovpålagt oppgave. 
Samarbeidet driver etter non profitt og selskapet mottar årlige tilskudd. Råde kommune har 
svært liten eierandel.  Samlet vurdering av vesentlighet er - Lav.  
Det er ikke gitt kommunale garantier. Det er ikke registrert negativ omtale av samarbeidet. 
Non profitt samarbeid. Det var gjennomført en eierskapskontroll i selskapet i 2016. Samlet 
vurdering av risiko - Lav.  
 
Prioritering: lav 
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MOVAR IKS 

 

 

MOVAR IKS 
 
 
Eierandel: 6 % 
 

 
 
MOVAR ble etablert høsten 1989 og driver i dag et 
moderne MOVAR ble etablert høsten 1989 og driver i 
dag et moderne vannverk som ligger på Huggenes i 
Rygge, tre avløpsanlegg plassert henholdsvis på 
Kambo, Fuglevik og Hestevold. Et regionalt 
avfallsanlegg, mer kjent som Solgård Avfallsplass samt 
Vestby Gjenvinningsstasjon. Hovedbrannstasjonen, 
Mosseregionen interkommunale brann og redning 
(MIB), ligger på Tykkemyr i Moss kommune og i tillegg 
har brannvesenet stasjoner i Rygge og Vestby. 
Selskapet har sitt forretningskontor i Rygge. 

Nøkkeltall 2018 2017 

Resultatsgrad av driften i % -0,2 -0,2 

Egenkapitalandel i % 29,2 28,9 

Likviditetsgrad 1,19 1,33 
 

Selskapet har sitt forretningskontor i Rygg 

 
Nøkkelpunkter 

 
 
 

 Samfunnsmessig formål 

 God økonomi - egenkapital i 
selskapet 

 Ingen kommunale garantier 
er gitt 

 
Selskapet var gjenstand for 
eierskapskontroll i 2007 og 
forvaltningsrevisjon i 2013/2014 
 
I eierskapskontroll ble det gitt 
følgende anbefalinger: 

 at foretakets virksomhet 
tydeliggjøres i 
vedtektene/selskapsavtalens 
formålsparagraf.  

 at kommunen eventuelt 
utarbeider en eiermelding slik 
at eierstrategien for selskapet 
synliggjøres og at eierens 
målsetting med selskapet blir 
klart definert 

 styret i MOVAR IKS 
gjennomfører egenevaluering 
av sitt eget arbeid, som 
beskrevet i styrets instruks 
punkt 6. 

. 
 

 

Spesifikk vurdering/fokusområder fra 
eiermelding 
 

 
Ingen spesielle føringer til selskapet er nevnt i 
kommunens eierskapsmelding 

 
Vurdering for planperioden 2020 - 2023: 
Selskapet har en samfunnsmessig stor betydning for kommunen og for kommunens 
innbyggere. Vurdering av vesentlighet er - Høy. 
Selskapets nøkkeltall er gode. Det er ikke registrert negativ omtale av selskapet. 
Kommunen har relativ liten eierandel. Tidligere anbefalte forhold i eierskapskontrollen fra 
2007, er blitt fulgt opp. Det er lenge siden forrige eierskapskontroll med selskapet (2007). 
Samlet vurdering av risiko: Middels. 
 

Prioritering: Høy. 
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Østfold kommunerevisjon IKS 

 

 

ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS 
 
 
Eierandel: 3 % 
 

 

Østfold kommunerevisjon IKS er en interkommunal 
revisjonsordning som utfører revisjonstjenester for 
Fredrikstad, Halden, Hvaler, Moss, Rygge, Råde og 
Sarpsborg kommune. Selskapet reviderer også andre 
kommunale foretak. Østfold kommunerevisjon IKS 
har 15 fast ansatte med tverrfaglig kompetanse; 
revisjonsfaglig, økonomisk, juridisk og 
samfunnsvitenskapelig utdanning, og med bred erfaring 
fra kommunal revisjon.  

Nøkkeltall 2018 2017 

Resultatsgrad av driften i % 1,27 11,5 

Egenkapitalandel i % -4,6 -8,7 

Likviditetsgrad 2,33 2,46 
 

 
Nøkkelpunkter 

 
 
 

 Samfunnsøkonomisk 
formål/funksjon 

 Lovpålagt oppgave 

 nonprofit drevet 

 Ingen langsiktig gjeld 

 God økonomi i selskapet 
 

Selskapet var gjenstand for 
eierskapskontroll i 2011. 
Det ble ikke gitt anbefalinger til 
nødvendige tiltak i rapporten: 
 
Helhetsinntrykket av selskapet er 
at den er godt forvaltet, og driften 
er innen formålsparagrafen. 
 
 
 
 

 

 

Spesifikk vurdering/fokusområder fra 
eiermelding 
 

 
Ingen spesielle føringer til selskapet er nevnt i 
kommunens eierskapsmelding 

 

Vurdering for planperioden 2020 - 2023: 
Selskapet er etablert i fellesskap med andre kommuner for å løse en lovpålagt oppgave. 
Selskapet driver etter non profitt og selskapet mottar årlige tilskudd. Samlet vurdering av 
vesentlighet er - Lav. Det er ikke gitt kommunale garantier. Det er ikke registrert negativ 
omtale av selskapet. Det var gjennomført en eierskapskontroll i selskapet i 2011. Samlet 
vurdering av risiko - Lav. 
 

Prioritering: lav 
 

 

22



Plan for eierskapskontrollen 2020- 2023 

 

 

12 

Personalpartner AS (tidligere MASVO AS) 

 

PERSONALPARTNER AS 
 
 
Eierandel: 12,7 % 
 

 
MASVO AS ble registrert i Brønnøysundregisteret den 
10.07 1990. Selskapet har i nyere tid skiftet navn til 
Personalpartner AS. Selskapet eies av kommunene 
Moss, Rygge, Råde og Våler kommune.  
Selskapets virksomhet er rettet inn på følgende 
oppgaver og tjenester: 

 Montering og pakking av forskjellige produkter  

 Vaskeri.  

 Grøntservice (frukt og grønt) 

 Hjelpemidler.  

 Bruktmarked.  

 Kantinedrift 

 Opplæring og arbeidstrening 
 
Bedriften får offentlig tilskudd (arbeidsmarkedsetaten) 
rundt 70 - 75 % av de totale driftsinntektene, samt egen 
inntjening ved salg av produkter som utgjør 25 – 30 % 
av driftsinntektene.  

Nøkkeltall 2018 2017 

Resultatgrad av driften i % 5 4,4 

Egenkapitalandel i % 73,4 78,8 

Likviditetsgrad 2,15 3,11 
 

 
Nøkkelpunkter 

 
 
 

 Samfunnsøkonomisk 
funksjon 

 God økonomi/egenkapital i 
selskapet 

 Gir ikke utbytte / overskudd 
skal bli i selskapet 

 
Selskapet var gjenstand for 
eierskapskontroll i 2009. 
Det ble ikke gitt spesielle 
anbefalinger til forbedringer i 
rapporten  
 
 
Helhetsinntrykket av selskapet er 
at den er godt driftet, og driften er 
innen formålsparagrafen. 

 

Spesifikk vurdering/fokusområder fra 
eiermelding 
 

 
Ingen spesielle føringer til selskapet er nevnt i 
kommunens eierskapsmelding. 

Vurdering for planperioden 2020 - 2023: 
Selskapet er samfunnsøkonomisk viktig for eiere og har betydning for å skape grunnlag for 
sysselsetting av personer med lav arbeidskapasitet. Drivers etter retningslinjer fra NAV. 
Eget salg og tilskudds fra Nav står for det meste av omsetningen. Samlet vurdering av 
vesentlighet er - Lav. 
Selskapets kan vise til svært gode nøkkeltall. Ingen kommunale garantier. Etter lov skal 
selskapet beholde regnskapsoverskudd i selskapet. Det er ikke registrert negativ omtale av 
selskapet. Det har tidligere vært gjennomført en eierskapskontroll i selskapet i 2016. Samlet 
vurdering av risiko - Lav. 
 
Prioritering: lav 
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Øst-110 sentral IKS/Alarmsentral Brann Øst AS 

 

 

ØST-110 SENTRAL IKS/ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 
 
 
Eierandel: 16,67 % 
 

 
Alarmsentral Brann Øst AS er under avvikling og er 
erstattet med Øst-110 Sentral IKS fra 2018/2019. Det 
var i forbindelse med politireformen at det ble besluttet 
at brannvesenets 110-sentraler skulle samlokaliseres 
med politiets operasjonssentraler i de 12 nye 
politidistriktene i Norge. I Øst politidistrikt skjedde dette i 
nye lokaler i politihuset i Ski sentrum våren 2018, og det 
nye selskapet Øst 110-sentral IKS erstattet tidligere 2 
sentraler (Alarmsentral Brann Øst og Romerike 110-
sentral 
 
Selskapet ivaretar kommunens lovpålagte oppgaver 
etter brann- og eksplosjonsvernloven § 16 og 
dimensjoneringsforskriften § 4-5 om plikt til å følge opp 
nødmeldinger og meldinger om brann- og andre 
ulykker. 
 

  
Nøkkeltall 2018 2017 

Resultatsgrad av driften i % -20,2 1,2 

Egenkapitalandel i % 85,1 28,4 

Likviditetsgrad 6,73 1,38 
 

 
Nøkkelpunkter 

 
 
 

 Samfunnsøkonomisk formål/ 
funksjon 

 Lovpålagt oppgave 

 God økonomi/egenkapital i 
selskapet 

 
Selskapet var gjenstand for 
eierskapskontroll i 2014. 
Anbefalte forbedringer gitt i 
rapporten: 

 Mangler etikkreglement 
 
Helhetsinntrykket av selskapet er 
at den er godt driftet, og driften er 
innen formålsparagrafen. 
 

  

 

Spesifikk vurdering/fokusområder fra 
eiermelding 
 

 
Er ikke nevnt i eierskapsmeldingen da selskapet ligger 
under MOVAR IKS 

 
Vurdering for planperioden 2020 - 2023: 
Selskapet er etablert i fellesskap med andre kommuner for å løse en lovpålagt oppgave. 
Selskapet mottar årlige tilskudd samt har noe eget salg. Samlet vurdering av vesentlighet er 
- Lav.  
Det er ikke gitt kommunale garantier. Det er ikke registrert negativ omtale av selskapet. Det 
var gjennomført en eierskapskontroll i selskapet i 2014. Samlet vurdering av risiko - Lav. 
 

Prioritering: lav 
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Driftsassistansen i Viken IKS 

 

 

DRIFTSASSISTANSEN I VIKEN IKS 
 
 
Eierandel: 4,55 % 
 

 
Driftsassistansen i Viken IKS eies av 18 kommuner i 
Østfold. Selskapet fungerer som et kompetansesenter 
for kommunene innen VA-området. Selskapet ble 
opprettet som et interkommunalt samarbeid om avløp i 
1997. Ordningen ble videreført som interkommunalt 
selskap (IKS) og stiftet den 24.02 2004.  
 
I henhold til selskapets nettside er formålet med 
driftsassistansen å bidra til bedre og mer stabil drift av 
avløpsanleggene. Driftsassistansen fungerer også som 
en faglig støttespiller for kommunene i forbindelse med 
bygging og rehabilitering av rense- og ledningsanlegg. 
Selskapet bistår også kommunene med gjennomføring 
av nye krav fra myndighetene. Kort sagt skal 
driftsassistansen fungere som et felles 
kompetanseorgan for kommunene innen transport og 
behandling av avløpsvann. 
 

Nøkkeltall 2018 2017 

Resultatsgrad av driften i % 5,8 -0,8 

Egenkapitalandel i % 55 45,6 

Likviditetsgrad 2,1 1,69 
 

 
Nøkkelpunkter 
 

 

 Samfunnsøkonomisk formål/ 
funksjon 

 God økonomi/egenkapital i 
selskapet 

 1/3 av selskapets inntekter er 
årlige tilskudd fra eiere. 

 Ingen langsiktig gjeld. 
 
Selskapet var gjenstand for 
eierskapskontroll i 2013. 
Anbefalte forbedringer gitt i 
rapporten: 

 At representantskapet 
vurderer selskapets 
formålsparagraf § 3 om 
denne skal endres slik at den 
gir klart uttrykk for eierens 
formål og ambisjoner med 
selskapet  

 Ved kjøp av revisjonstjeneste 
bør Selskapet legge samme 
praksis til grunn som sine 
eiere (kommunene).  

 Representantskapet bør 
behandle årsbudsjettet som 
eget sak 

 
Helhetsinntrykket av selskapet er 
at den er godt driftet og selskapet 
har god økonomi 
 

 

Spesifikk vurdering/fokusområder fra 
eiermelding 
 

 
Ingen spesielle føringer til selskapet er nevnt i 
kommunens eierskapsmelding 

 
Vurdering for planperioden 2020 - 2023: 
Selskapet er etablert i fellesskap med andre kommuner for å fungere som et felles 
kompetanseorgan for kommunene innen transport og behandling av avløpsvann. Selskapet 
mottar årlige tilskudd samt har også eget salg. Samlet vurdering av vesentlighet er - Lav. 
Det er ikke gitt kommunale garantier. Det er ikke registrert negativ omtale av selskapet. Det 
var gjennomført en eierskapskontroll i selskapet i 2013. Samlet vurdering av risiko - Lav. 
 

Prioritering: lav 
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Inspiria AS 

 

 

INSPIRIA AS 
 
 
Eierandel: 17 kommuner eier 5 % 
tilsammen. Råde kommune har 
under 1 % eierandel. 
 

 
INSPIRIA science center AS har valgt en 
selskapsstruktur der nybygget eies av morselskapet 
INSPIRIA eiendom AS, mens driften av senteret skjer 
gjennom datterselskapet INSPIRIA science center AS. 
INSPIRIA eiendom eier også INSPIRIA utvikling AS, 
som eier og leier ut kontorseksjonen i bygget. 
INSPIRIA eiendom AS eies 47,5 % av Sarpsborg 
kommune, 47,5 % av Østfold fylkeskommune, og 5 % 
av øvrige Østfoldkommuner. 
 
INSPIRIA science center leverer i dag skoleprogrammer 
til elever og lærere ved grunntrinn og videregående 
skole i Østfold. I august 2011 åpnet et nytt spektakulært 
vitensenter i eget nybygg på 6400 m2 ved E6 på 
Grålum i Sarpsborg. Med det nye senteret utvides 
dagens skoletilbud til et populærvitenskapelig 
opplevelsessenter for familie- og turistmarkedet, og en 
unik møte- og arrangementsarena.  
 

Nøkkeltall 2018 2017 

Resultatsgrad av driften i % 71,6 42,5 

Egenkapitalandel i % -18 -22,5 

Likviditetsgrad 0,89 2,93 

 
 

 
Nøkkelpunkter 

 
 

 

 Samfunnsøkonomisk formål/ 
funksjon 

 Anstrengt økonomi i 
selskapet, negativ 
egenkapital 

 Østfold Fylkeskommune har 
gjennomført 2 forvaltnings-
revisjonskontroller, siste i 
oktober i 2014. Revisjonen 
har fremmet ni punkter/tiltak 
til forbedring 
 

 
 
 
 

 

Spesifikk vurdering/fokusområder fra 
eiermelding 
 

 
Ingen. Råde kommune sammen med andre 16 
Østfoldkommuner gikk inn med 5 % eierandel etter at 
eiermeldingen ble sist behandlet vedtatt. 

 
Vurdering for planperioden 2020 - 2023: 
 
Selskapet er samfunnsøkonomisk viktig for de to største eierne, selskapet har betydelig 
kapitalverdi. Hvaler kommunen har svært liten eierandel (under 1 %). Samlet vurderingen av 
vesentlighet er - Lav. 
Selskapets kan vise til anstrengt økonomi. Det er ikke registrert negativ omtale av selskapet 
med unntak av økonomiske utfordringer. Selskaper har vært gjenstand for to 
eierskapskontroller fra den største eier Østfold fylkeskommune i 2013 og 2014. Samlet 
vurdering av risiko for Hvaler kommune: Lav. 
 

Prioritering: lav 
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Østfold kontrollutvalgssekretariat (§ 27) 

 

 

ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT (§ 27) 
 
 
Eierandel: 10,5 % 
 

 
Østfold kontrollutvalgssekretariat ble dannet 01.01 
2005. Grunnlaget var at kommuneloven stilte krav til at 
sekretariatsfunksjonen til kontrollutvalget skal være 
uavhengig av hvilken revisjonsleverandør som en 
kommune måtte velge. Tidligere (før 2005) ble 
sekretariatsfunksjon ivaretatt av kommunerevisjonen. 
 
ØKUS har 6 eiere (Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, 
Halden, Råde og Hvaler kommune).  
 
Samarbeidet har 2 ansatte. 
 
 

Nøkkeltall 2018 2017 

Resultatsgrad av driften i % 7,8 9,2 

Egenkapitalandel i % Ikke 
aktuell 

Ikke 
aktuell 

Likviditetsgrad Ikke 
aktuell 

Ikke 
aktuell 

 

 
Nøkkelpunkter 

 
 
 

 Samfunnsmessig formål/ 
funksjon 

 Eget juridisk rettssubjekt 

 Regnskap/lønn blir ført av 
Fr.stad kommune 

 Ikke egen bankkonti/kasse 

 nonprofit drevet, 
tjenesteproduksjon til selvkost 

 
 
 
 

 

 

Spesifikk vurdering/fokusområder fra 
eiermelding 
 

 
Ingen vurdering. 

 
Vurdering for planperioden 2020 - 2023: 
Samarbeidet er etablert i fellesskap med andre kommuner for å løse en lovpålagt oppgave. 
Samarbeidet driver etter non profitt og selskapet mottar årlige tilskudd. Samlet vurdering av 
vesentlighet er - Lav.  
Det er ikke gitt kommunale garantier. Det er ikke registrert negativ omtale av samarbeidet. 
Non profitt samarbeid, regnskapsbehandling blir utført av Fredrikstad kommune. Samlet 
vurdering av risiko - Lav.  
Samarbeidet har ikke tidligere vært gjenstand for eierskapskontroll. Meg bakgrunn i 
samarbeidets funksjon bør eierskapskontroll gjennomføres selv om risiko og vesentlighet er 
lav.  
 
Prioritering: høy 
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UNIKOM AS 

 

 

UNIKOM AS 
 
 
Eierandel: 3,1 % 
 

 
Bedriften ble etablert i 1965 under navnet Åle og 
Seierstad industrier AS. I 2001 endret selskapet navnet 
til Unikom AS. Aksjene er fordelt på følgende eiere, 
Fredrikstad kommune 88,2 %, Hvaler kommune 2,8 %, 
Råde kommune 3,1 % og Østfold Fylkeskommune 5,9 
%.  
Fabrikk og kontor for Unikom AS er lokalisert i 
Fredrikstad kommune.  
 
Selskapets virksomhet er rettet inn på hovedområder:  

 Salg av avklarings- og kvalifiseringstjenester (kurs 
og opplæring) til A-etat 

 Mekaniske produkter 

 Stempler 

 Grafiske produkter 

 

Nøkkeltall 2018 2017 

Resultatsgrad av driften i % -11,1 -18 

Egenkapitalandel i % 52,2 54,1 

Likviditetsgrad 1,61 1,74 
 

 
Nøkkelpunkter 

 
 
 

 Samfunnsøkonomisk 
funksjon 

 Eierskap med Hvaler, 
Fredrikstad og Østfold 
fylkeskommune. 

 God økonomi/egenkapital i 
selskapet 

 Gir ikke utbytte / overskudd 
skal bli i selskapet 

 
Selskapet var gjenstand for 
eierskapskontroll i 2009. 
Det ble ikke gitt spesielle 
anbefalinger til forbedringer i 
rapporten  
 
 
Helhetsinntrykket av selskapet er 
at den er godt driftet, og driften er 
innen formålsparagrafen. 

 

Spesifikk vurdering/fokusområder fra 
eiermelding 
 

 
Ingen spesielle føringer til selskapet er nevnt i 
kommunens eierskapsmelding. 

 
Vurdering for planperioden 2016 - 2019: 
Selskapet er samfunnsøkonomisk viktig for eiere og har betydning for å skape grunnlag for 
sysselsetting av personer med lav arbeidskapasitet. Drivers etter retningslinjer fra NAV. 
Eget salg og tilskudds fra Nav står for det meste av omsetningen. Samlet vurdering av 
vesentlighet er - Lav. 
Selskapets kan vise til gode nøkkeltall om egenkapital og likvidtet. Ingen kommunale 
garantier. Etter lov skal selskapet beholde regnskapsoverskudd i selskapet. Det er ikke 
registrert negativ omtale av selskapet. Det har tidligere vært gjennomført en 
eierskapskontroll i selskapet i 2009. Samlet vurdering av risiko - Lav. 
 

Prioritering: lav 
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Forklaring på nøkkeltallbegreper: 
 

 

Resultat av driften i %:  Denne formelen forteller om hvor mye som blir igjen av 
driftsresultatet for hver krone i driftsinntekt foretaket har. 
Dette er et mål på foretakets evne til å hente margin på driftsinntektene 

Beregningsmodell: 

DR * 100/SDI = Resultat av driften i %  
 
DR: Driftsresultat  
SDI: Sum driftsinntekter  

 

Egenkapitalandel i %: Hvis sum egenkapital < 100 000,- anses soliditeten uansett for å 
være svak.  
Egenkapitalandelen viser hvor stor andel av eiendelene som er finansiert med 
egenkapitalen. 

Beregningsmodell: 

SEK * 100/SGE = Soliditet  

SEK: Sum egenkapital  
SGE: Sum egenkapital og gjeld  

 

Likviditetsgrad: Dette er et mål på hvor mye kortsiktige midler foretaket har i forhold til 
forpliktelsene selskapet har på samme tidshorisont. Kortsiktig gjeld er forpliktelser som 
forfaller innen ett år, mens omløpsmidler er midler i foretaket som kan likvideres innen ett år. 

Beregningsmodell: 

SOM/SKG = Likviditetsgrad1  
 
SOM: Sum omløpsmidler  
SKG: Sum kortsiktig gjeld  
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1. Innledning 
Råde kommune har eierandeler i om lag 60 
forskjellige selskap. Disse er i hovedsak 
organisert som interkommunalt selskap eller 
aksjeselskap. 

Selskapene kommunen eier eller er medeier i, 
representerer store verdier. For å sikre at 
disse verdiene forvaltes på en best mulig 
måte, må kommunen ha et bevisst forhold til 
sitt eierskap.  

1.1 HENSIKTEN MED ”EIERSKAP OG 

STRATEGIER I RÅDE KOMMUNE” 

Eierskap og strategier i Råde kommune skal 
bidra til å gi et bevisst forhold til hva en aktiv 
og god eierskapspolitikk innebærer, både for 
kommunens politikere og administrasjon. 
Hovedformålet er å klargjøre hva kommunen 
vil med sitt eierskap og gi en systematisert 
oversikt over alle selskaper som Råde 
kommune har eierinteresser i, i tillegg til å gi 
retningslinjer for kommunens eierstyring. På 
denne måten får kommunen en god oversikt 
over hvilken andel av kommuneøkonomien 
som er organisert gjennom selskaper. 
”Eierskap og strategier” skal belyse hva som 
må til for at kommunen skal framstå som en 
åpen, ryddig og forutsigbar eier, herunder 
inneholde en eierstrategi med hvilke krav 
kommunen som eier skal stille til selskapene, 
hvilke forventninger selskapene har til 
kommunen som eier og hvilke forventninger 
kommunen har til seg selv som eier.  

1.2  ULIKE SELSKAPSFORMER 

Organisering av kommunale oppgaver i 
selskap medfører at oppgaven rettslig og 
økonomisk blir skilt fra kommunen. Det er 
forskjellige former for forretningsmessig drift 
innenfor de forskjellige selskapene. Det er 
viktig at kommunen velger den 
selskapsformen som best ivaretar de hensyn 
og behov som den enkelte virksomheten har. 
”Selskaper” er i dette dokumentet en 
samlebetegnelse for aksjeselskaper, 
interkommunale selskaper, kommunale 
foretak, stiftelser og forskjellige 
samarbeidsløsninger etter kommunelovens 
§27 og §28. 

Samarbeid mellom flere kommuner og/eller 
fylkeskommuner kan organiseres som 
interkommunalt selskap.  Disse blir egne 
rettssubjekt, som både rettslig og økonomisk 
er skilt fra deltakerkommunene. Kun 
kommuner og fylkeskommuner kan være 
deltakere i interkommunale selskap.  Denne 
selskapsformen er egnet for å løse lovpålagte 
oppgaver og oppgaver som strategisk spenner 
over flere kommuner. Eierskapet utøves 
gjennom representantskapet. 
Når selskapet kommunen er deleier i er 
organisert som et aksjeselskap, innebærer 
dette at selskapet er eget rettssubjekt med en 
eller flere deltakere. Selskapsformen er tjenlig 
når det er ønskelig med en variert gruppe 
eiere og større fleksibilitet på eiersiden enn et 
IKS. I et aksjeselskap er deltakerne ikke 
ansvarlige for selskapets forpliktelser, med 
mindre annet er særskilt avtalt. Gjennom 
generalforsamlingen utøver eierne den 
øverste myndigheten i selskapet. Styret er 
selskapets øverste forvaltningsorgan, mens 
daglig drift ivaretas av daglig leder. 
Kommunene kan inngå avtaler om mange 
former for interkommunalt samarbeid, fra 
forum for erfaringsutveksling til overføring 
ansvar og utføring av kommunale oppgaver.  
Samarbeidet baseres på kontrakter eller 
avtaler som regulerer forholdet mellom 
kommunene.  Kommuneloven har egne 
bestemmelser om interkommunalt samarbeid 
i §27 og om vertskommunesamarbeid i §28. 
Stiftelser er egne rettssubjekter som er 
opprettet for å fremme et fastsatt formål. 
Stiftelser har ikke utenforstående eiere og har 
derfor større avstand til eier og større 
selvstendighet enn de øvrige 
selskapsformene. 
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2. Råde kommunes 

eierskapspolitikk 

2.1 DEFINISJON AV EIERSKAPSPOLITIKK 

Kommunen kan og bør være en aktiv eier selv 

om det er opprettet et selskap innen 
tjenesteområdet. Forutsetningen er at det er 
et klart skille mellom politikk og utøvelse av 
aktivt eierskap.  Politisk vedtatte eierstrategier 
er bindende for kommunens representanter i 
generalforsamlinger, representantskap og 
styrer. 

2.2 EIERROLLEN OG EIERSTRATEGIER 

Råde kommune skal i utøvelsen av sitt 
lederskap fremstå som åpen, ryddig og 
forutsigbar. Gjennom eierstrategier for 
selskapene kan kommunen gi tydelige 
retningslinjer for hva kommunen ønsker 
oppnå med selskapet. Der kommunen har små 
eierandeler er det viktig med samarbeide med 
andre eiere for å etablere felles grunnlag for 
utøvelse av eierstyringen. 
Før en mulig selskapsdannelse er det viktig at 
kommunen analyserer hva man ønsker å 
oppnå ved å opprette et selskap fremfor å 
organisere tjenesten som kommunal tjeneste. 
Det er viktig at kommunen som eier bidrar til 
klare mål for selskapet. Styret er ansvarlig for 
realisering av målene, men eierne har ansvar 
for at styrets sammensetning og for at styret 
har nødvendige rammer for sitt arbeid. 
Gjennom krav til rapportering og resultater 
kan eier gi tydelige signaler på hva som 
forventes av virksomheten. 
Kommunestyret oppnevner representanter til 
generalforsamling og representantskap, samt 
forslag til styrerepresentanter. ”Fast utvalg for 
samhandling og næring” er delegert øvrige av 
kommunestyrets oppgaver 
og myndighet som eier i selskap der 
kommunen har eierinteresser. 

Eiersaker skal behandles i utvalget før 
selskapenes generalforsamling. 
 

2.3 KRAV RETTET MOT SELSKAPET 

Kravene til selskapene vil avhenge av hva 
kommunen vil med hvert enkelt selskap. 
Følgende overordnede krav gjelder alle 
selskaper: 
Samfunnsansvarlig drift innebærer at 

selskapet er bevisst sitt samfunnsansvar og 
vektlegger både økonomiske, miljømessige og 
sosiale aspekter ved driften. 
Fokus på grønt skifte forplikter selskapene til å 
ha fokus på omstilling til et samfunn der vekst 
og utvikling skjer innen naturens tålegrenser. 
Produkter og tjenester må utvikles slik at de 
gir reduserte negative konsekvenser for klima 
og miljø. 

 

 

Eierskapspolitikk er de overordnede 
premisser kommunen legger til grunn for 
forvaltning av sine selskaper og 
eierandeler; de krav kommunen stiller til 
seg selv som eier.  Samfunnsansvarlig forretningsdrift 

 Driftes slik at hensynet til kommunens 

innbyggere blir ivaretatt 

 Etikk, miljø og sosiale forhold skal inngå i 

selskapets strategi 

 Kommunens selskaper skal ha et godt 

omdømme 

 Utvikling med fokus på grønt skifte 

 Selskapene skal tilrettelegge for integrering 

av innbyggere som lett faller utenfor 

arbeidslivet. 
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3 Oversikt over Råde kommunes eierskap 
Ansvarlig leverandør Område type selskap 

Inspiria Science Center Vitenskap for barn og unge Aksjeselskap 

Mosseregionens næringsutvikling  Mosseregionens næringsutvikling  Aksjeselskap 

Personalpartner AS Arbeidstiltak / hjelpemiddelformidling Aksjeselskap 

Unikom AS Kvalifisering av yrkeshemmede aktører  Aksjeselskap 

Frivilligsentralen i Råde Koordinering av frivillig arbeid Forening/lag/ innretning 

Jernbaneforum Øst 
interesseorganisasjon for Østfoldbanens 
østre og vestre linjer fra Oslo til 
svenskegrensen 

Forening/lag/ innretning 

Svinesundkomiteen 
Grensesamarbeid Norsk - Svensk side sør i 
Norge 

forening/lag/ innretning 

Driftsassistansen i Østfold IKS Drift av vann og avløpsanlegg IKS 

Krisesenteret i Moss IKS Krisesenter for kvinner IKS 

MOVAR 
Vannforsyning, avløpsrensing, renovasjon, 
Brann og feiertjenester 

IKS 

Østfold Interkommunale arkivselskap Østfold Interkommunale arkivselskap IKS 

Østfold Kommunerevisjon IKS Revisjonstjenester IKS 

ACT-samarbeid 
Helsetilbud - Spesialisttilbud til folk med 
alvorlige sinnslidelser 

Interkommunalt samarbeid  

Fagråd for ytre Oslofjord Forum for ytre Oslofjord Interkommunalt samarbeid  

Oslo Kommune 
Osloregionen - samarbeid kommuner og 
fylker i Osloregionen 

Interkommunalt samarbeid  

Oslofjordens Friluftsråd (OF) Forvaltning av off. friområder O.fjorden Interkommunalt samarbeid  

Vannområdeutvalget Glomma syd for 
Øyeren, Rakkestad kommune 

Vannforvaltning- oppfølging av 
Vanndirektivet 

interkommunalt samarbeid  

Vannområdeutvalget MORSA 
Vannforvaltning- oppfølging av 
Vanndirektivet 

Interkommunalt samarbeid  

Østfold Kontrollutvalgssekretariat Samarbeidstiltak for kontrollutvalg Interkommunalt samarbeid 

Guldkorn SA Felles satsning på mat og drikke i Østfold Samvirkeforetak 

Karlshus boligstiftelse Borettslag  - tildelingsrett Stiftelse 

Råde boligstiftelse  Borettslag  - tildelingsrett Stiftelse 

Fredrikstad kommune 
Interkommunalt samarbeid mot akutt 
forurensing 

Vertskommunesamarbeid 

Krise- og incestsenteret i Fredrikstad Krisesenter for menn Vertskommunesamarbeid 

Legevakt Legevaktstjenester vertskommunesamarbeid 

Moss kommune Miljørettet helsevern vertskommunesamarbeid 

Mosseregionen lokalmedisinske senter Øyeblikkelig hjelp, døgntilbud vertskommunesamarbeid 

Rygge Kommune Felles kartserver i Vansjøregionen vertskommunesamarbeid 

Rygge Kommune Landbruksforvaltningen vertskommunesamarbeid 

Skjærgårdstjenesten v/Oslofjordens 
Friluftsråd 

Forvaltning av off. friområder O.fjorden vertskommunesamarbeid 

IKS = Interkommunalt selskap 
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4 Handlingsplan for  eierskap og strategier i Råde kommune 
 

 Presentasjonen av de ulike selskapene rulleres i andre halvår hvert år og legges frem for formannskapet 

 Hovedrullering av hele planen gjøres tredje år i hver kommunestyreperiode og vedtas i  fast utvalg for 

samhandling og næring. 

 Eierskap er et av temaene for folkevalgtopplæring hvert fjerde år. 

 

5  Presentasjon av de ulike selskapene 
Her blir selskapene med kommunale eierinteresser fra oversikten i kapittel 3 nærmere presentert.   
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5.1 AKSJESELSKAP 

KONTAKTINFORMASJON Oppdatert  08.11.2018 
Navn på selskap Inspira Science Center 
Org. nummer 893980482 
Postadresse Bjørnstadveien 16, 1712 Grålum 
Telefon 69139300 
Webside/e-post www.scostfold.no post@inspira.no 
Kontaktperson Geir Endregard 
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING 
Etablert 23.04.2009 
Selskapsform Aksjeselskap 
Eiere Sarpsborg kommune 47,5%, Østfold fylkeskommune 47,5%, 

øvrige kommuner i Østfold til sammen 5% 
Daglig leder Geir Endregard 
Styrets leder Stein Øyvind Lier Hansen 
Kommunens repr.  RenèRafshol – delegat generalforsamling 
FORMÅL 

Drive allmennyttig virksomhet ved å virke for kunnskapsbygging, økt  interesse og motivasjon til 
utdanning innen teknologi og  naturvitenskap, særlig blant barn og unge i Østfold. 

SENTRALE STRATEGIER / OPPGAVER 
Selskapet skal  leie og drifte den eiendom som Science Center Østfold Eiendom AS  besitter. Driften skal 
skje i nært samarbeid med offentlige og private  interessenter. Selskapet kan delta i andre selskaper 
eller foreninger  for å fremme sitt formål.  
 
 KOMMUNENS HISTORISKE OG ØKONOMISKE ENGASJEMENT  
Råde kommune har bidratt med kr.275.000.- i etableringstilskudd til vitensenteret i 2010 og gitt årlig 
driftstilskudd beregnet ut fra antall innbyggere fra 2011.  I 2016 var driftstilskuddet kr.130.000.-  
Driftstilskuddet gir skoleklasser i Råde tilgang til vitensenteret uten kostnader til transport og inngang. 

NØKKELTALL FRA SELSKAPET 
  

Regnskapsår 2015 2016 2017 2018 

Antall ansatte 60 49 66 74 
     
Sum driftsinntekter 30002 33992 33459 36667 

Driftsresultat -6470 -1668 -2551 -2990 

Resultat før skatt  -7661 -2797 -3705 -4169 

Utbytte 0 0 0 0 
Sum langsiktig gjeld 15000 27909 29126 30715   

 Sum egenkapital -16470 -4267 -7972 -12141 
 Tall i hele 1000 

ETABLERTE RAPPORTERINGSRUTINER TIL KOMMUNEN SOM EIER 
 Selskapskontroll gjennom Akershus og Østfold fylkesrevisjon 

KOMMUNENS VEDTATTE EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET FOR PERIODEN 2016 - 2019 
Bidra til at  Rådes innbyggere har tilgang til ekstraordinære spennende kunnskapsopplevelser innen 
teknologi og naturvitenskap. 
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KONTAKTINFORMASJON Oppdatert  08.11.2018 
Navn på selskap Mosseregionens Næringsutvikling AS 
Org. nummer 990667497 
Postadresse Strandgata 10, 1531 MOSS 
Telefon 91775556 
Webside/e-post www.mnu-as.no  
Kontaktperson Yngvar Trandem 
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING 
Etablert 26.10.2006 
Selskapsform Aksjeselskap 

Eiere Moss industri og næringsforening, Moss kommune, Moss Havn KF,  
Sparebanken1 Østfold Akershus, Rygge kommune, Råde kommune, Våler 
kommune Daglig leder Yngvar Trandem 

Styrets leder Kristian Oppegaard 

Kommunens repr. Renè Rafshol 
FORMÅL 

Å være Mosseregionens kontaktorgan i næringsspørsmål og sikre en balansert og mangfoldig utvikling 
av regionens produserende og nyskapende næringsliv.  Dette omfatter blant annet aktiv 
markedsføring og veiledning overfor eksisterende og nye virksomheter. 
SENTRALE STRATEGIER / OPPGAVER 

 MNU skal  være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye 
virksomheter. 

 MNU skal i næringssaker være bindeledd mellom kommune og næringslivet 

 MNU skal lede og tilrettelegge for prioriterte næringsutviklingsprosjekter i regionen 

 MNU skal spisse virksomheten mot utvalgte prioriterte satsingsområder 

KOMMUNENS HISTORISKE OG ØKONOMISKE ENGASJEMENT 
 

NØKKELTALL FRA SELSKAPET 
  

Regnskapsår 2015 2016 2017 2018 

Antall ansatte 2 2 4 3 
     
Sum driftsinntekter 8042 7603 8562 10971 
Driftsresultat 2 13 41 754 
Resultat før skatt  24 20 48 784 
Utbytte 0 0 0 0 

Sum langsiktig gjeld 0 
1 0 0 

Sum opptjent egenkapital 11 14 63 847 

Tall i hele 1000 

KOMMUNENS VEDTATTE EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET FOR PERIODEN 2016 - 2019 
MNU skal være pådriver for næringsetableringer, innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye 
virksomheter, og være bindeledd mellom Råde kommune og næringslivet. 

MNU skal lede og tilrettelegge for prioriterte næringsutviklingsprosjekt i regionen 
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KONTAKTINFORMASJON Oppdatert  08.11.2018 
Navn på selskap Personalpartner AS 
Org. nummer 958077734 
Postadresse Carlbergveien 5, 1522 Moss 
Telefon 69299001 
Webside/e-post www.personalpartner.no  helge.nilsen@personalpartner.no 
Kontaktperson Helge Jan Nilsen 
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING 
Etablert 10.07.1990 
Selskapsform Aksjeselskap 
Eiere  

Daglig leder Helge Jan Nilsen 
Styrets leder Halvard Sand 

Kommunens repr. 
Frederikke Stensrød i representantskapet 
Kari Koppang Fuglevik i styret 

FORMÅL 
Å legge til rette for en aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står  utenfor det ordinære arbeidslivet i 
Mosseregionen. 

SENTRALE STRATEGIER / OPPGAVER 
Selskapet har ikke til formål å skaffe aksjonærene økonomisk vinning.  Eventuelt overskudd skal forbli i 
bedriften og disponeres til formål  som styrker den videre drift.  
 

KOMMUNENS HISTORISKE OG ØKONOMISKE ENGASJEMENT  
Kjøp av hjelpemiddelformidling, VTA-plasser, makulering, jobb-frukt mm for til sammen kr.1010.000.- i 
2016 

NØKKELTALL FRA SELSKAPET 
  

Regnskapsår 2015 2016 2017 2018 

Antall ansatte 47 68 44 52 
     
Sum driftsinntekter 49129 43571 45747 48170 
Driftsresultat 2512 2180 2002 2426 
Resultat før skatt  2845 2482 2401 2722 
Utbytte 0  0  0  0 
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 
Sum opptjent egenkapital 39097 42164 44565 34513 

Tall i hele 1000 

ETABLERTE RAPPORTERINGSRUTINER TIL KOMMUNEN SOM EIER 
  

KOMMUNENS VEDTATTE EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET FOR PERIODEN 2016 - 2019 
Sikre mulighet for arbeidsdeltagelse for innbyggere i Råde som står utenfor ordinært arbeidsliv. 
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KONTAKTINFORMASJON Oppdatert  08.11.2018 
Navn på selskap Unikom AS 
Org. nummer 952587765 
Postadresse Råbekksvingen 9, 1617 Fredrikstad 
Telefon 69355800 
Webside/e-post www.unikom.no 
Kontaktperson Fred Magne Jahnsen 
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING 
Etablert 08.08.1989 
Selskapsform Aksjeselskap 
Eiere Fredrikstad kommune, Hvaler kommune og Råde kommune 

Daglig leder Fred Magne Jahnsen 
Styrets leder Pål Frithjof Tandberg 
Kommunens repr.  Kari Koppang Fuglevik 
FORMÅL 

Drive yrkesmessig attføring. 

SENTRALE STRATEGIER / OPPGAVER 
Dette skal skje  gjennom arbeidstrening og kvalifisering med sikte  på formidling til ordinært arbeid 
eller utdanning.  Det skal også gis tilbud om avklaring med sikte  på videre utdanning, attføring og 
yrkesvalg.  Grunnlaget for attføringsvirksomheten er  produksjon og annen næringsvirksomhet som 
kan  sysselsette arbeidstakerne.  
 

KOMMUNENS HISTORISKE OG ØKONOMISKE ENGASJEMENT  
Råde kommune har en eierandel på 3,1% i Unikom AS.  Råde kommune har ingen løpende utgifter til 
selskapet. Fylkesleddet i NAV forhandler og kjøper plasser ved Unikom. 

NØKKELTALL FRA SELSKAPET 
  

Regnskapsår 2015 2016 2017 2018 

Antall ansatte 29 28 21 22 
     
Sum driftsinntekter 33809 20179 15255 14622 
Driftsresultat 2358 -3142 -2741 -1622 
Resultat før skatt  2397 -3104 -2729 -1605 
Utbytte 0  0   0 0 
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 
Sum opptjent egenkapital 7445 4341 1612 7 

Tall i hele 1000 

ETABLERTE RAPPORTERINGSRUTINER TIL KOMMUNEN SOM EIER 
  

KOMMUNENS VEDTATTE EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET FOR PERIODEN 2016 - 2019 
Sikre variert tilbud innen attføring for Rådes innbyggere. 
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5.2 FORENING / LAG / INNRETNING 

KONTAKTINFORMASJON Oppdatert  08.11.2018 
Navn på selskap Frivilligsentralen i Råde 
Org. nummer 940802652 
Postadresse Skråtorpveien 2A, 1640 Råde 
Telefon 47971176 
Webside/e-post http://rade.frivilligsentral.no post@rade.frivilligsentral.no 
Kontaktperson Vigdis Helmersen 
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING 
Etablert 2015 
Selskapsform Kommunalt eierskap 
Eiere Råde kommune 

Leder  
Styrets leder Kari Koppang Fuglevik 
   
FORMÅL 

Frivilligsentraler skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen 
frivillig virksomhet, og tuftet på̊ slagordet «Møte mellom mennesker». Sentralen skal være en 
initiativtaker og igangsetter og et aktivt kontaktpunkt mellom lokalsamfunnet og det offentlige.  
 
 

SENTRALE STRATEGIER / OPPGAVER 
Frivilligsentralene er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige. 
Sentralene finnes over hele landet og har som mål å nå ut til brede lag av befolkningen. 
Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - noen 
trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe. 
Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å bruke deg selv er den betalingen du får. 
Det er kun fantasien som setter grenser for hva som kan gjøres Frivillig. 

KOMMUNENS HISTORISKE OG ØKONOMISKE ENGASJEMENT  

Etablering av sentralen er behandlet av kommunestyret i sak 040/14 

NØKKELTALL FRA SELSKAPET 
  

Regnskapsår 2015 2016 2017 2018 

Antall ansatte 1 1 1 1 
     
Sum driftsinntekter  155 0 0 
Driftsresultat  -83 -160 -262 
Resultat før skatt      
Utbytte 0  0     
Sum langsiktig gjeld 0 0   
Sum egenkapital  30 30 30 

Tall i hele 1000 

ETABLERTE RAPPORTERINGSRUTINER TIL KOMMUNEN SOM EIER 
 Formannskapet er sentralens årsmøte og vedtar styresammensetning, budsjett og målsettinger for 
sentralen, i tillegg til å behandle , regnskap og årsrapport 
KOMMUNENS VEDTATTE EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET FOR PERIODEN 2016 - 2019 
Etablere en lokal forankret møteplass for frivillighet i Råde kommune. 
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KONTAKTINFORMASJON                                                                                   Oppdatert  08.11.2018 

Navn på selskap Jernbaneforum Øst 
Org. nummer Ikke registrert med org.nr. 
Postadresse  
Telefon 90507794 
Webside/e-post Hanbje1@ostfoldfk.no 
Kontaktperson Hans Arne Bjerkemyr 
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING 
Etablert 15 mai 1995 
Selskapsform Interesseorganisasjon 
Eiere Kommunene langs Østre og Vestre linje, samt fylkeskommunene 

Østfold og Akershus 
Sekretariat Hans Arne Bjerkemyr 
Styrets leder Siv Henriette Jacobsen 
Kommunens repr.  Rene´Rafshol 
FORMÅL 

Formålet med Jernbaneforum Øst er å sikre en rask utvikling av Østfoldbanen til en standard som kan 
møte fremtidens utfordringer. Med dette menes dobbeltspor gjennom Østfoldbyene helt til Kornsjø 
med høy hastighet. 

SENTRALE STRATEGIER / OPPGAVER 
Påvirke beslutningstakere og å ha jevnlig kontakt med NSB, Jernbaneverket, 
Samferdselsdepartementet, Stortingets transport- og kommunikasjonskomité og andre faginstanser 
innen jernbaneområdet. 

KOMMUNENS HISTORISKE OG ØKONOMISKE ENGASJEMENT  
Medlemmene i Jernbaneforum Øst består av kommunene langs østre og vestre linje, samt 
fylkeskommunene Akershus og Østfold. Oslo kommune er også medlem. I tillegg er LO, NHO samt KS i 
berørte fylker medlemmer. 

Jernbaneforum Øst ble etablert 15. mai 1995 og Østfold fylkeskommune vedtok i 2008 å overta 
sekretariatet fra KS. 

NØKKELTALL FRA SELSKAPET 
  

Regnskapsår 2015 2016 2017 2018 

Antall ansatte 0    
     
Sum driftsinntekter 0 215 215 215 

Driftsresultat 0 -2 24 101 

Resultat før skatt  0 -2   
Utbytte 0  0     
Sum langsiktig gjeld 0 0   
Sum opptjent egenkapital 0 269 269 294 

Tall i hele 1000 

ETABLERTE RAPPORTERINGSRUTINER TIL KOMMUNEN SOM EIER 
 Arbeidsutvalget møtes vanligvis en gang pr mnd. 

KOMMUNENS VEDTATTE EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET FOR PERIODEN 2016 - 2019 
Ivareta Rådes interesser i utvikling av Østfoldbanen. 
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KONTAKTINFORMASJON Oppdatert  08.11.2018 
Navn på selskap Svinesundskomittén 
Org. nummer  
Postadresse Stadshuset Strömstad, Norra Bergsgatan 23, 45280 Strömstad 
Telefon +46(0)706486079 
Webside/e-post www.svinesundskomitten.com, info@svinesundskomitten.com 
Kontaktperson Elsie Hellström 
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING 
Etablert 1 januar 2014 
Selskapsform Ideell forening 
Eiere 7 svenske og 7 norske kommuner, Västra Götalandsregionen, 

Fyrbodals kommmunalförbund og Østfold fylkeskommune 
Daglig leder Elsie Hellström 
Styrets leder Siv Henriette Jacobsen, sivjac@ostfoldfk.no, +4748267061 
Kommunens repr.  Glenn Melbye 
FORMÅL 

Svinesundskomittén ska utgöra ett forum som syftar till att främja det nordiska samarbetet med 
inriktning på Sverige och Norge med särskild tonvikt på Østfold och Västra Götaland. 

SENTRALE STRATEGIER / OPPGAVER 
Verka för en dynamisk, konkurrenskraftig och miljömässig hållbar utveckling. 
Utveckla regionen till en mötesplats utan gränser. 
Bidra till att förstärka den historiska, kulturella och språkliga samhörigheten. 
Underlätta för invånare och företag att leva, arbeta, studera och bedriva verksamhet. 
Synliggöra Svinesundskommittén som en viktig gränsöverskridande politisk samarbetsarena.   

KOMMUNENS HISTORISKE OG ØKONOMISKE ENGASJEMENT  
 

NØKKELTALL FRA SELSKAPET 
  

Regnskapsår 2015 2016 2017 2018 

Antall ansatte  3,5 4,5 6 
     
Sum driftsinntekter  5844 6852 9474 
Driftsresultat -151977 98 968 150 
Resultat før skatt   98 968 151 
Utbytte 0       
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 
Sum opptjent egenkapital  2286 3255 3405 

Tall i hele 1000 

ETABLERTE RAPPORTERINGSRUTINER TIL KOMMUNEN SOM EIER 
  

KOMMUNENS VEDTATTE EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET FOR PERIODEN 2016 - 2019 
Bidra til at Råde kommune er synlige og aktive i grensesamarbeidet, og fremmer gode forhold for 
næring og turisme på tvers av grensen. 
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5.3 INTERKOMMUNALE SELSKAP 

KONTAKTINFORMASJON Oppdatert  08.11.2018 
Navn på selskap Driftsassistansen i Østfold IKS 
Org. nummer 989127241 
Postadresse Habornveien 61, 1630 Gamle Fredrikstad 
Telefon 92044324 
Webside/e-post www.dao.no / tor.jantsch@dao.no 
Kontaktperson Tor Gunnar Jantsch, daglig leder 
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING 
Etablert 24.02.2004 
Selskapsform IKS 
Eiere Alle 18 kommuner i Østfold 

Daglig leder Tor Gunnar Jantsch 
Styrets leder Frøydis Kristiansen, Askim kommune 
Kommunens repr. Rene´Rafshol - representantskap 
FORMÅL 

Bidra til bedre og mer stabil drift av avløpsanleggene, blant annet gjennom rådgivning og teknisk 
assistanse. Være et felles kompetanseorgan for kommunene innen transport og behandling av 
avløpsvann. SENTRALE STRATEGIER / OPPGAVER 
Problemkartlegging med vurdering, anbefaling av løsninger på ulike driftsproblemer og 
optimaliseringstiltak er viktige arbeidsfelt. En annen viktig funksjon er formidling av faglig informasjon 
og erfaringer mellom kommunene angående tekniske løsninger og utstyr. Driftsassistansen fungerer 
også som faglig støttespiller for kommunene i forbindelse med bygging og rehabilitering av rense- og 
ledningsnett.  Selskapet bistår også kommunene med gjennomføring av nye krav fra myndighetene. 
Gjennom bedre dokumentasjon om anleggenes drift, skal driftsassistansen bidra til bedre 
beslutningsgrunnlag for kommune og statlige myndigheter. 
KOMMUNENS HISTORISKE OG ØKONOMISKE ENGASJEMENT 
Råde kommune deltar i driftsassistansen sammen med de øvrige kommunene i Østfold 

NØKKELTALL FRA SELSKAPET 
  

Regnskapsår 2015 2016 2017 2018 

Antall ansatte 10  7 7 7 
     

Sum driftsinntekter 7434 7966 8182 7898 

Driftsresultat 20 -113 -67 457 
Resultat før skatt  21 -114 -66 457 
Utbytte 0 0  0  0 

Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 

Sum egenkapital 1476 1362 1296 1753 
Tall i hele 1000 

KOMMUNENS VEDTATTE EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET FOR PERIODEN 2016 - 2019 
Bistå Råde kommune med høy kompetanse innenfor håndteringen av avløpsanlegg og bidra til bedre 
og stabil drift av kommunens avløpsanlegg. 
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KONTAKTINFORMASJON Oppdatert  08.11.2018 
Navn på selskap Krisesenteret i Moss IKS 
Org. nummer 992836229 
Postadresse Postboks 2093, 1521 Moss 
Telefon 69250550 
Webside/e-post www.mosskrisesenter.no / post@krisesenteret-moss.no 
Kontaktperson Grethe Mørch 
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING 
Etablert 20.12.2007 
Selskapsform IKS 
Eiere Moss Kommune, Rygge kommune, Våler kommune, Råde 

kommune 
Daglig leder Grethe Mørch 
Styrets leder Anne Helene Wettermark Bramo 

Kommunens repr. 
 Rene Rafshol og Anne-Mari Romuld Hansen i representantskapet.  
  Elisabeth H. Åsskau og Odd-Roger Duun i styret 
 FORMÅL 

Krisesenteret i Moss er et lavterskeltilbud og dekker krisesentertilbudet i samarbeidskommunene 
Moss, Rygge, Råde og Våler. Krisesenteret tilbyr voldsutsatte kvinner et trygt sted å bo, dagsamtaler og 
veiledning over telefon, samt foreldreveiledning, arbeid med barn og unge, grupper, nettverk og 
praktisk bistand opp mot resten av hjelpeapparatet.  
 SENTRALE STRATEGIER / OPPGAVER 
Krisesenteret i Moss er et lavterskeltilbud og dekker krisesentertilbudet i samarbeidskommunene 
Moss, Rygge, Råde og Våler. Krisesenteret tilbyr voldsutsatte kvinner et trygt sted å bo, dagsamtaler og 
veiledning over telefon, samt foreldreveiledning, arbeid med barn og unge, grupper, nettverk og 
praktisk bistand opp mot resten av hjelpeapparatet.  
 KOMMUNENS HISTORISKE OG ØKONOMISKE ENGASJEMENT 
Kostnadene er delt mellom kommunene etter innbyggertall 

NØKKELTALL FRA SELSKAPET 
  

Regnskapsår 2015 2016 2017 2018 

Antall ansatte 12 10  12 
     

Sum driftsinntekter 7017 8381 9760 10316 

Driftsresultat 209 -323 976 -278 
Resultat før skatt      
Utbytte       
Sum langsiktig gjeld 7268 8637 9571 10126 
Sum egenkapital 628 144 1234 1438 

Tall i hele 1000 

KOMMUNENS VEDTATTE EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET FOR PERIODEN 2016 - 2019 
Krisesenteret i Moss skal være et lavterskeltilbud uten krav til henvisning og ivareta kvinner og deres 
barn som har vært utsatt for mishandling og seksualisert vold. 
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KONTAKTINFORMASJON Oppdatert  08.11.2018 
Navn på selskap MOVAR 
Org. nummer 959 272 204 
Postadresse Kjellerødveien 30 
Telefon 69262110 
Webside/e-post www.movar.no / movar@movar.no 
Kontaktperson  
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING 
Etablert 18.08.1989 
Selskapsform IKS 
Eiere Moss kommune, Rygge kommune, Vestby kommune, Våler 

kommune, Råde kommune 
Daglig leder Johnny Sundby 

Styrets leder Ketil Reed Aasgaard 

Kommunens repr. 
Renee Rafshol og Kjell Løkke i representantskapet 
Per-Christian Nikolai Rasmussen i styret 

FORMÅL 
Å påta seg de arbeidsoppgaver kommunene og selskapet måtte bli enige om. 

SENTRALE STRATEGIER / OPPGAVER 
Drøfte, planlegge, bygge og drive kommunaltekniske anlegg i VAR-sektoren innen regionen. 
Selskapet skal også være et rådgivende organ i VAR-tekniske spørsmål for medlemskommunene og 
andre. 
Det skal på eget initiativ analysere situasjonen på VAR-sektoren og ut fra det komme med råd til 
kommunene om tiltak. 
Selskapet kan også brukes til annet interkommunalt samarbeid etter vedtak i representantskapet og 
vedkommende kommuner. 
NØKKELTALL FRA SELSKAPET 

  
Regnskapsår 2015 2016 2017 2018 

Antall ansatte 159    129 165  157 
     
Sum driftsinntekter 225951 223098 243777 253889  

Driftsresultat 9409 197 -599 -516 

Resultat før skatt  866 -5016 -5345 -7742 
Utbytte 0  0  0  0 
Sum langsiktig gjeld 362 649 343 125 345 777 332177 
Sum egenkapital 172716 167700 162355 154613 

Tall i hele 1000 

KOMMUNENS VEDTATTE EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET FOR PERIODEN 2016 - 2019 
Movar IKS skal dekke Råde kommunes  behov for vannforsyning, avløpsrensing, avfallsbehandling, 
brann- og redningsoppgaver til forutsigbare og lavest mulige enhetskostnader. 

Movar IKS skal alltid utføre sine oppgaver i henhold til gjeldende miljøkrav, offentlige bestemmelser og 
eiernes ønsker. 
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KONTAKTINFORMASJON Oppdatert  08.11.2018 
Navn på selskap Østfold Interkommunale arkivselskap IKS 
Org. nummer 984789572 
Postadresse Rådhusveien 27, 1739 Borgenhaugen 
Telefon 69116305 / 97011466 
Webside/e-post www.ika-ostfold.no / lekb@sarpsborg.com 
Kontaktperson Lene – Kari Bjerketvedt 
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING 
Etablert  
Selskapsform  
Eiere Østfold Fylkeskommune og kommunene i Østfold bortsett fra 

Fredrikstad. 
Daglig leder Lene Kari Bjerketvedt 
Styrets leder Hans Sigmund Vister 

Kommunens repr. 
 Ann Cathrin Werner  Olsen i representantskapet 
Tone Johanne Brekke, vara i styret 

FORMÅL 
Medvirke til at eldre arkiver blir tatt vare på, ordnet, katalogisert og gjort tilgjengelige for offentlig 
virksomhet, forskning og andre administrative og kulturelle formål. 
Bistå kommunene/fylkeskommunen i arbeidet med å utvikle gode og rasjonelle rutiner for 
dokumenthåndtering og arkivskapende virksomhet. 
Drive informasjons-og opplæringsvirksomhet i arkivfaglige spørsmål. 
SENTRALE STRATEGIER / OPPGAVER 

IKA Østfold kan bistå med rådgivning til sine eiere slik at kommunene har ordnede arkiver og tar vare 
på rett dokumentasjon for ettertiden.  Tjenester som tilbys er rådgivning, ordning, periodisering, 
bortsetting, kurstilbud, dokumenthåndteringsrutiner, arkivplan og arkivlederforum. 

KOMMUNENS HISTORISKE OG ØKONOMISKE ENGASJEMENT 
Råde kommune har en eierandel på 1,49% i selskapet Tilskudd er basert på folketall 

NØKKELTALL FRA SELSKAPET 
  

Regnskapsår 2015 2016 2017 2018 

Antall ansatte 2  11 11 
     
Sum driftsinntekter 1162 5770 6180 7246 

Driftsresultat -89 332 427 120 
Resultat før skatt  -89 483 541 409 
Utbytte 0 0  0  0 
Sum langsiktig gjeld 0 2026 2607 2978 
Sum egenkapital 143 5501 5953 6602 

Tall i hele 1000 

KOMMUNENS VEDTATTE EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET FOR PERIODEN 2016 - 2019 
Sørge for at Råde kommunes eldre arkiver blir forsvarlig ivaretatt, ordnet og tilgjengeliggjort. 

Bidra til god kompetanse og forsvarlig håndtering av arkivmateriale i Råde kommune. 
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KONTAKTINFORMASJON Oppdatert  08.11.2018 

Navn på selskap Østfold kommunerevisjon IKS 
Org. nummer 987952423 
Postadresse Råkollveien 103, 1664 Rolvsøy 
Telefon 69307700 
Webside/e-post www.okrev.no / post@okrev.no 
Kontaktperson Madeleine Strandin 
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING 
Etablert 18.11.2004 
Selskapsform IKS 
Eiere Fredrikstad, Halden, Hvaler, Moss, Rygge, Sarpsborg og Råde 

kommune. 
Daglig leder Laila Jensen Nagelhus 
Styrets leder Svein Tindlund 

Kommunens repr. 
 Rene´Rafshol i Representantskapet 
 Kjell Løkke i styret 

FORMÅL 
Østfold kommunerevisjon IKS kan utføre de lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne. 
Østfold kommunerevisjon IKS kan utføre de lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne. 
IKS kan utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andreoppdragsgivere. 
SENTRALE STRATEGIER / OPPGAVER 

Østfold kommunerevisjon IKS er en interkommunal revisjonsordning som utfører revisjonstjenester for 
Fredrikstad, Hvaler, Halden, Moss, Rygge, Råde og Sarpsborg kommune. Vi reviderer også andre 
kommunale foretak og bedrifter. 
Våre oppdragsgivere er kontrollutvalgene i våre syv kommuner, som videre rapporterer til sitt 
kommunestyre. KOMMUNENS HISTORISKE OG ØKONOMISKE ENGASJEMENT 
Råde kommune bidrar i 2019 med kr 845.000.- til driften av ØKR og en deltakerandel på 2,4% 

NØKKELTALL FRA SELSKAPET 
  

Regnskapsår 2015 2016 2017 2018 

Antall ansatte 16 14 15  14 
     
Sum driftsinntekter 13101 13065 16029 15169 

Driftsresultat -767 -119 1830 193 
Resultat før skatt  -750 -105 1850 244  
Utbytte        
Sum langsiktig gjeld 36783 36060 37036 40576  
Sum egenkapital -6464 -5764 -3130 -1881 

Tall i hele 1000 

KOMMUNENS VEDTATTE EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET FOR PERIODEN 2016 - 2019 
Østfold kommunerevisjon skal være en kompetent og uavhengig revisjonsleverandør med høy etisk 
standard 
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7.1 INTERKOMMUNALT SAMARBEID 

KONTAKTINFORMASJON Oppdatert  08.11.2018 
Navn på selskap ACT - samarbeid 
Org. nummer  
Postadresse DPS Moss, Peer Gynts vei 72, 1535 Moss 
Telefon 69869710 
Webside/e-post http://www.sykehuset-ostfold.no/ 
Kontaktperson Eva Britt Hansen 
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING 
Etablert 20067 
Selskapsform Interkommunalt samarbeid 
Eiere Kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler, Askim, Eidsberg, Skiptvedt, 

Trøgstad, og sykehuset Østfold 
Daglig leder Birgit Røed 
Styrets leder Heidi Bye, Våler kommune 
Kommunens repr.  Eva Britt Hansen 
FORMÅL 

Være et oppsøkende behandlingsteam som møter pasienten der den oppholder seg. Levere og 
tilrettelegge alle grunnleggende tjenester til personer med rus og psykiske lidelser. 

SENTRALE STRATEGIER / OPPGAVER 
ACT er en modell for å gi oppsøkende, samtidig og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige 
psykiske lidelser. ACT-teamet er tverrfaglig og har en teambasert tilnærming. Modellen er godt 
dokumentert og utprøvd i mange land med gode resultater, også i Norge. 
Hvem kan få oppfølging av ACT-teamet? 
Mennesker med alvorlig psykisk lidelse, hovedsakelig schizofreni-lidelser eller bipolar affektiv lidelse. I 
tillegg har ofte personene tilleggsproblematikk og vanlig behandling og oppfølging fra DPS og 
kommunen har ikke fungert. 
KOMMUNENS HISTORISKE OG ØKONOMISKE ENGASJEMENT  
Deltatt i prosjektet siden 2006.  Kostnad til deltakelse i 2016 kr. 326.544.- 

NØKKELTALL FRA SELSKAPET 
  

Regnskapsår 2015 2016 2017 2018 

Antall ansatte 15 16 13,6 15,3  
      
Sum driftsinntekter  5344 1095  2328 

Driftsresultat  2 -5787 -5591 
Resultat før skatt   0    
Utbytte 0  0     
Sum langsiktig gjeld 0 0    
Sum opptjent egenkapital  0   

Tall i hele 1000 

ETABLERTE RAPPORTERINGSRUTINER TIL KOMMUNEN SOM EIER 
Råde kommune sitter i styret og mottar årsrapporter 

KOMMUNENS VEDTATTE EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET FOR PERIODEN 2016 - 2019 
Tilby innbyggere med kombinasjon av rus- og psykiatridiagnoser tilbud om helhetlig integrert 
behandling både i forhold til den psykiske diagnosen og tilleggsproblematikken. 
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KONTAKTINFORMASJON                                                                                                        Oppdatert  
08.11.2018 Navn på selskap Fagråd for ytre Oslofjord 
Org. nummer 983336019 
Postadresse Movar, Kjellerød, Postboks 113, 1580 Rygge 
Telefon 69262110 
Webside/e-post http://ytre-oslofjord.no/ 
Kontaktperson Bjørn Svendsen (mobil 90123351) 
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING 
Etablert 3.Mars 1997 
Selskapsform  
Eiere Kommunene Fredrikstad, Halden, Hvaler, Moss, Råde, Rygge, 

Sarpsborg, Våler, Drammen, Lier, Borre, Holmestrand, Larvik, 
Nøtterøy, Re, Sande, Sandefjord, Stokke, Svelvik, Tjøme, Tønsberg, 
Bamble, Porsgrunn og Skien Daglig leder  

Styrets leder Petter Talleraas, Nøtterøy 
Kommunens repr. Rune Aae 
FORMÅL 

Fagrådet er et kontaktorgan for kommunene overfor statlige myndigheter når det gjelder overvåkning 
av forurensningssituasjonen i Ytre Oslofjord og eventuelle nødvendige tiltak for å redusere 
forurensingstilførselen. SENTRALE STRATEGIER / OPPGAVER 
Fagrådet skal bl.a. utøve følgende virksomhet: 

•  formidle felles initiativ overfor statlige myndigheter 
•  ta initiativ til og følge opp prosjekter hvor det er behov for regionalt samarbeid 
•  arbeide for en koordinert overvåkning av Ytre Oslofjord og kartlegging av 

forurensingstilførslene til denne 
•  informere medlemmene og brukerne om forurensningssituasjonen i Ytre Oslofjord, pågående 

overvåkning og aktuelle tiltak. 
 KOMMUNENS HISTORISKE OG ØKONOMISKE ENGASJEMENT  
 

NØKKELTALL FRA SELSKAPET 
  

Regnskapsår 2015 2016 2017 2018 

Antall ansatte      
      
Sum driftsinntekter 2655 2301 2385 2956  

Driftsresultat 421 105 194 330 
Resultat før skatt  421 108 190 333  
Utbytte 0  0  0   0 
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0  
Sum opptjent egenkapital 1418 1527 1717 2050 

Tall i hele 1000 

ETABLERTE RAPPORTERINGSRUTINER TIL KOMMUNEN SOM EIER 
Råde Kommune betalte i 2016 kr. 3,20.- eks mva pr innbygger for deltagelse. 

KOMMUNENS VEDTATTE EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET FOR PERIODEN 2016 - 2019 
Fagrådet skal bidra til at kommunene gjennom samarbeid treffer riktige tiltak for å sikre et bærekraftig 
vannmiljø i Ytre Oslofjord, fremskaffe tilstrekkelig kunnskap om miljøsituasjonen i Ytre Oslofjord og 
spre kunnskap om miljøsituasjonen i Ytre Oslofjord. 
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KONTAKTINFORMASJON Oppdatert  08.11.2018 
Navn på selskap Osloregionen og regionrådet for Mosseregionen 
Org. nummer  
Postadresse Rådhuset, 0037 Oslo 
Telefon 21802180 
Webside/e-post Osloregionen.no 
Kontaktperson Tage Pettersen 
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING 
Etablert  
Selskapsform Samarbeidsallianse 
Eiere 78 kommuner og 5 fylkeskommuner i hovedstadsområdet 

Direktør Øyvind Såtvedt, 92662986, oyvind.satvedt@osloregionen.no 
Styrets leder Raymond Johansen, Oslo kommune 
Kommunens repr.  RenèRafshol og Jarle Tranøy 
FORMÅL 

Arbeidet med å utvikle samarbeidet i Osloregionen tar utgangspunkt i følgende målsetting: 
Å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. 

SENTRALE STRATEGIER / OPPGAVER 
Utvikle utbyggingsmønster, samferdsel og kommunikasjon 
– utvikle en felles, overordnet areal- og transportstrategi for regionen 
Styrke kompetanse og verdiskaping 
– etablere utvidet samarbeid om innovasjon og utvikling av internasjonalt konkurransedyktig næringsliv 
i regionen 
Styrke felles profilering, nasjonalt og internasjonalt 
– etablere utvidet samarbeid om internasjonal markedsføring av Osloregionen som en 
konkurransedyktig næringsregion og et attraktivt besøksmål 
Utvikle samarbeid om sosial infrastruktur 
– utvikle felles utnyttelse av investeringer i sosial infrastruktur 

KOMMUNENS HISTORISKE OG ØKONOMISKE ENGASJEMENT  
Kostnad i 2015 kr.1,50 pr innbygger 

NØKKELTALL FRA SELSKAPET 
  

Regnskapsår 2015 2016 2017 2018 

Antall ansatte 2     
      
Sum driftsinntekter 5904  6489 6642  

Driftsresultat 1710  1615 955 
Resultat før skatt       
Utbytte 0        
Sum langsiktig gjeld 0     
Sum opptjent egenkapital     

Tall i hele 1000 

ETABLERTE RAPPORTERINGSRUTINER TIL KOMMUNEN SOM EIER 
  

KOMMUNENS VEDTATTE EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET FOR PERIODEN 2016 - 2019 
Være aktivt med å påvirke utbyggingsmønstre, samferdsel og kommunikasjon gjennom deltakse i 
samarbeidet. 
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KONTAKTINFORMASJON Oppdatert  08.11.2018 
Navn på selskap Oslofjordens friluftsråd 
Org. nummer 971454415 
Postadresse Vaterlandsveien 23, 3470 Slemmestad 
Telefon 67554990 
Webside/e-post www.oslofjorden.org / oslofjf@online.no 
Kontaktperson Rune Svensson 
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING 
Etablert 1993 
Selskapsform Ideell organisasjon 
Eiere Kystkommunene og fylkeskommunene rundt Oslofjorden i tillegg 

til om lag 60 brukerforeninger.  Enkeltpersoner er også 
støttemedlemmer Direktør Rune Svensson 

Styrets leder Inger Johanne Bjørnstad 
Kommunens repr.  Arild Johan Norum, Rune Aae og Hans Lyshaugen 
FORMÅL 

Sikre allmennheten adgang til strender, svaberg og holmer for småbåtliv gjennom oppkjøp eller ved 
avtaler med grunneiere. 
 SENTRALE STRATEGIER / OPPGAVER 
Oppkjøp av eiendommer og inngåelse av avtaler med grunneiere for å sikre allmenheten tilgang. 
Undervisning i friluft for lærere og skoleklasser gjennom ”Oslofjorden som klasserom”. 
Interesseorganisasjon for friluftslivet er OF høringsinstans for planer og friluftspolitiske saker, taler 
friluftslivets sak overfor Stortinget og departement. 
Bekjempelse av forurensing. 

KOMMUNENS HISTORISKE OG ØKONOMISKE ENGASJEMENT  
 
Råde kommune betalte i 2016 kr.4,24 pr innbygger for deltagelse i Oslofjorden friluftsråd. 

NØKKELTALL FRA SELSKAPET 
  

Regnskapsår 2015 2016 2017 2018 

Antall ansatte 18  18 20  
      
Sum driftsinntekter 23502 23704 25351 31813  

Driftsresultat -108 350 762 1493 
Resultat før skatt   396 803  1523 
Utbytte 0  0  0  0  
Sum langsiktig gjeld 28 28 19 19  
Sum egenkapital 9453 9850 10154 11678 

Tall i hele 1000 

ETABLERTE RAPPORTERINGSRUTINER TIL KOMMUNEN SOM EIER 
 Oslofjorden friluftsråd oversender kommunen årsmelding hvert år 

KOMMUNENS VEDTATTE EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET FOR PERIODEN 2016 - 2019 
Sikre Rådes innbyggere tilgang til strender, svaberg og holmer i Oslofjorden. 
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KONTAKTINFORMASJON Oppdatert  08.11.2018 
Navn på selskap Vannområdeutvalget Glomma syd for Øyeren. 
Org. nummer  
Postadresse Rakkestad kommune, Rådhusgata 1, 1890 Rakkestad 
Telefon 91628716 
Webside/e-post Glomma-sor.no / maria.bislingen@rakkestad.kommune.no 
Kontaktperson Maria Ystrøm Bislingen 
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING 
Etablert 2010 
Selskapsform Interkommunalt samarbeid 
Eiere Kommunene Hvaler, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Råde, 

Rakkestad, Skiptvedt, Eidsberg, Trøgstad, Spydeberg og Askim, 
sammen med Østfold Fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold 

Daglig leder Maria Ystrøm Bislingen, maria.bislingen@rakkestad.kommune.no 
Styrets leder Ellen Solbrekke, Rakkestad kommune 
Kommunens repr.  Rene Rafshol 
FORMÅL 

Hovedmålet med arbeidet er å sikre god vannkvalitet i alle vannforekomster i vannområdet sett i 
forhold til vannforekomstens naturtilstand 

SENTRALE STRATEGIER / OPPGAVER 
Vannområdet har følgende arbeidsoppgaver: 
• Dele opp og fullkarakterisere alle vannforekomstene i Vannområdet 
• Fastsette miljømål 
• Foreslå og evt. utrede nødvendige tiltak for å opprettholde eller forbedre vannkvaliteten slik at 
miljømålene nås senest innen fristen som er 2021. 
• Gjennomføre prosjektet etter den intensjon og de prosesser og arbeidsmetoder som vannforskriften 
med tilhørende veiledere beskriver 
 KOMMUNENS HISTORISKE OG ØKONOMISKE ENGASJEMENT  
Råde kommune betalte i 2016 kr.28.000.- for deltakelsen. 

NØKKELTALL FRA SELSKAPET 
  

Regnskapsår 2015 2016 2017 2018 

Antall ansatte 1 1 1   

      
Sum driftsinntekter 1853 2924 2516 1747  

Driftsresultat 1651 171 160 -283 
Resultat før skatt       
Utbytte 0        
Sum langsiktig gjeld 0     
Sumegenkapital     

Tall i hele 1000 

ETABLERTE RAPPORTERINGSRUTINER TIL KOMMUNEN SOM EIER 
  

KOMMUNENS VEDTATTE EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET FOR PERIODEN 2016 - 2019 
Arbeide for bedret vannkvalitet og vannmiljø i Glomma syd for Øyeren. 
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KONTAKTINFORMASJON Oppdatert  08.11.2018 
Navn på selskap Vannområdeutvalget MORSA 

Org. nummer 992243708 
Postadresse Herredshuset, Kjosveien 1, 1592 Våler 
Telefon 69289124 
Webside/e-post www.morsa.org / carina.isdahl@valer-of.kommune.no 
Kontaktperson  
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING 
Etablert 1.1.2007 
Selskapsform  
Eiere Kommunene Enebakk, Ski, Vestby, Ås, Frogn, Spydeberg, Hobøl, 

Våler, Moss, Rygge og Råde, i tillegg til Fylkesmannen i Østfold, 
Oslo/Akershus, fylkeskommune, NVE og mattilsynet 

Daglig leder Carina Rossebø Isdahl 
Styrets leder Reidar Kabel 
Kommunens repr.  Rene Rafshol 
FORMÅL 

Være et aktivt samarbeidsorgan for lokale og regionale myndigheter og andre interessenter i 
vassdraget for å forbedre vann- kvaliteten i Vansjø-Hobølvassdraget.  

 
SENTRALE STRATEGIER / OPPGAVER 

Målet for oss som samarbeider i Vannområdeutvalget Morsa  er å bedre vannmiljøet og vannkvaliteten 
i Vansjø/Hobøl- og Hølenvassdragene. Å få til enighet og en felles kunnskapsbasert beslutningsform på 
tvers av sektorer, kommuner og fylker er svært viktig i samarbeidet. 
 

KOMMUNENS HISTORISKE OG ØKONOMISKE ENGASJEMENT  
Råde kommune betalte i 2018 kr.86.081.- deltakelse i vannområdeutvalget.  Kommunen har forpliktet 
seg til deltakelse i utvalget fram til 2021. 

NØKKELTALL FRA SELSKAPET 
  

Regnskapsår 2015 2016 2017 2018 

Antall ansatte    1  
      
Sum driftsinntekter  1866 2051 2708  

Driftsresultat -226 452 739 1070 
Resultat før skatt       
Utbytte         
Sum langsiktig gjeld      
Sum egenkapital 692 1144 1884 3097 

Tall i hele 1000 

ETABLERTE RAPPORTERINGSRUTINER TIL KOMMUNEN SOM EIER 
  

KOMMUNENS VEDTATTE EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET FOR PERIODEN 2016 - 2019 
Arbeide for bedret vannkvalitet og vannmiljø i Vansjø. 
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KONTAKTINFORMASJON  
Navn på selskap Østfold kontrollutvalgssekretariat 
Org. nummer  
Postadresse Rolvsøy Rådhus, Råkollveien 103, 1664 Rolvsøy 
Telefon 69307700 
Webside/e-post post@okrev.no 
Kontaktperson  
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING 

Etablert  

Selskapsform Interkommunalt samarbeidstiltak 
Eiere Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Rygge, Råde og Hvaler kommune 

Daglig leder Anne-karin Femanger Pettersen 

Styrets leder Victor Kristiansen 

Kommunens repr.  Karsten Gabrielli 
FORMÅL 

 

SENTRALE STRATEGIER / OPPGAVER 
Saksbehandle saker til kontrollutvalgene, følge opp kontrollutvalgets vedtak, videreformidle bestillinger 
og følge opp oppdrag, utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, bistå 
kontrollutvalgene ved valg av revisjonsordning, sørge for profesjonell håndtering av kontrollutvalgets 
arkiver, sørge for praktiske sekretariatsfunksjoner knyttet til møter i utvalgene. 
 KOMMUNENS HISTORISKE OG ØKONOMISKE ENGASJEMENT  
 

NØKKELTALL FRA SELSKAPET 
  

Regnskapsår 2015 2016 2017 2018 

Antall ansatte 2 2  2 
     
Sum driftsinntekter  2246 2183 2393 

Driftsresultat 249 209 201 189 

Resultat før skatt      

Utbytte     
Sum langsiktig gjeld     
Sum opptjent egenkapital     

Tall i hele 1000 

ETABLERTE RAPPORTERINGSRUTINER TIL KOMMUNEN SOM EIER 
 

KOMMUNENS VEDTATTE EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET FOR PERIODEN 2016 - 2019 
Utføre sekretariatsoppgaver for kontrollutvalget i Råde kommune 
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5.5 SAMVIRKEFORETAK 

KONTAKTINFORMASJON Oppdatert  08.11.2018 
Navn på selskap Guldkorn 
Org. nummer 912164403 
Postadresse Kalnes videregående skole, Sandtangen 85, 1712 Grålum 
Telefon 99591916 
Webside/e-post www.guldkorn.no / smakpaostfold@guldkorn.no 
Kontaktperson Ann Kristin Andreassen 
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING 
Etablert 6.3.2014 
Selskapsform Samvirkeforetak 
Eiere Kommuner, Fylkeskommune og private aktører i Østfold 

Daglig leder Ann Kristin Andreassen 
Styrets leder Hanne Rigmor Egenæss, HansaBorg, Borg bryggerier 
Kommunens repr.   
FORMÅL 

Guldkorn skal bidra til økt verdiskapning gjennom omdømme, bevisst- og synliggjøring av mat og 
drikkeprodukter fra regionen.   
Vi ser at mat og drikke hører sammen med opplevelser og reiseliv. 

SENTRALE STRATEGIER / OPPGAVER 
Guldkorn er et samarbeidsforum for hele verdikjeden innen mat og drikke i Østfold. Guldkorn skaper de 
gode møteplassene for kunnskap, nettverk og nyskaping på tvers av fag- og produktområder. 
 
KOMMUNENS HISTORISKE OG ØKONOMISKE ENGASJEMENT  
Kommunen har en eierandel a kr.5000.- og betaler årlig kr.1025.- for deltakelse i samvirkeforetaket 

NØKKELTALL FRA SELSKAPET 
  

Regnskapsår 2015 2016 2017 2018 

Antall ansatte      
      
Sum driftsinntekter 457 422 407 326  

Driftsresultat 93 -37 79 48 
Resultat før skatt  98 -35 82 44  
Utbytte 0  0  0  0  
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0  
Sum egenkapital 380 1095 1182 1163 

Tall i hele 1000 

ETABLERTE RAPPORTERINGSRUTINER TIL KOMMUNEN SOM EIER 
  

KOMMUNENS VEDTATTE EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET FOR PERIODEN 2016 - 2019 
Bidra til synliggjøring av mat og drikkeprodukter fra Råde kommune. 
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5.6 STIFTELSER 

KONTAKTINFORMASJON Oppdatert  08.11.2018 

Navn på selskap Karlshus Boligstiftelse 
Org. nummer 979142803 
Postadresse c/o Råde kommune, 1640 Råde 
Telefon  
Webside/e-post  
Kontaktperson  
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING 
Etablert 10.04.1997 
Selskapsform Stiftelse 
Eiere  

Daglig leder  
Styrets leder Ivar Øvrevåge 
Kommunens repr.  Ivar Øvrevåge 
FORMÅL 

Skaffe innskuddsfrie utleieboliger til husstander som selv kvalifiserer til å få boligtilskudd 

SENTRALE STRATEGIER / OPPGAVER 
Utleie av 16 innskuddsfrie utleieboliger 
 

KOMMUNENS HISTORISKE OG ØKONOMISKE ENGASJEMENT  
 

NØKKELTALL FRA SELSKAPET 
  

Regnskapsår 2015 2016 2017 2018 

Antall ansatte      
      
Sum driftsinntekter 1033 1091 1138 1188  

Driftsresultat 631 720 606 707 
Resultat før skatt  541 655 551 661  
Utbytte 0  0  0  0  
Sum langsiktig gjeld 3886 3580 3268 2931  
Sum opptjent egenkapital 3204 3859 4410 5072 

Tall i hele 1000 

ETABLERTE RAPPORTERINGSRUTINER TIL KOMMUNEN SOM EIER 
  

KOMMUNENS VEDTATTE EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET FOR PERIODEN 2016 - 2019 
Skaffe innskuddsfrie utleieboliger til husstander som selv kvalifiserer til å få boligtilskudd 
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KONTAKTINFORMASJON  Oppdatert  08.11.2018 

Navn på selskap Råde Boligstiftelse 
Org. nummer 953977303 
Postadresse Rådhuset, 1640 Råde 
Telefon 69295004 
Webside/e-post  
Kontaktperson Morten Wold 
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING 
Etablert 29.03.1989 
Selskapsform Stiftelse 
Eiere  

Daglig leder  
Styrets leder Ivar Øvrevåge 
Kommunens repr.  Ivar Øvrevåge 
FORMÅL 

Oppfølging, utleie og forvaltning av boligbygg 

SENTRALE STRATEGIER / OPPGAVER 
Utleie av boliger 
 

KOMMUNENS HISTORISKE OG ØKONOMISKE ENGASJEMENT  
 

NØKKELTALL FRA SELSKAPET 
  

Regnskapsår 2015 2016 2017 2018 

Antall ansatte   1   
      
Sum driftsinntekter 453 464 517 562  

Driftsresultat 224 177 131 297 
Resultat før skatt  198 158 115 287  
Utbytte 0  0  0  0  
Sum langsiktig gjeld 754 595 435 272  
Sum opptjent egenkapital 458 616 731 1017 

Tall i hele 1000 

ETABLERTE RAPPORTERINGSRUTINER TIL KOMMUNEN SOM EIER 
  

KOMMUNENS VEDTATTE EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET FOR PERIODEN 2016 - 2019 
Bidra til et variert botilbud i Råde kommune. 
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5.7 VERTSKOMMUNESAMARBEID 

KONTAKTINFORMASJON  
Navn på selskap IUA – Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing 
Org. nummer 940039541 
Postadresse Postboks 1405, 1602 Fredrikstad 
Telefon 69306502 
Webside/e-post Iua.ostfold@fredrikstad.kommune.no 
Kontaktperson Jørn Bustgaard 
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING 
Etablert  
Selskapsform Vertskommunesamarbeid 
Eiere Alle kommuner i Østfold 

Vertskommune Fredrikstad kommune 
Kontaktperson RenèRafshol 
FORMÅL 

Sørge for nødvendig beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensing som kan inntreffe eller 
medføre skadevirkning innen kommunen, og som ikke avdekkes av privat beredskap 
SENTRALE STRATEGIER / OPPGAVER 

I medhold av forurensningsloven § 43 omfatter kommunens aksjonsplikt alle utslipp i kommunen, 
uansett omfang, som ikke håndteres av ansvarlig forurenser. I henhold til forurensningsloven § 47 har 
kommunene bistandsplikt til staten dersom det iverksettes statlig aksjon, se nedenfor. 
 
KOMMUNENS HISTORISKE OG ØKONOMISKE ENGASJEMENT  
Deltakelse i IUA kostet i 2016 kr.4.- pr innbygger 

KOMMUNENS VEDTATTE EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET FOR PERIODEN 2016 - 2019 
Sikre nødvendig beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensing i Råde og nabokommunene 
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KONTAKTINFORMASJON  
Navn på selskap Krise- og incestsenteret i Fredrikstad – Krisesenter for menn 
Org. nummer  
Postadresse  
Telefon 69955560 
Webside/e-post www.blaakors.no /  
Kontaktperson  
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING 
Etablert 2011 
Selskapsform Vertskommunesamarbeid 
Eiere Samarbeid mellom de fleste av Østfolds kommuner 

Vertskommune Fredrikstad kommune 
Kontaktperson  
FORMÅL 

Sikre et godt og helhetlig tilbud til menn som utsettes for vold i nære relasjoner 

SENTRALE STRATEGIER / OPPGAVER 
Krisesentertilbudet er et kommunalt ansvar som skal inneholde et trygt og midlertidig botilbud, et 
dagtilbud, et tilbud om råd og veiledning og oppfølgning i en reetablerings fase. Tilbudet skal gi 
brukene støtte og hjelp til kontakt med det øvrige tjenesteapparatet. 
 
KOMMUNENS HISTORISKE OG ØKONOMISKE ENGASJEMENT  
Råde kommune betalte i 2016  kr.10,50 pr innbygger kjøp av krisesenter for menn fra Fredrikstad 
kommune 

KOMMUNENS VEDTATTE EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET FOR PERIODEN 2016 - 2019 
Sikre krisesentertilbud for menn i Råde kommune. 
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KONTAKTINFORMASJON  

Navn på selskap Mosseregionens Legevakt 
Org. nummer 976663888 
Postadresse Peer Gynts vei 84, 1535 Moss 
Telefon 116117 / 46744422 

Webside/e-post charlotte.dahlby.yrvum@moss.kommune.no 

Kontaktperson Charlotte Dahlby Yrvum 
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING 
Etablert  
Selskapsform Vertskommunesamarbeid 
Eiere Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler 

Vertskommune Moss kommune 
FORMÅL 

Gi forskriftsmessig legevakttilbud til befolkningen i eierkommunene og gjennom legevaktsentralen 
sikre innbyggernes behov for øyeblikkelig hjelp 

SENTRALE STRATEGIER / OPPGAVER 
Legevaktens oppgave er å gi deg hjelp med skade eller sykdom som ikke kan vente på vurdering/ 
behandling hos fastlegens ordinære kontortid. Dette kan være plutselig oppståtte situasjoner, eller 
forverrede symptomer som: 
• Smerter i brystet eller magen 
• Pustevansker 
• Nedsatt allmenntilstand hos barn 
• Alvorlig psykisk sykdom 
• Mistanke om komplikasjoner under svangerskapet 
• Akutt skade som kutt og mistanke om brudd i ben/ arm KOMMUNENS HISTORISKE OG ØKONOMISKE ENGASJEMENT  
Råde kommunes kostnad til samarbeidet for 2016 ser ut til å bli kr.2.085.000.- 

KOMMUNENS VEDTATTE EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET FOR PERIODEN 2016 - 2019 
Sikre Rådes innbyggere forskriftsmessig legevakttilbud. 
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KONTAKTINFORMASJON  

Navn på selskap Miljørettet helsevern 
Org. nummer 995281570 
Postadresse Postboks 175 1510 Moss 
Telefon 95117934 / 95150296 
Webside/e-post line.angeloff@moss.kommune.no / suzana.akilah@moss.kommune.no 
Kontaktperson  
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING 
Etablert 2004 

Selskapsform Vertskommunesamarbeid 
Eiere Kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby 

Vertskommune Moss kommune 
Kontaktperson Line Angeloff 
FORMÅL 

Arbeide med de faktorene i miljøet som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen.  

SENTRALE STRATEGIER / OPPGAVER 
Miljørettet helsevern omfatter de miljøfaktorer som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på 
helsen. Dette er: 

• tilsyn og godkjenning av virksomheter 
• behandle klagesaker fra befolkningen 
• medvirkning i planarbeid 
• uttalelser til utslipps- og byggesaker 
• kontroll av badevannskvalitet 
• rådgivning og informasjon til publikum 

 
KOMMUNENS HISTORISKE OG ØKONOMISKE ENGASJEMENT  
Kostnad for Råde kommune var i 2016 kr.136.000.- 

KOMMUNENS VEDTATTE EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET FOR PERIODEN 2016 - 2019 
Sikre tilgjengelighet for miljørettet helsevern i Råde kommune 
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KONTAKTINFORMASJON  

Navn på selskap Mosseregionens lokalmedisinske senter 
Org. nummer 944383476 
Postadresse Postboks 175, 1501 Moss 
Telefon 69248000 
Webside/e-post post@moss.kommune.no 
Kontaktperson Beate Kristiansen 
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING 
Etablert 2013 
Selskapsform Vertskommunesamarbeid 
Eiere Kommunene Råde, Rygge, Våler, Vestby og Moss. 

Vertskommune Moss kommune 
FORMÅL 

Tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold til innbyggere i Råde, Rygge, Våler, Vestby og Moss. 

SENTRALE STRATEGIER / OPPGAVER 
Målgruppen er pasienter over 18 år som har behov for sykehusinnleggelse med medisinsk behandling, 
men som kan ivaretas på en like god eller bedre måte i kommunen. Dette avgjøres i samarbeid mellom 
legen som mener at det er behov for innleggelse (fastlege eller legevaktslege) og lege ved MLMS. 
 

KOMMUNENS HISTORISKE OG ØKONOMISKE ENGASJEMENT  
Råde kommunes kostnad i 2016 ser ut til å bli kr.1.650.700.- 

KOMMUNENS VEDTATTE EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET FOR PERIODEN 2016 - 2019 
Sikre Rådes innbyggere tilgang til øyeblikkelig hjelp døgntilbud 
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Kontaktinformasjon 

Navn på selskap Felles kartserver i Vansjøregionen 
Org. nummer 959272492 
Postadresse Larkollveien 9, 1570 Dilling 
Telefon 69264300 
Webside/e-post postmottak@rygge.kommune.no 
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING 
Etablert 2013 
Selskapsform Vertskommunesamarbeid 
Eiere Kommunene Moss, Rygge, Råde og Våler 

Vertskommune Rygge kommune 
FORMÅL 

Drifte en felles kartserver som er etablert i Rygge kommune. 

SENTRALE STRATEGIER / OPPGAVER 
Oppdatere og vedlikeholde felles kartserver med tilgjengeliggjøring av kartdata digitalt på kartportalen 
 KOMMUNENS HISTORISKE OG ØKONOMISKE ENGASJEMENT  
Årlig kostnad til detter er kr.12.400.- inklusiv 2 årlige hovedoppgraderinger og ut over dette kr.990.- pr 
medgått timer 

KOMMUNENS VEDTATTE EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET FOR PERIODEN 2016 - 2019 
Sikre digitaliserte kartdata for Råde kommune   

 
 

KONTAKTINFORMASJON  

Navn på selskap Rygge kommune - Landbruksforvaltningen 
Org. nummer  
Postadresse Larkollveien 9, 1591 Dilling 
Telefon 69294300 
Webside/e-post postmottak@rygge.kommune.no 
Kontaktperson Landbrukssjef 
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING 
Etablert 1994 
Selskapsform  
Eiere Kommunene Moss, Rygge og Råde 

Vertskommune Rygge kommune 
FORMÅL 

Videreføre et felles landbrukskontor med ansvar for de kommunale og statlige tjenester og 
arbeidsområder for Moss, Rygge og Råde kommune. 

SENTRALE STRATEGIER / OPPGAVER 
• Bo og driveplikt 
• Konsesjon 
• Egenerklæring om konsesjonsfrihet 
• tilskuddsordninger 

 KOMMUNENS HISTORISKE OG ØKONOMISKE ENGASJEMENT  
Råde betaler 41% av kostnadene til landbrukskontoret. 

KOMMUNENS VEDTATTE EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET FOR PERIODEN 2016 - 2019 
Legge til rette for et kompetent og tilgjengelig landbrukskontor for Rådes innbyggere 
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KONTAKTINFORMASJON 

Navn på selskap Skjærgårdstjenesten v. Oslofjorden friluftsråd 
Org. nummer 944383476 
Postadresse Postboks 175, 1501 Moss 
Telefon 69248000 / 92481390 
Webside/e-post post@moss.kommune.no 
Kontaktperson Dag Roar Kure 
EIERSKAP, ORGANISASJON, STYRING 
Etablert 1992 
Selskapsform Vertskommunesamarbeid 
Eiere Kommunene Moss, Vestby, Rygge og Råde 

Vertskommune Moss 
Kontaktperson Dag Roar Kure 
FORMÅL 

En operativ tjeneste som driver renovasjon og skjøtsel i det mest brukte friluftsområdene i fjorden 

SENTRALE STRATEGIER / OPPGAVER 

 
Primæroppgavene til Skjærgårdstjenesten er: 

• Renovasjon i sesongen og strandrydding om våren 
• Vedlikehold og skjøtsel av offentlig eide friluftsområder langs kysten 
• Informasjons- og holdningsskapende arbeid rettet mot brukere av skjærgården 
• Oppsynsoppgaver i naturvernområder, fiskerioppsyn mm. på oppdrag fra Statens naturoppsyn (SNO)   

KOMMUNENS HISTORISKE OG ØKONOMISKE ENGASJEMENT  
Råde kommunes andel til Skjærgårdstjenesten var i 2016 kr.51.000.-. 

KOMMUNENS VEDTATTE EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET FOR PERIODEN 2016 - 2019 
Sikre renovasjon og skjøtsel av de friluftsområdene i fjorden. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2020/97 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 28255/2020 
Klassering: 3017-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Råde 24.02.2020 20/5 

 

Revisjonsrapport - Avslutning av byggeregnskap "Karlshus skole" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar revisjonsrapport: Avslutning av byggeregnskap «Karlshus skole», til 

orientering. 
 

2. Revisjonsrapport byggeregnskap «Karlshus skole», sendes kommunestyret med 
følgende forslag til innstilling: 

 Regnskapet for«Karlshus skole», viser en total kostnad på   
kr. 86 716 012,-, og er avsluttet med et mindreforbruk på kr. 7 033 988,-. 
Prosjektet er finansiert med bruk av lån og momskompensasjon.  
 
Byggeregnskap – Karshus skole tas til orientering. 

 
 
Fredrikstad, 07.02.2020 
 
 

Vedlegg 
1. Revisjonsrapport: Avslutning av byggeregnskap «Karlshus skole», datert 06.02 2020 
2. Råde kommune - Saksfremlegg 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Delegeringsreglement og alminnelige reglement for folkevalgte organer i Råde kommune 

Saksopplysninger 
Ifølge Delegeringsreglement og alminnelige reglement for folkevalgte organer, avsnitt 
reglement for kontrollutvalget, skal kontrollutvalget «avgi uttalelse til kommunestyret av 
kommunens avsluttende bygge-/prosjektregnskap med tilhørende revisjonsrapport eller 
revisjonsuttalelse og andre tilhørende dokumenter når prosjektet har en totalkostnad på mer 
enn kr 6.000.000,-. 
 
Råde kommune har avsluttet et byggeregnskap for «Karlshus skole». Prosjekt har vært 
gjennomført i perioden 2015 - 2018. Budsjettrammen for investeringen var kr. 93 750 0000,-. 
Samlede kostnader ført i byggeregnskapet er kr 86 716 012,- og dette gir et samlet 
mindreforbruk på kr 7 033 988,-.  
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Revisjonen finner at innkjøpsprosessen i all hovedsak tilfredsstillende håndtert og 
dokumentert ifølge forskrift om offentlige anskaffelser. Revisjonen har imidlertid ikke blitt 
forelagt anskaffelsesprotokoller for enkelte anskaffelser som overskrider grensen for 
protokollføring. Revisjonen kan således ikke konkludere på om disse anskaffelsene er 
gjennomført i henhold til regelverket. 
Bilagskontrollene har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler og regnskapsførte utgifter er 
dokumentert tilfredsstillende. Utbetalingene til arkitekttjeneste viser at disse overstiger 
opprinnelig kontraktsverdi med ca 40%. Dette skyldes nødvendige endringer/valg som er 
gjort underveis, men dette kan ikke dokumenteres. Byggeregnskapet anses å være avlagt 
senere enn hva økonomireglementet tilsier.  
 
Sekretariatet viser til vedlagte revisjonsrapport med vedlegg for ytterligere detaljer. 

Vurdering 
Med bakgrunn i revisjonsrapportens vurderinger og konklusjon anbefaler sekretariatet 
følgende: 
 

Kontrollutvalget tar revisjonsrapport: Avslutning av byggeregnskap «Karlshus skole», til 
orientering. 
 
Videre anbefales det at revisjonsrapport - Avslutning av byggeregnskap «Karlshus skole», 
sendes kommunestyret med følgende forslag til innstilling: 

 Regnskapet for«Karlshus skole», viser en total kostnad på   
kr. 86 716 012,-, og er avsluttet med et mindreforbruk på kr. 7 033 988,-. 
Prosjektet er finansiert med bruk av lån og momskompensasjon.  
 
Byggeregnskap – Karshus skole tas til orientering. 
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Østre Viken kommunerevisjon IKS  
Org.nr. 987 952 423 

 

 

Rolvsøy 
6.2.2020 

    

Revisjonsrapport 
 

Avslutning av byggeregnskap med 
totalkostnad over 6 mill.kr. -  
Karlshus skole 

 
Råde kommune 
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INNLEDNING 

Ifølge Delegeringsreglement og alminnelige reglement for folkevalgte organer, avsnitt 

reglement for kontrollutvalget, skal  kontrollutvalget «avgi uttalelse til kommunestyret av 

kommunens avsluttende bygge-/prosjektregnskap med tilhørende revisjonsrapport eller 

revisjonsuttalelse og andre tilhørende dokumenter når prosjektet har en totalkostnad på mer 

enn kr 6.000.000,- Regnskapene oversendes kontrollutvalget til behandling fra revisjonen». 

Kontrollutvalget  skal avgi innstilling til kommunestyret.  

 

Råde kommune har avsluttet byggeregnskapet for Karlshus skole. 

 

1. FORMÅL OG AVGRENSNING 

 

Formålet med gjennomgangen er å bekrefte riktigheten av regnskapene. Kontrollen av 

investeringsprosjektet omfatter kun bekreftelse av regnskapet, og ikke gjennomgang og 

vurdering av rutinene for gjennomføring av investeringsregnskaper generelt. 

 

2. ORGANISERING OG METODEVALG  

 

Kontrollen er gjennomført av revisor Olga Bronzova i januar 2020 og er foretatt i samsvar 

med metodikk for god kommunal revisjonsskikk. Det er benyttet alminnelig 

revisjonsmetodikk i arbeidet der kriteriene fremkommer av eget revisjonsprogram for 

investeringsregnskap.  

 

3. GJENNOMFØRING 

Vedtak, bevilgning, regnskap og finansiering 

Vi har mottatt saksutredning fra Stab - Økonomi vedrørende avslutning av 

investeringsprosjektet  - Karlshus skole. Dette dokumentet er benyttet som utgangspunkt for 

revisjonen. Anmodning om revisjon er datert 17.1.2020. 

 

Tabellen nedenfor er en sammenstilling over vedtatte bevilgninger, finansiering og regnskap 

samt administrasjonens forslag til vedtak. 
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Prosjekt Bevilget Beskrivelse Beløp Endelig

Ansvar 

053100 - 

Karlshus 

skole

KS 071/15, 

KS 072/15

Styringsgruppen ber kommunestyret innarbeide en 

investeringsramme på inntil 75 MNOK eks. mva i 

investeringsplan 2016 til 2017. 
1 286 000

KS 072/15 Økonomiplan og handlingsprogram 2016-19. Budsjett 

2016  (regulert) 

2 700 000

KS 070/16 Økonomiplan og handlingsprogram 2017-20. Budsjett 

2017 (regulert) 

45 132 000

KS 062/17 Handlingsprogram og økonomiplan 2018-21, Budsjett 

2018  (regulert) 

25 882 000

75 000 000

Investeringene er vedtatt finansiert med lånemidler kr 75 000 000 eks. mva. 

Momskompensasjon investering 18 750 000

Totalt bevilget 93 750 000

Regnskapsførte utgifter som skal finansieres 86 716 012

Totalt bevilget 93 750 000

Mindreforbruk ift bevilgningen -7 033 988

Finansiering

Bruk av lån 69 854 048

Momskomp investering 16 861 964

Sum finansiering 86 716 012

 

Det ble i 2015 vedtatt bevilgning til investeringsprosjektet Karlshus skole med 75 mill.kr. 

ekskl. mva. Regnskapsførte utgifter til prosjektet er på kr 86 716 012 inkl.mva. Prosjektet er 

finansiert med momskompensasjon og lånemidler. Investeringslån er tatt opp årlig mens 

momskompensasjonen er inntektsført fortløpende. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk  

på kr 7 033 988 ift bevilget ramme. 

 

Innkjøpsprosessen 

Prosjekt Karlshus skole ble gjennomført i perioden 2015-2018 som en totalentreprise. 

Anskaffelsen ble foretatt som er åpen anbudskonkurranse for bygge- og anleggsarbeid og ble 

utlyst på Doffin/TED. Leverandøren ble valgt i henhold til kriteriet laveste pris. Det er 

utarbeidet anskaffelsesprotokoll og skatteattest er innhentet.  

 

Det var ytterligere 9 anskaffelser som var anslått å ha en verdi over kr 100 000. 

Det ble gjennomført åpne anbudskonkurranser for 5 av disse. Dette gjaldt arkitekttjenester, 

kjøp av inventar/utstyr, byggeledelse og installering av ventilasjonsanlegg. Leverandører ble 

valgt ut fra laveste pris da dette var eneste forhåndsdefinerte kriteriet. Det foreligger 

anskaffelsesprotokoller og skatteattester for disse anskaffelser. 

I tillegg benyttet kommunen inngåtte to rammeavtaler for kjøp av varer og datautstyr. 

 

På en anskaffelse med kontraktsverdi kr 813 968, som gjelder rehabilitering av fasader, 

foreligger det ikke anskaffelsesprotokoll. Revisjonen er ikke forelagt dokumentasjon på en 

anskaffelse som gjelder prosjektinnredning med utbetalinger på ca kr 220 000. 
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Regnskap 

Revisjonen har sammenlignet rapporterte regnskapstall (byggeregnskapet i saksutredningen) 

mot økonomisystemet og det er ikke funnet avvik. 

  

Vi har tatt ut rapport fra økonomisystemet som viser utbetalingene til de enkelte 

leverandørene på prosjektet. Hensikten med dette var å kontrollere om lov om offentlige 

anskaffelser er fulgt samt å kontrollere utbetalingene i forhold til inngått kontrakter.  

Av 10 leverandører har vi fått kontrollert 8 da vi ikke har mottatt anskaffelsesprotokoller for 2 

anskaffelser som overskrider grensen for protokollføring. 

  

Rapporten viser at utbetalingene for arkitekttjenester er ca. 40 % høyere enn opprinnelig 

kontraktssum. Dette forklares av kommunen som nødvendige tillegg/endringer i forhold til 

opprinnelig kontrakt. Dette er ikke dokumentert.  

 

Bilagshåndtering 

Revisjonen har foretatt stikkprøvekontroll av bokførte bilag for å verifisere at utgifter tilhører 

prosjektet, og at de er dokumentert i henhold til kravene i bokføringsloven. Våre funn viser at 

behandlingen av bilag og dokumentasjon er håndtert tilfredsstillende.  

 

Gjennomførte bilagskontroller viste at fakturaene var merket på en slik måte at det var enkelt 

å henvise de til prosjektet. Timelister fremkom der dette var påkrevd. 

 

Renter 

Investeringsprosjektet er ikke belastet med byggelånsrenter. 
 

Avslutning 

Ifølge kommunens økonomireglementet skal sluttregnskap legges fram for kommunestyret 

senest 6 mnd etter at investeringsprosjektet er ferdig eller tatt i bruk. 

 

Revisjonen har vurdert avslutning i forhold til overtakelse/ferdigstillelse og siste postering i 

hovedboka. Det foreligger både en overtakelsesprotokoll datert den 5.3.2018 og midlertidig 

brukstillatelse datert 12.3.2018. Fra brukstillatelse fremkommer det at gjenstående arbeid må 

være fullført innen 31.12.2018. Det er ingen posteringer som er regnskapsført på prosjektet 

etter 31.12.2018. Ferdigattest foreligger ikke.  

 

Byggeregnskapet er avlagt til revisjonen den 17.1.2020 og skal behandles i 

kontrollutvalgsmøte den 24.2.2020. 

Dette innebærer at anmodning om revisjon er mottatt ca. 1 år etter siste transaksjon i 

regnskapet. 

 

4. VURDERING 

 

Det foreligger anskaffelsesprotokoller for de største anskaffelsene og ut fra disse ser det ut til 

at anskaffelsene i all hovedsak er tilfredsstillende håndtert ifølge lov og forskrift om offentlige 

anskaffelser. Revisjonen har imidlertid ikke blitt forelagt anskaffelsesprotokoller for enkelte 

anskaffelser som overskrider grensen for protokollføring. Revisjonen kan således ikke 

konkludere på om disse anskaffelsene er gjennomført i henhold til regelverket. 
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Bilagskontrollene har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler og regnskapsførte utgifter er 

dokumentert tilfredsstillende.  

Utbetalingene til arkitekttjeneste viser at disse overstiger opprinnelig kontraktsverdi med 

ca 40%. Dette skyldes nødvendige endringer/valg som er gjort underveis, men dette kan ikke 

dokumenteres.  

 

Totalt sett har kommunen holdt seg innenfor bevilget beløp. Byggeregnskapet avsluttes med 

et mindreforbruk på kr 7 033 988 ift bevilget ramme. 

 

Byggeregnskapet anses å være avlagt senere enn hva økonomireglementet tilsier. 

 

 

 

Rolvsøy, 6.2.2020 

 

 

 

Jolanta Betker                 Olga Bronzova  

Oppdragsansvarlig revisor                  revisor 
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RÅDE KOMMUNE 
Sakspapir 

 
SAKSGANG 

Styre, utvalg, komité m.m. Møtedato Saksnr. 

Kontrollutvalget   

Kommunestyret   

 

Saksbeh. 
PGWE 
Saksansv. 
Pål Gunnar Wenberg 

Arkiv  
 

Arkivsaknr. 
19/2280 

 
Byggeregnskap - Karlshus skole 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Byggeregnskap – Karlshus skole tas til orientering. 
 
 

Bakgrunn for saken og historikk: 
I henholdt til Delegeringsreglement og alminnelige reglement for folkevalgte organer, avsnitt 
reglement for kontrollutvalget, skal  kontrollutvalget «avgi uttalelse til kommunestyret av 
kommunens avsluttende bygge-/prosjektregnskap med tilhørende revisjonsrapport eller 
revisjonsuttalelse og andre tilhørende dokumenter når prosjektet har en totalkostnad på mer 
enn kr 6.000.000,- Regnskapene oversendes kontrollutvalget til behandling fra revisjonen».  
Kontrollutvalget som skal avgi innstilling til kommunestyret. 
 
Saksopplysninger: 
Det ble valgt en styringsgruppe og en prosjektgruppe: 
Styringsgruppen har bestått av: 
Glenn Melby, leder 
Ivar Øvrevåge, styremedlem 
Elisabeth Krathe Steve, styremedlem 
Jan helge Aker, styremedlem 
Anita Backlund, styremedlem 
Kjersti Bakker, varamedlem 
Rune Aae, varamedlem 
Engebret Tofteberg, varamedlem 
Hans Lyshaugen, varamedlem 
 
Prosjektgruppen har bestått av: 
Tomas Mathiesen, virksomhetsleder 
Unni Thoresen, verneombud 
Gro Grønlund Kristiansen, ansattrepresentant 
Marianne Johansen, vararepresentant 
Terje Kristiansen, teknisk 
Pål Wenberg, økonomisjef 
Hans Thorleif Lundeby, leder i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Arild Torp, prosjektleder 
Solfrid Obbink, prosjektsekretær 
 
Kommunestyret gjorde følgende vedtak i ksak 071/15 – Skolebruksplan KARLSHUS – 
utbyggingsfase 1 økonomisk ramme: 
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1. Kommunestyret legger alternativ 3A til grunn for videre arbeid, med tillegg av 2 MNOK 
eks. mva for opprusting av gymsal.  
2. Styringsgruppen ber kommunestyret innarbeide en investeringsramme på inntil 75 MNOK 
eks. mva i investeringsplan 2016 til 2017  
 
Gjennomføring av prosjektet: 
Prosjekt Karlshus skole ble gjennomført i perioden 2015-2018 av AF-Bygg som en 
totalentreprise. 
 
Det ble engasjert ekstern byggeleder fra HR prosjekt og de hadde denne rollen frem til 
30.11.2017. Arild Torp og Lars Oskar Ørmen fra Råde kommune overtok som byggeledere 
fra samme dato og ut byggeperioden. 
Det har blitt avhold 11 styringsgruppemøter og 25 byggherremøter. 
 
Prosjektet ble gjennomført som en totalentreprise. 
Bygget er oppført i massivtre. Det ble valgt passivhus standard på U-verdier og ventilasjon, 
bergvarmepumpe til oppvaring og led-belysning. Dette er løsninger som fører til lavere 
energiforbruk. Bygget er helsprinklet. 
Gymsalen har fått ny fasade og ventilasjonsanlegg. 
Utearealene har blitt beplantet og asfaltert og oppgradert med ballbinge, løpebane og nye 
lekeapparater. Håndball og fotballbanen har blitt oppgradert og fått nye mål og belysning. 
 
Vedlagt regnskap viser at det er medgått kr 86 716 012,- inkl. mva. Prosjektet er finansiert 
med momskompensasjon og lånemidler. Investeringslån er tatt opp årlig mens 
momskompensasjonen er inntektsført fortløpende. Prosjektet fikk et mindreforbruk fra 
bevilget ramme på kr 7 millioner. 
 
Prosjektets regnskap blir da slik: 
 

 
 
Vurdering: 
Byggeregnskapet og mindreforbruket er i henhold til kommunestyret og styringsgruppens 
vedtak. 
 
 
 
 

Bevilgningsramme (justert) 75 000 000       

Momskompensasjon 18 750 000       

Totalt byggeregnskap 86 716 012  

Mindreforbruk/udisponert 7 033 988    
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2020/99 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 7047/2020 
Klassering: 3017-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Råde 24.02.2020 20/6 
   

 

Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon i 2019 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2019, tas til orientering  

 
Fredrikstad, 07.02.2020 
 
 

Vedlegg 
Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon for 2019 – Råde kommune, datert 06.02 2020.  

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Forvaltningsrevisjonsplan 2018 - 2019 
 

Saksopplysninger 
Vi viser til kommunelovens § 24-2 om revisors plikt til å rapportere resultatene av sin 
revisjon og kontroll til kontrollutvalget. Kontrollutvalget har også et påseansvar etter 
kommunelovens § 23-2 at kommunen har en forsvarlig revisjonen. 
 

Vurdering 
Østfold kommunerevisjon IKS redegjør i sin statusrapport for de prosjekt som er gjennomført 
i 2019. Leveransene er i henhold til vedtatt forvaltningsrevisjonsplan for perioden 2018 – 
2019, samt i henhold til tilleggsbestillinger i løpet 2019. I statusrapporten har revisjonen vist 
fordelte timer på de ulike prosjektene slik at kontrollutvalget får en bedre oversikt over 
hvordan timene er forbruket.  
 
Råde kommune har budsjettert med 300 timer til forvaltningsrevisjon i 2019. Revisjonen har 
levert 373,5 timer per 31. desember 2019. Dette utgjør 124,5 % av budsjett. Som tabellen i 
statusrapporten viser har revisjonen også levert timer på tilleggsbevilgning i forbindelse med 
revisjon av byggesak. Mindreforbruk vil avregnes mot eventuelt merforbruk for 
regnskapsrevisjonen. Ved eventuelt samlet mindreforbruk vil dette bli tilbakebetalt til 
kommunen. 
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Vi viser til vedlagte statusrapport for ytterligere detaljer.  
 
Sekretariatet anbefaler for kontrollutvalget at revisjonens statusrapport om utført 
forvaltningsrevisjon for 2019 tas til orientering. 
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østfold kommunerevisjon iks  1 
 

 

 
Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon i 2019 – 
Råde kommune 
 

 
Østfold kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på vegne av kontrollutvalget i 
kommunen. Seksjon for forvaltningsrevisjon gjennomfører også andre typer undersøkelser 
som kontrollutvalget bestiller særskilt.  

 

Produksjon og ressursbruk 
Følgende arbeid er gjennomført og har vært behandlet i kontrollutvalget i perioden 1. 
januar – 30. juni 2019: 
 

  
  

Rapp 
2018 

Rapp. 
1. 

halvår 

Prod. 2. 
halvår 

Totalt 
2019 

Prosjekt 
totalt 

Estimert 
prosjekt  

Mer-/ 
mindre-
forbruk 
prosjekt 

Administrasjon 
 

15 15 30 
  

0 
Forebyggende psykisk helse 
Risiko- og vesentlighetsvurdering 
Sum 

    
 
 
 
 
 
 

210,5 
0 

225,5 
 

76,5 
56,5 
148 

 

287 
56,5 

373,5 
 

287 
 

287 
 

280 
 
 
 

+7 
- 
- 
 
 

Merknader: Kolonnen «Rapp 2018» viser hva som er rapportert i 2018 på prosjekter som ble 
påbegynt det året. Timene tas med for å kunne gi et bedre bilde av totalforbruk knyttet til de ulike 
prosjektene. Kolonnen «Estimert» angir timeantall som er estimert i vedtatt prosjektplan, mens 
kolonnen «Mer-/mindreforbruk» viser over- eller underforbruk i forhold til estimat for de ferdigstilte 
prosjektene. 
*Ikke ferdigstilt 

 
Administrasjon 
Timene dekker administrativ deltakelse i kontrollutvalg og andre fora, mindre 
arbeidsoppgaver, samordningsmøter med kontrollutvalgssekretariatet, utarbeidelse av 
statusrapporter og lignende oppgaver som ikke føres på eget prosjekt. Timeantallet er 
stipulert ut i fra tidligere erfaringstall, hvor alle slike oppgaver ble ført i egne kategorier i 
vårt timeregistreringssystem, og bygger på et gjennomsnitt over flere år. For kommunene 
Moss, Sarpsborg og Fredrikstad er antallet stipulert til 60 timer per år, mens for 
kommunene Hvaler, Råde og Rygge er antallet stipulert til 30 timer per år.  
 
Forebyggende psykisk helse 
Revisjonen la frem prosjektplan i møtet 11. februar 2019 (sak 19/4). Vedtaket var i tråd 
med revisjonens forslag, men kontrollutvalget understreket spesielt viktigheten av 
systematisk og tiltaksrettet intervensjon og behandling og oppfølging i hele barne- og 
ungdomsløpet. Kontrollutvalget ønsket å få svar på hvordan kommunen arbeider, samt 
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østfold kommunerevisjon iks  2 
 

hvordan de overfører og følger opp alle aldre fra barn til tidlig voksen. Kontrollutvalget 
ønsket også at FR-rapporten skulle inneholde flytdiagrammer over prosessene i 
kommunens arbeid. Revisjonen har forsøkt å etterkomme kontrollutvalgets innspill. 
Rapport fra prosjektet ble behandlet i kontrollutvalgets møte 23. september 2019 (sak 
19/23). Revisjonen har brukt 287 timer på prosjektet, 7 timer mer enn estimert, men 
innenfor feilmargin på 10 %.   
 
Risiko- og vesentlighetsvurdering 
Arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurdering ble gjennomført høsten 2019. 
Erfaringsmessig bruker revisjonen omlag 50 timer på gjennomføring av slike analyser. I 
2019 brukte revisjonen 56,5 timer til dette arbeidet. Vurderingen ble lagt frem for 
kontrollutvalget som en del av behandlingen av forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021 i 
kontrollutvalgets møte 9. desember 2019 (sak 19/34).  
 
 

Total leveranse 
Råde kommune har budsjettert med 300 timer til forvaltningsrevisjon i 2019. Revisjonen 
har levert 373,5 timer i 2019, 124,5 % av budsjett.  
 
 
Rolvsøy, 6. februar 2020 
 
Lene Brudal (sign.) 
konstituert seksjonsleder forvaltningsrevisjon 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2020/104 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 7446/2020 
Klassering: 3017-192 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Råde 24.02.2020 20/7 
   

 

Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering 

 
Fredrikstad, 12.02.2020 
 
 

Vedlegg 
Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer Jolanta Betker og Lene Brudal, 
datert 11.02 2020 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kommuneloven og forskrift for kontrollutvalg og revisjon 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kommunelovens § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. I følge 
forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers 
ved behov, avgi til kontrollutvalget en skriftlig egenvurdering av uavhengighet. 
 
I brev til kontrollutvalget i Råde kommune har oppdragsansvarlige revisorer (Lene Brudal og 
Jolanta Betker) avgitt sin skriftlige egenvurdering om uavhengighet. 
 

Vurdering 
Sekretariatet kan ikke se at det er forhold som tilsier at revisors uavhengighet ikke er 
ivaretatt. Sekretariatet anbefaler derfor kontrollutvalget om at uavhengighetserklæring fra 
oppdragsansvarlige revisorer tas til orientering 
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Østre Viken kommunerevisjon IKS  
  
  

 
   
   

Til kontrollutvalget i Råde kommune 

Vurdering av uavhengighet konst. daglig leder Jolanta Betker, i forhold til Råde 
kommune. 
 

Innledning 
I henhold til Lov om kommuner og fylkeskommuner(kommuneloven) § 24-4 skal revisor 
være uavhengig og ha god vandel. Departementet kan gi forskrift om krav til revisors 
uavhengighet og vandel, men forskriften er pr. i dag ikke fastsatt. 
 
Oppfølging av dette kravet tilligger kontrollutvalget, jamfør merknader til nevnte 
bestemmelse. 
 
I henholdt til tidligere bestemmelser skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved 
behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Krav til 
uavhengighet og objektivitet gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun 
oppdragsansvarlige revisorer som plikter å legge fram en skriftlig vurdering for 
kontrollutvalget. Uttalelsen gjelder Råde kommune, og oppdrag knyttet til Råde kommune 
gjennom ramme- og revisjonsavtale. 
 

Lovgivningsmessige krav til revisors uavhengighet 
Følgende fremgår av tidligere kommunelovens§ 79: 
Den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune kan ikke ivareta revisjons- og 
kontrolloppdrag for kommunen eller fylkeskommunen dersom revisor eller dennes 
nærstående har en slik tilknytning til revidert eller kontrollert virksomhet, dens ansatte eller 
tillitsmenn, at dette kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet. Som nærstående regnes 
 
a) ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende 

forhold 
b) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken, og deres 

ektefeller eller personer som de bor sammen med i ekteskapsliknende forhold og 
c) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person som 

nevnt under bokstav a. 
 
Det samme gjelder dersom det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til 
revisors uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av oppgavene. Ansettelse som 
revisor i kommunen eller fylkeskommunen, eller i en interkommunal samarbeidsordning, 
medfører ikke i seg selv at revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet. 
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Krav til uavhengighet var nærmere spesifisert i tidligere revisjonsforskrift § 13. 
Revisor kan etter denne forskrift ikke inneha andre stillinger hos kommunen eller 
fylkeskommunen eller i virksomhet som den kommunen eller fylkeskommunen deltar i ved 
siden av revisoroppdraget. 
  
Revisor kan ikke være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen eller 
fylkeskommunen deltar i.  
 
Revisor kan ikke delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet når dette kan føre til at 
vedkommendes interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiverne eller på 
annen måte er egnet til å svekke tilliten til den som foretar revisjon.  
 
I tillegg er det følgende begrensninger ved gjennomføring av oppgaver, jf. tidligere 
revisjonsforskrift § 14: 

 revisor kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester der dette er egnet til å påvirke 
eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet 

 revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges (dvs 
kommunens) egne ledelses- og kontrolloppgaver 

 revisor kan ikke opptre som fullmektig for den revisjonspliktige, unntatt ved bistand i 
skattesaker etter domstolloven. 

 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet 
 
Pkt 1: 
Ansettelsesforhold 

Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i Østre Viken 
kommunerevisjon, som kan komme i strid med rollen som oppdragsansvarlig 
revisor. 
 

Pkt 2: Medlem i 
styrende organer 

Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som Råde 
kommune deltar i. 
 

Pkt 3: Delta eller 
inneha funksjoner i 
annen virksomhet, 
som kan føre til 
interessekonflikt eller 
svekket tillit 

Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som 
kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor. 

Pkt 4: Nærstående Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til Råde kommune som 
har betydning for uavhengighet og objektivitet. 
 

Pkt 5: Rådgivnings- 
eller andre tjenester 
som er egnet til å 
påvirke revisors 
habilitet 

Før slike tjenester utføres foretas en vurdering av rådgivningens eller 
tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom 
vurderingen konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt 
med bestemmelsen i forskriften § 14, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert 
enkelt tilfelle må vurderes særskilt. 
 
Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som 
veiledning og bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike 
veiledninger må skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp 
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revisors senere revisjons- og kontrollvurderinger.  
 
 
 
Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor Råde 
kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 

Pkt 6: Tjenester under 
kommunens egne 
ledelses- og 
kontrolloppgaver 

Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Råde kommune som hører inn 
under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver. 

Pkt 7: Opptre som 
fullmektig for den 
revisjonspliktige 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Råde kommune. 

Pkt 8: Andre særegne 
forhold 

Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke 
tilliten til uavhengighet og objektivitet. 
 

 
 
 
Rolvsøy, 11.02.2020 
 
 
 
Jolanta Betker (sign.) 
Østre Viken kommunerevisjon IKS 
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      Østre Viken kommunerevisjon IKS 
 

 

  

 
   

   

Til kontrollutvalget i Råde kommune 

Vurdering av uavhengighet for konst. seksjonsleder forvaltningsrevisjon avd. Rolvsøy 
Lene Brudal, i forhold til Råde kommune. 
 

Innledning 
I henhold til Lov om kommuner og fylkeskommuner(kommuneloven) § 24-4 skal revisor 
være uavhengig og ha god vandel. Departementet kan gi forskrift om krav til revisors 
uavhengighet og vandel, men forskriften er pr. i dag ikke fastsatt. 
 
Oppfølging av dette kravet tilligger kontrollutvalget, jamfør merknader til nevnte 
bestemmelse. 
 
I henholdt til tidligere bestemmelser skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved 
behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Krav til 
uavhengighet og objektivitet gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun 
oppdragsansvarlige revisorer som plikter å legge fram en skriftlig vurdering for 
kontrollutvalget. Uttalelsen gjelder Råde kommune, og oppdrag knyttet til Råde kommune 
gjennom ramme- og revisjonsavtale. 
 

Lovgivningsmessige krav til revisors uavhengighet 
Følgende fremgår av tidligere kommunelovens§ 79: 
Den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune kan ikke ivareta revisjons- og 
kontrolloppdrag for kommunen eller fylkeskommunen dersom revisor eller dennes 
nærstående har en slik tilknytning til revidert eller kontrollert virksomhet, dens ansatte eller 
tillitsmenn, at dette kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet. Som nærstående regnes 
 
a) ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende 

forhold 
b) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken, og deres 

ektefeller eller personer som de bor sammen med i ekteskapsliknende forhold og 
c) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person som 

nevnt under bokstav a. 
 
Det samme gjelder dersom det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til 
revisors uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av oppgavene. Ansettelse som 
revisor i kommunen eller fylkeskommunen, eller i en interkommunal samarbeidsordning, 
medfører ikke i seg selv at revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet. 
 
Krav til uavhengighet var nærmere spesifisert i tidligere revisjonsforskrift § 13. 
Revisor kan etter denne forskrift ikke inneha andre stillinger hos kommunen eller 
fylkeskommunen eller i virksomhet som den kommunen eller fylkeskommunen deltar i ved 
siden av revisoroppdraget.   
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Revisor kan ikke være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen eller  
fylkeskommunen deltar i.  
 
Revisor kan ikke delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet når dette kan føre til at  
vedkommendes interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiverne eller på 
annen måte er egnet til å svekke tilliten til den som foretar revisjon.  
 
I tillegg er det følgende begrensninger ved gjennomføring av oppgaver, jf. tidligere 
revisjonsforskrift § 14: 

 revisor kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester der dette er egnet til å påvirke 
eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet 

 revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges (dvs 
kommunens) egne ledelses- og kontrolloppgaver 

 revisor kan ikke opptre som fullmektig for den revisjonspliktige, unntatt ved bistand i 
skattesaker etter domstolloven. 

 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet 
 
Pkt 1: 
Ansettelsesforhold 

Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i Østre Viken 
kommunerevisjon, som kan komme i strid med rollen som oppdragsansvarlig 
revisor. 
 

Pkt 2: Medlem i 
styrende organer 

Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som Råde 
kommune deltar i. 
 

Pkt 3: Delta eller 
inneha funksjoner i 
annen virksomhet, 
som kan føre til 
interessekonflikt eller 
svekket tillit 

Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som 
kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor. 

Pkt 4: Nærstående Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til Råde kommune som 
har betydning for uavhengighet og objektivitet. 
 

Pkt 5: Rådgivnings- 
eller andre tjenester 
som er egnet til å 
påvirke revisors 
habilitet 

Før slike tjenester utføres foretas en vurdering av rådgivningens eller 
tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom 
vurderingen konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt 
med bestemmelsen i forskriften § 14, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert 
enkelt tilfelle må vurderes særskilt. 
 
Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som 
veiledning og bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike 
veiledninger må skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp 
revisors senere revisjons- og kontrollvurderinger.  
 
 
Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor Råde 
kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 
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Pkt 6: Tjenester under 
kommunens egne 
ledelses- og 
kontrolloppgaver 

Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Råde kommune som hører inn 
under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver. 

Pkt 7: Opptre som 
fullmektig for den 
revisjonspliktige 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Råde kommune. 

Pkt 8: Andre særegne 
forhold 

Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke 
tilliten til uavhengighet og objektivitet. 
 

 
 
Rolvsøy, 11.02.2020 
 
 

 
 
Lene Brudal (sign.) 
Østre Viken kommunerevisjon IKS 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2020/104 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 4314/2020 
Klassering: 3017-192 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Råde 24.02.2020 20/8 

 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2019 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2019 godkjennes. 
 

2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 Kontrollutvalgets årsmelding for 2019 tas til orientering 

 
Fredrikstad, 03.02.2020 
 
 

Vedlegg 
1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2019 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kommunelovens § 23- 5 skal kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret om 
sin aktivitet. I samsvar med tidligere praksis avgir kontrollutvalget sin årsmelding til 
behandling i kommunestyret. 
 

Vurdering 
Årsmeldingen skal gi kommunestyret informasjon om kontrollutvalgets oppgaver og ansvar, 
møte- og informasjonsaktivitet. Årsmeldingen gir også uttrykk for hva som er gjennomført av 
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, samt resultatet og oppfølging 
av disse kontrollene. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget at vedlagte årsmelding for 2019 vedtas. 
Årsmeldingen oversendes til kommunestyret med følgende forslag vedtak: 

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2019 tas til orientering 
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Kontrollutvalgets hjemmelsgrunnlag 

Bestemmelsene om at kommunen skal ha et 

eget kontrollutvalg ble først hjemlet i 

kommuneloven av 25. september 1992. Siste 

reviderte bestemmelser i kommuneloven om 

kontrollutvalg er av 22. juni 2019.  Det 

fremkommer i kommunelovens kapittel 23, § 

23-1 at «Kommunestyret velger selv et 

kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll 

på deres vegne.  

 

Figuren under viser at det fra 

kommunestyret/bystyret går to styringslinjer. 

Den ene går fra kommunestyret/bystyret til 

administrasjonssjefen som har ansvaret for 

gjennomføringen av kommunens 

tjenesteproduksjon, planlegging og 

myndighetsutøvelse.  

Den andre styringslinjen representerer en 

uavhengig og ekstern kontroll som går 

gjennom kontrollutvalget.  

 

 
 

Kontrollutvalgets oppgaver/ansvar 

Kommunaldepartementet har i forskrift om 

kontrollutvalg og revisjon, av 17. juni 2019, 

gitt nærmere bestemmelser om 

kontrollutvalgets saksbehandling og 

oppgaver.   

 

Påse-ansvaret 
Kontrollutvalget har tre primære tilsyns- og 

kontrolloppgaver:  

 Påse at kommunes regnskaper blir 

revidert på en betryggende måte 

 Påse at det gjennomføres 

forvaltningsrevisjon 

 Påse at kommunen fører kontroll med 

sine interesser i selskaper mm. 

 Etterlevelses kontroll 

 

Oppfølging av regnskapsrevisjonen 
Kontrollutvalgets ansvar for å påse at 

regnskapsrevisjonen fungerer på en 

betryggende måte ivaretas blant annet 

gjennom at kontrollutvalget får seg forelagt 

revisjonsplaner, resultater etter 

kvalitetskontroller i revisjonen og 

uavhengighetserklæringer fra 

oppdragsansvarlige revisorer. I tillegg blir 

kontrollutvalget informert om spesielle 

forhold og funn som revisjonen har gjort.   

 

Plan for forvaltningsrevisjon 

Kontrollutvalget skal minst en gang i 

valgperioden utarbeide en plan for 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 

Kommunestyret skal vedta planen. 

Kommunestyret kan delegere til 

kontrollutvalget å foreta endringer i 

planperioden. 

 

Plan for og gjennomføring av 

eierskapskontroll 
Kontrollutvalget skal minst en gang i 

valgperioden utarbeide en plan for 

gjennomføring av selskapskontrollen. 

Kommunestyret skal vedta planen. 

Kommunestyret kan delegere til 

kontrollutvalget å foreta endringer i 

planperioden. 

 

Rapportering 
Kontrollutvalget skal avgi rapport til 

kommunestyret om hvilke 

forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller 

som er gjennomført og resultatet av disse.  

 

Budsjettbehandling for kontrollarbeidet 
Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til 

budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. 

Forslaget skal inneholde kostnadene til drift 

av kontrollutvalget, utvalgets sekretariat og 

den valgte revisjonen.  
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Innstilling på valg av revisor og 

revisjonsordning 
Kommunestyret avgjør selv om kommunen 

skal ansette egne revisorer, delta i IKS eller 

inngå avtale med annen revisor. Vedtaket 

treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. 

 

Kontrollutvalgets sammensetting 

Kommuneloven og forskrift om 

kontrollutvalg angir bestemte krav til dem 

som skal velges som medlemmer til 

kontrollutvalget. Det heter bl.a. at medlem 

av kontrollutvalg ikke kan være medlem 

eller varamedlem av kommunal nemnd med 

beslutningsmyndighet eller ansatt i 

kommunen. 

 

Kontrollutvalget skal i henhold til den nye 

kommuneloven (2019) bestå av minimum 

fem medlemmer. Det er opp til 

kommunestyret å bestemme om 

kontrollutvalget skal ha flere medlemmer.  

Kommunestyret i Råde har for perioden 

2019-2023 vedtatt av kontrollutvalget skal 

ha fem medlemmer. Minst ett av utvalgets 

medlemmer skal velges blant 

kommunestyrets medlemmer. 

 

Medlemmer 2015-2019 
Kjell A. Løkke, leder (Ap)  

Ragnhild Skovly Hartviksen (Ap)  

Geir-Ole Åsskau, nestleder (H)   

   

Varamedlemmer 2015-2019  
Arnstein Marcussen (Ap)  

Wenche Falmark (Ap) 

Jarle Kjellingtveit (H) 

 

Medlemmer 2019-2023 
Kjell A. Løkke, leder (Ap) 

Terje Yngvar Beck, nestleder (H) 

Jarle Tranøy (Ap) 
Rikke Cassandra Maske (MDG) 

Lillian Elvestad (Sp) 

 
Varamedlemmer 2019-2023 
Ove Mauseth (Ap) 

Kjell Olav Gammelseter (KrF) 

Wenche Falmark (Ap) 

Stine C. Blichfeldt-Ærø (MDG) 

Åse Marie Rusaanes (KrF) 

 

Kontrollutvalgets møte- og 

informasjonsaktivitet 

Østfold kontrollutvalgssekretariat har utført 

sekretariatstjenesten i 2019.   

Sekretariatfunksjonen har vært ivaretatt slik 

at møteinnkallinger, saksdokumenter og 

protokoller er blitt behandlet og utformet på 

tilnærmet samme måte som for øvrige 

politiske organ. Møteinnkallinger og 

sakskart er sendt elektronisk til utvalgets 

medlemmer, ordfører og rådmann.  

 

Kontrollutvalgets møteplan og 

møtedokumenter blir løpende publisert på 

sekretariatets hjemmeside: 

www.fredrikstad.kommune.no/okus. Siden 

er lenket til kommunes hjemmeside. 

 

Kontrollutvalget har i 2019 avholdt 5 møter. 

Til sammen har det behandlet i alt 36 saker.  

 

Statistikk for de fire siste årene: 

 2019 2018 2017 2016 

møter 5 4 5 4 

saker 36 30 30 28 

 

Ordføreren holdes orientert om arbeidet i 

kontrollutvalget gjennom at ordfører 

fortløpende får tilsendt utvalgets 

saksdokumenter og protokoller.  

 

Leder av kontrollutvalget forestår for øvrig 

den uformelle kontakten med den politiske 

ledelse i kommunen. 

 

Ved behandling av kommunes årsregnskap 

for 2018 var rådmann og økonomisjef 

særskilt invitert til møtet for å redegjøre for 

årets regnskap og resultat.  

 

Rådmann ble invitert til utvalget i 

februarmøtet. Temaet for rådmannen var 

orientering om kommunens branntilsyn -

nystartede samarbeidet mellom Råde 

kommune og Mosseregionens 

interkommunale brann og redning (MIB). 

 

I junimøte orienterte rådmannen om 

oppfølgingen av FR-rapporten som 

omhandlet internkontroll – avvikssystemet. 
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Behandlede saker i 2019 

I 2019 er regnskapsrevisjon og 

forvaltningsrevisjon utført av Østfold 

kommunerevisjon IKS. Selskapskontrollen 

er utført av Østfold kontrollutvalgs-

sekretariat. 

 

Plandokumenter 
Kontrollutvalget har i 2019 behandlet 

følgende plandokumenter for sin virksomhet: 

 Møteplaner for kontrollutvalget  

 Overordnet revisjonsstrategi for 

regnskapsrevisjonen 

 Budsjett for kontroll- og tilsyn 2020 

 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 

 

Regnskapsrevisjon 
Rapporter vedrørende investeringsprosjekter 

I henhold til reglement skal kontrollutvalget 

avgi innstilling til kommunestyret for hvert 

av kommunens avsluttede investerings-

prosjekt som har en totalkostnad på over 2 

millioner kroner. Kontrollutvalget avgir 

innstilling på grunnlag av revisjonens 

kontroller. 

 

Kontrollutvalget har ikke behandlet 

investeringsregnskaper i 2019. 

 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 

for 2018 

Kontrollutvalget har i 2019 avgitt uttalelse til 

kommunestyret om  Råde kommunes 

årsregnskap for 2018.   

 

Revisjonsberetningen for regnskapsåret 2018 

Resultatet av regnskapsrevisjonen 

rapporteres direkte fra revisjonen til 

kommunestyret gjennom revisjons-

beretningen.  

 

Revisjonsbrev 

I tillegg til revisjonsberetningen skal revisor 

også rapportere andre forhold som er 

avdekket gjennom revisjonen. Slik 

rapportering skal skje til kontrollutvalget, 

med kopi til rådmannen. Rapportering av 

slike forhold skal skje i form av 

"nummererte brev" og notater.  

Revisjonsforskriften § 4 gir bestemmelser 

om hvilke forhold som skal rapporteres i 

nummererte brev. Det er i 2019 blitt 

behandlet et revisjonsbrev – 2/2019. 

 

I revisjonsbrevet redegjør revisor for 

følgende forhold: 

 Årsbudsjettet, er en bindende plan for 

anvendelsen av kommunens midler i 

budsjettåret ifølge kommuneloven § 46 

nr. 1. Årsbudsjettet skal være realistisk 

og fastsettes på grunnlag av de inntekter 

og utgifter som kommunen kan forvente i 

det aktuelle budsjettår. 

 Revisjonen har tatt forbehold om avvik 

fra regulert budsjett i 

investeringsregnskapet. Kommunen har 

gitt opplysninger om dette i rådmannens 

årsberetning s. 24. 

 

Rådmannen redegjorde for kontrollutvalget 

den 23.09 2019 om igangsatte og planlagte 

tiltak. 

Kontrollutvalget følger dette videre opp i 

forbindelse med revisjonens 

årsoppgjørsrevisjon av årsregnskapet 2019. 

 

Oppfølging av tidligere revisjonsbrev 

1/2018. 

Kontrollutvalget har fulgt opp revisjonens 

nummerte brev (1/2018 fra i fjor), og 

rådmannens tiltak til forbedringer.  

Revisjonen bekrefter i revisjonsnotat at 

forholdene har blitt fulgt opp av 

administrasjonen. Kontrollutvalget til saken 

til orientering og lukket merknaden. 

 

Rapport om utført regnskapsrevisjon i 

2018/19 

Rapporten omtaler de lovpålagte oppgavene 

som er utført for å bekrefte kommunens 

årsregnskap samt tilknyttede oppdrag. 

Forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget har behandlet et 

forvaltningsrevisjonsrapport i 2019: 

 

«Forebyggende psykisk helse – barn og 

ungdom» 

Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget 

23.09 2019 og i kommunestyret 11.10 2019 i 

sak 64/19. 

I prosjektet arbeidet revisjonen etter 

følgende problemstillinger: 
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 I hvilken grad er det iverksatt 

forebyggende tiltak for barn og unge 

innenfor psykisk helse?  

 Er det et godt fungerende samarbeid 

mellom ulike instanser med ansvar for 

psykisk helsearbeid for barn og unge? 

 

 Revisjonens konklusjon på 

problemstillingene var følgende:  
«Revisjonen konkluderer med at det i stor grad 

er iverksatt forebyggende tiltak for barn og 

unge innenfor psykisk helse i Råde kommune.  

 Kommunen har etablert en god oversikt over 

virksomhetens mål, oppgaver, aktiviteter og 

organisering gjennom sitt planarbeid. 

Revisjonen finner videre at kommunen har 

sikret at grunnbemanningen i det forebyggende 

og helsefremmende arbeidet består av påkrevd 

kompetanse.  

 Revisjonen har imidlertid funnet enkelte 

forbedringspunkter. Når det gjelder 

skolestartundersøkelsen mener revisjonen, med 

utgangspunkt i direktoratets anbefalinger, at 

det kan være hensiktsmessig å vurdere 

tidspunktet for gjennomføring av 

legeundersøkelsen. Videre at helsesamtale bør 

gjennomføres med alle elevene på 8. trinn. 

Fakta har vist at det i liten grad gjennomføres 

hjemmebesøk hos barn og unge i skolealder, 

og revisjonen er derfor enig i 

tilbakemeldingene fra de som er intervjuet i 

prosjektet (informantene) om at det også kan 

være nyttig å gjennomføre hjemmebesøk i 

større utstrekning. Revisjonen har også påpekt 

at kommunen i praksis har ligget noe under 

norm for helsesykepleierdekning på skolene.  

 

 Når det gjelder rapportens andre 

problemstilling er det etablert flere arenaer for 

samarbeid. Enkelte samarbeid fungerer godt, 

spesielt internt i Familiehuset hvor tjenestene 

er samlokalisert. Samarbeidet med fastlegene 

har tidligere vært utfordrende å få til, men nå 

er det etablert et samarbeid som ser ut til å 

kunne fungere godt. Slik vurderingene viser 

har revisjonen funnet forbedringspunkter 

knyttet til samarbeidet med kommunelege, 

BUPP og NAV. Samtidig er det ikke etablert 

prosedyrer for samarbeid med alle relevante 

instanser. Etter revisjonens oppfatning 

fremstår systemet som noe fragmentert, og 

revisjonen er enige med informantene i at det 

er noen mangler ved systemet og rutinene. Det 

er derfor positivt at kommunen nå arbeider 

med å utvikle dette. Revisjonen vil særlig 

trekke frem kommunens innføring av BTI – 

bedre tverrfaglig innsats, som plattform for 

etablering av strategi og tilnærming til det 

tverrfaglige arbeidet.»   

 

Med bakgrunn i revisjonens konklusjon og 

anbefalinger fattet kontrollutvalget sitt 

vedtak og ga innstilling til kommunestyret at 

forvaltningsrevisjonsrapport «Forebyggende 

psykisk helse – barn og ungdom» tas til 

etterretning, og at administrasjonen følger 

opp de 8 anbefalinger som fremkommer av 

rapporten: 

 vurdere å involvere kommunelegen i 

utformingen av helsestasjonens og 

skolehelsetjenestens planverk og 

prioriteringer.  

 vurdere om helsesykepleierdekningen i 

skolene er tilstrekkelig.  

 vurdere tidspunktet for gjennomføring av 

legeundersøkelse i forbindelse med 

skolestartundersøkelsen.  

 vurdere mulighetene for økt bruk av 

hjemmebesøk.  

 vurdere om kommunens tilgang til 

psykologkompetanse er tilstrekkelig.  

 vurdere henvisningspraksis, spesielt 

overfor PPT og barn med psykososiale 

vansker.  

 utarbeide og følge opp skriftlige 

prosedyrer for samarbeid med alle 

relevante instanser og nivåer i det 

tverrfaglige samarbeidet.  

  

Kommunestyret vedtok kontrollutvalgets 

innstilling, og la til at rådmann også skal gi 

en rapportering til HOV-utvalget, samtidig 

som det blir sendt til kontrollutvalget våren 

2020. 

 

Oppfølging av tidligere 

forvaltningsrevisjoner  

Oppfølging av FR-prosjekt «Internkontroll – 

avvikssystemet». Kontrollutvalget behandlet 

rapporten i sitt møte i september 2018, 

kommunestyret behandlet rapporten i 

november i 2018. Kommunestyret ba 

administrasjonen om å følge opp følgende 

fem anbefalinger som fremkommer av 

rapporten kontrollutvalgets tilleggs punkt:  

 i større grad etablere bruk av leselister   
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 sikre at alle ansatte gjøres kjent med 

innholdet i gjeldende avviksrutiner 

 sikre tilstrekkelig opplæring i å melde 

avvik i kvalitetslosen 

 arbeide aktivt for å få inn flere 

avviksmeldinger 

 etablere en helhetlig oversikt over klager 

fra kommunens innbyggere 

 etablere rutiner for at de ansatte som 

melder avvik får tilbakemelding når 

avviket er lukket. Kommunen bes 

vurdere hvordan melder skal involveres i 

lukkingen av avviket.  

 

Kontrollutvalget fikk en skriftlig og muntlig 

redegjørelse for hvordan vedtaket var fulgt 

opp i sitt møte den 3.juni 2019, sak 19/15. 

Kontrollutvalget tok redegjørelsen fra 

rådmann til orientering. 

Eierskapskontroll 
Formålet med eierskapskontroll 

fremkommer av § 23-4 i kommuneloven. 

Ifølge bestemmelsen innebærer en 

eierskapskontroll å kontrollere om den som 

utøver kommunens eierinteresser, gjør dette i 

samsvar med lover og forskrifter, 

kommunestyrets vedtak og anerkjente 

prinsipper for eierstyring. 

Kontrollutvalget skal minst en gang i 

valgperioden, og senest innen utgangen av 

året etter kommunestyret er konstituert, 

utarbeide en plan for hvilke 

eierskapskontroller som skal gjennomføres. 

Planen vedtas av kommunestyret selv. 

Kontrollutvalget i behandlet plan for 

eierskapskontroll for perioden 2020 – 2023.  

Det har ikke vært gjennomført 

eierskapskontroll i 2019. I henhold til plan 

for perioden 2016 – 2019 skulle Østfold 

Interkommunale Utvalg mot Akutt 

forurensing vært gjenstand for kontroll i 

2019. Ved gjennomgang av samarbeidets 

vedtekter kom det frem at samarbeidet ikke 

er et eget juridisk enhet. Det er stilt krav om 

dette i lovverket for å kunne gjennomføre 

eierskapskontroll. Kontroll med samarbeidet 

utgikk av planen. 

Henvendelser til kontrollutvalget           
Kontrollutvalget kan også behandle 

henvendelser fra innbyggere eller andre 

aktører som mener de har en sak for 

kontrollutvalget. For hver henvendelse må 

det vurderes om den hører inn under 

kontrollutvalgets oppgaver og om den skal 

prioriteres.  

 

Kontrollutvalget har ikke mottatt 

henvendelser i 2019. 

Andre saker og informasjon 
Av andre saker som kontrollutvalget har 

behandlet nevnes: 

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 

 Prosjektplan: «Forebyggende arbeid – 

psykisk helse» 

 Rapporter om utført forvaltningsrevisjon 

(ressursforbruk) 

 Revisors uavhengighetserklæringer  

 Workshop risiko- og 

vesentlighetsvurderinger 

 Justering av plan for selskapskontroll 

 Informasjon – restanseprosjekter - 

forvaltningsrevisjon 

 Rutine for godkjenning av protokoller 

 Prinsippavklaringssak. 

 Plan for eierskapskontroll 2019-2023, 

utsatt behandling til 2020. 

 

Saker som kontrollutvalget har fått 

informasjon om: 

 Kontrollrapport vedrørende 

skatteoppkreverfunksjonen for Råde 

kommune 

 Kommunestyrets behandling av saker fra 

kontrollutvalget  

 Referat fra eiermøte i ØKUS 22. mai 

2019 

 Orientering om NKRF sin 

kontrollutvalgsskonferanse i 2019. 
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Denne årsmeldingen er behandlet og godkjent av kontrollutvalget i møte den 24. februar 2020. 

 

 

 

Kjell A. Løkke (s) 

Kontrollutvalgets leder 
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Løpenr.: 28371/2020 
Klassering: 3017-191 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Råde 24.02.2020 20/9 

 

Referater og meldinger 

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

 
Fredrikstad, 07.02.2020 
 
 

Vedlegg 
1. Tilsynsrapport fra fylkesmannen i Oslo og viken, på temaet «Skolemiljø – skolens 

aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø og skoleeiers 
forsvarlige system – Råde kommune – Karlshus skole» 

2. Råde kommunes tilsvar på tilsynsrapport, datert 16.12 2020.  
3. Forum for kontroll og tilsyn (FKT) – Fagkonferanse 3. og 4. juni 2020, Gardermoen 
4. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 09.12 2019. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1: Som en del av samordningen mellom statlige tilsyn og kommunens egenkontroll 
legges tilsynsrapporter fra fylkesmann frem for kontrollutvalget som orienteringssaker. 
Fylkesmannen i Oslo og Viken har gjennomført et tilsyn på temaet «Skolemiljø – skolens 
aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø og skoleeiers forsvarlige 
system – Råde kommune – Karlshus skole». Denne ligger som vedlegg 1 til saken.  
Vedlegg 2: er Råde kommunes tilsvar på tilsynsrapport og de avvik som fremkom av 
rapporten. 
 
Vedlegg 3: Informasjon om fagkonferanse 3. og 4. juni 2020 som Forum for kontroll og tilsyn 
gjennomfører på Gardermoen. Konferansen har påmeldingsfrist 8, april. 
 
Vedlegg 4: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 09.12 2019 blir lagt frem til orientering.   

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta referater og meldinger til orientering. 
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Sammendrag 
 
Tema og formål 
Temaet for dette tilsynet er skolens aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø og 
skoleeiers forsvarlige system for å vurdere og følge opp at skolene oppfyller aktivitetsplikten. Tilsynet er 
en del av felles nasjonalt tilsyn 2018-2021. Hovedpunkter i tilsynet er: 

 Plikten til å følge med og gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak ved mistanke eller 
kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø 

 Plikten til å straks varsle, undersøke og sette inn tiltak dersom en som jobber på skolen 
krenker en eller flere elever 

 Plikten til å gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltak 
 Skoleeier skal ha et forsvarlig system for å vurdere og følge opp at skolene oppfyller 

aktivitetsplikten. 

Det overordnede formålet med det nasjonale tilsynet er å kontrollere om kommunen oppfyller 
kravene i regelverket når det gjelder skolens aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt 
skolemiljø. 
 
Gjennomføring 
Fylkesmannen åpnet 11. mars 2019 tilsyn med skolens aktivitetsplikt for å skre at elevene har et trygt og 
godt skolemiljø ved Karlshus skole i Råde kommune. I tillegg omhandler tilsynet skoleeiers forsvarlige 
system for å vurdere og følge opp at skolene oppfyller aktivitetsplikten.  

Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner i denne rapporten er basert på skriftlig dokumentasjon og 
intervjuer på skoleeier- og skolenivå. 
 
Avdekkede lovbrudd 
Fylkesmannen har i kapitlene 3, 4, 5 og 6 konstatert oppfyllelse av regelverket på noen områder og brudd 
på andre områder. Følgende fire pålegg kan bli aktuelle å vedta: 
 
Kommunen må sørge for at skolen oppfyller plikten til å gripe inn, varsle, undersøke og sette inn 
tiltak for å sikre at elever har et trygt og godt skolemiljø, jf. oppll. §§ 9 A-2, 9 A-3 og 9 A-4. 
Kommunen må i den forbindelse se til at skolen: 

 Sørger for at alle som jobber på skolen griper inn mot krenkelser dersom det er mulig.  
 Dokumenterer hvordan den griper inn i sakene.  
 Sikrer at eleven alltid får beskjed om at rektor vil bli varslet om saken, med mindre dette 

hindrer at det kan varsles raskt nok.  
 Dokumenterer hva den gjør for å oppfylle plikten til å varsle rektor i sakene.  
 Sikrer at den undersøker sakene tilstrekkelig grundig. 
 Dokumenterer hva den gjør for å undersøke sakene.  
 Sikrer at det settes inn egnede tiltak dersom en elevs rett til et trygt og godt skolemiljø ikke 

er oppfylt.  
 Sikrer at eleven får uttale seg om hva som skal være innholdet i aktivitetsplanen. 
 Dokumenterer at den tar stilling til elevens beste i sakene.  
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Kommunen må sørge for at skolen oppfyller plikten til å straks varsle, undersøke og sette inn tiltak 
ved mistanke eller kjennskap til at en som jobber på skolen, har krenket en eller flere elever, jf. oppll. 
§§ 9 A-3, 9 A-4 og 9 A-5. Kommunen må i den forbindelse se til at skolen: 
 

 Sikrer at alle som jobber på skolen, varsler rektor eller skoleeier straks, dersom de får 
mistanke om eller kjennskap til at en som jobber på skolen, krenker en eller flere elever. 

 Sikrer at elevene som har blitt krenket, alltid får beskjed om at rektor eller skoleeieren vil bli 
varslet om saken, med mindre dette hindrer at det kan varsles raskt nok 

 Dokumenterer hva den gjør for å oppfylle plikten til å varsle rektor eller skoleeier i sakene. 
 Sikrer at det undersøkes i alle saker, og at det blir gjort tilstrekkelig grundig.   
 Dokumenterer hva den gjør for å undersøke sakene.  
 Sikrer at involverte elever får uttale seg  

 
Kommunen må sørge for at skolen oppfyller plikten til å gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltak for å 
sikre at elever har et trygt og godt skolemiljø, jf. oppll. §§ 9 A-3, 9 A-4 og 9 A-9. Kommunen må i den 
forbindelse se til at skolen: 
 

 Lager en skriftlig plan i tråd med kravene i § 9 A-4 sjette ledd når det gjelder hvilket problem 
som skal løses 

 Forklarer eleven som saken gjelder, innholdet i planen 
 Følger opp at tiltak blir gjennomført slik som beskrevet i aktivitetsplanen 
 Sikrer at det innhentes tilstrekkelig informasjon om hvordan tiltakene har virket, inkludert 

elevens syn og hvilke endringer eleven ønsker 
 Sørger for at tiltakene tilpasses eleven og saken 

 
Kommunen må sørge for å ha et forsvarlig system for å vurdere og følge opp at skolene oppfyller 
aktivitetsplikten, jf. oppll. § 13-10 andre ledd. Kommunen må i den forbindelse se til at den: 
 

 skaffer seg informasjon om hvordan skolene oppfyller plikten til å følge med, gripe inn, 
varsle, undersøke og setter inn tiltak ved mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har et 
trygt og godt skolemiljø 

 skaffer seg informasjon om hvordan skolene oppfyller plikten til å straks varsle, undersøke og 
sette inn tiltak dersom en som jobber på skolen krenker en eller flere elever 

 skaffer seg informasjon om hvordan skolene oppfyller plikten til å gjennomføre, evaluere og 
tilpasse tiltak 

 bruker denne informasjonen til å vurdere om skolene sitt arbeid er i samsvar med 
regelverket. 

 sørger for at skolene endrer praksis dersom det er nødvendig.  
 
Status på rapporten og veien videre 
I denne tilsynsrapporten er det fastsatt en frist for Råde kommune for å rette lovbruddene som er avdekket 
under tilsynet.  
 
Fristen er 16. desember 2019.  
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Hvis Råde kommune ikke har rettet regelverksbruddene innen fristen, vil Fylkesmannen i Oslo og Viken 
vedta pålegg om retting med hjemmel i kommuneloven § 60 d. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status 
som enkeltvedtak og vil kunne påklages, jf. forvaltningsloven kapittel VI.  
 
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at våre konklusjoner bygger på det konkrete kildematerialet som 
foreligger og kun tar utgangspunkt i status på det tidspunktet tilsynsrapporten er datert.  
 
Tilsynsrapporten er avgrenset til tilsynstemaet, og er ikke en uttømmende tilstandsvurdering av 
kommunens øvrige virksomhet.  
 
1. Innledning  
 
Felles nasjonalt tilsyn på opplæringsområdet 2018-2021 omfatter følgende temaer: skolens arbeid med 
elevenes utbytte av opplæringen, skolebasert vurdering, tidlig innsats, spesialundervisning, skolemiljø, 
grunnskoleopplæring for voksne og videregående opplæring for voksne.  

Temaet skolemiljø er delt inn i deltemaer og omfatter skolens aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et 
trygt og godt skolemiljø. Skoleeiers forsvarlige system for å vurdere og følge opp at skolene oppfyller 
aktivitetsplikten er også et av deltemaene. I tillegg inneholder temaet skolens plikt til å arbeide 
forebyggende og informere og involvere elever og foreldre. Dette deltemaet vil ikke være en del av tilsynet 
med Råde kommune. 

Det er Råde kommune som har det overordnede ansvaret for at kravene i oppll. blir overholdt, jf. oppll.  
§ 13-10 første ledd. Råde kommune er derfor adressat for denne foreløpige tilsynsrapporten. 
 
1.1 Karlshus skole – Råde kommune 
 
Karlshus skole er en offentlig barneskole i Råde kommune i Østfold fylke. Skolen har 391 elever 
fordelt på 1. til 7. trinn. Skolen har 36 lærere fordelt på 29,6 årsverk til undervisning (tall fra GSI per 
8. mai 2019).  

Råde kommune har totalt 7542 innbyggere (per 1. kvartal 2019, tall fra SSB), hvorav 894 er elever i 
grunnskolen (tall fra GSI per 8. mai 2019). Råde kommune har 2 barneskoler og 1 ungdomsskole. 
 
1.2 Lesehjelp til tilsynsrapporten 
 
Rapporten har ett kap. for hvert hovedområde for tilsynet: 

 Kap. 3: skolens aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø 
 Kap. 4: skolens skjerpede aktivitetsplikt dersom en som jobber på skolen krenker en eller flere 

elever 
 Kap. 5: skolens plikt til å gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltak 
 Kap. 6: skoleeiers forsvarlige system for å vurdere og følge opp at skolene oppfyller aktivitetsplikten 

 
Kapitlene 3-6 er delt inn på følgende måte:  

 Rettslig krav 
 Fylkesmannens undersøkelser 
 Fylkesmannens vurderinger 
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 Fylkesmannens konklusjon 
 
Dersom Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, framkommer dette som 
korreksjonspunkt. Foran i rapportens sammendrag og i kap. 7 Forhåndsvarsel om pålegg om retting 
av lovbrudd er det en oppsummering av alle korreksjonspunkt. 
 
2. Om tilsynet med Råde kommune – Karlshus skole 
 
2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler  
 
Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler jf. oppll. § 14-1 første ledd, jf. kommuneloven kap. 
10 A. Fylkesmannens tilsyn på opplæringsområdet er lovlighetstilsyn jf. kommuneloven § 60 b. 
Fylkesmannens tilsyn med offentlige skoler er myndighetsutøvelse og skjer i samsvar med 
forvaltningsrettens regler for dette. 

I de tilfeller Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes dette som 
lovbrudd, uavhengig av om det er oppll. eller forskrifter fastsatt i medhold av denne, som er brutt. 
 
2.2 Tema for tilsynet  

Temaet for tilsynet er skolens aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø og 
skoleeiers forsvarlige system for å vurdere og følge opp at skolene oppfyller aktivitetsplikten.  

Det overordnede formålet med det nasjonale tilsynet er å bidra til at elever har et trygt og godt 
skolemiljø. For å sikre dette kontrollerer Fylkesmannen at kommunen oppfyller kravene i regelverket 
når det gjelder skolenes aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø. 

Tilsynet skal bidra til at kommunen som skoleeier sørger for at skolen: 

 sikrer elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring 
 oppfyller sin aktivitetsplikt 
 oppfyller sin skjerpede aktivitetsplikt 
 sørger for at eleven blir hørt 

I tillegg skal tilsynet bidra til at skoleeier sørger for å ha et forsvarlig system for å vurdere om skolene 
oppfyller kravene i regelverket og for å følge opp resultatene fra disse vurderingene.  

I tilsynet vurderer vi om Karlshus skole på denne måten sikrer elevenes rettigheter etter oppll. kap.  
9 A. Vi vurderer også om skoleeier har et forsvarlig system for å vurdere og for å følge opp dette. Vi 
ser på om skoleeier skaffer seg informasjon om praksis på skolene, vurderer om skolene følger 
regelverket og setter inn tiltak dersom de ikke følger regelverket. Vi vurderer om skoleeier gjør dette 
tilstrekkelig og ofte nok til å sikre at skolene følger regelverket. 

Manglende oppfyllelse av aktivitetsplikten kan medføre at elevene ikke får ivaretatt sine rettigheter 
etter oppll. kap. 9 A. Elevene står da i fare for å få et skolemiljø som ikke fremmer helse, trivsel og 
læring. 

Det er bare utvalgte deler av oppll. kap. 9 A som kontrolleres i dette tilsynet. Oppll. og forskrift til 
loven har også bestemmelser som blant annet gjelder fysisk skolemiljø, ordensreglement og straffe- 
og erstatningsansvar. Disse bestemmelsene er ikke inkludert i dette tilsynet.  
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2.3 Om gjennomføringen av tilsynet  
 
Tilsyn med Råde kommune ble åpnet gjennom brev av 11. mars 2019. Fylkesmannen har krevd at 
kommunen legger frem dokumentasjon, jf. kommuneloven § 60 c. 

Dette tilsynet har benyttet Utdanningsdirektoratets system for egenvurdering, RefLex, som 
informasjonsgrunnlag. RefLex er utfylt av skoleeier, rektor og lærere. Egenvurderingene gir informasjon til 
Fylkesmannen om tilstanden på tilsynsområdet. I tillegg har RefLex til hensikt å sette i gang prosesser på 
skolen og i kommunen knyttet til skolens aktivitetsplikt og skoleeiers forsvarlige system. 

I RefLex viser respondentene til skriftlig dokumentasjon som skal underbygge svarene. Denne 
dokumentasjonen er gjennomgått av Fylkesmannen. For temaet skoleeiers forsvarlige system, ble 
egenvurderingen utfylt av både skoleeier og rektor. I tillegg har rektor fylt ut egenvurdering for temaet skolens 
aktivitetsplikt.   

Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner i denne rapporten er basert på skriftlig dokumentasjon 
fra skolen og skoleeier, og intervjuer med rektor, skoleeier og fire lærere. Fylkesmannen har også 
intervjuet to øvrige ansatte, tre foresatte, tre elever, samt tre elever fra Elevrådet på skolen gjennom 
et gruppeintervju. 
 
Følgende dokumenter inngår i dokumentasjonsgrunnlaget for tilsynet: 
 

 Utfylt egenvurderingsskjema fra skoleeier og rektor vedrørende skoleeiers forsvarlige 
system, med følgende vedlegg: 
 

 Elevundersøkelsen Råde kommune 2018/2019  
 System for vurdering av om kravene i oppll. og forskrifter blir oppfylt, jf. oppll.  

  § 13-10, Råde kommune 
 Tilstandsrapport for grunnskolen i Råde 2017 

Skoleeier har i tillegg sendt inn følgende dokumenter til oss vedrørende skoleeiers 
forsvarlige system: 

 Referat fra felles skoleledermøter 22.01.2019 
 Referat fra felles skoleledermøter 14.02.2019 
 Referat fra felles skoleledermøter 21.03.2019 
 Handlingsplan mot mobbing Rådeskolene 
 Sosial læreplan for Karlshus skole 

 
 Utfylt egenvurderingsskjema fra rektor og lærere vedrørende skolens aktivitetsplikt. Rektor 

har sendt inn følgende dokumenter til oss vedrørende skolens aktivitetsplikt: 
 

 E-post om endringer i oppll. (14. juni 2017) 
 Handlingsplan mot mobbing, Råde kommune (etter tidligere opplæringslov kap. 9a) 
 Arbeidsbeskrivelser for skolens ledelse, kontaktlærer, og medlærer/faglærer 
 Informasjon til personalet mandag 3. desember 2018 
 Tilsynsområder 
 Tilsynsplan – skoleåret 2018-2019 Høst 
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 Tilsynsplan på enkeltelever fra november 2018 
 Beredskapsteam mot mobbing, Råde kommune 
 Informasjonsinnhentingsskjema ved saker til Beredskapsteam mot mobbing 
 Mal spørreskjema 
 Spekter – spørreskjema til elevene 
 Relasjon L-E: Meg og min elevgruppe 
 Møtereferat elevatferd 
 Veileder for lovpålagte samtaler og tilbakemeldinger i skolen 
 Skjema for elevsamtaler ved Karlshus skole 
 Ordensreglement for Karlshus skole, skoleåret 2018/2019 
 Handlingstrapp ved avdekking av krenkende atferd 
 Er du voksen? Utfører du arbeid her? Da gjelder dette DEG 
 Vennskaperdag torsdag 28. mars (bilde) 
 Aktivitetsplikt og aktivitetsplan, Karlshus skole 
 Møteinnkalling til kommunens administrasjon 
 Veileder for skolens ansatte i møte med elever som har uønsket atferd, Karlshus 

skole 
 Oppsummering Læringsmiljøprosjektet 2014-2016 
 Veiledning: Råde kommune, Karlshus, Råde u. og Spetalen skoler- 

Læringsmiljøarbeid, Råde kommune 2015-2016 
 E-post om veiledning læringsmiljøprosjektet 
 Læringsmiljøprosjektet- Et prosjekt som er målrettet mot mobbing, 

Utdanningsdirektoratet 
 Referat fra 1.veiledningsmøte Læringsmiljøprosjektet Karlshus skole 
 Ukeposten uke 4/2015, uke 11/2015, uke 12/2015, uke 24/2015 og uke 36/2017 
 Kontrakt mellom Karlshus skole og Senter for atferdsforskning om 

skoleutviklingsprogrammet Respekt 
 Årshjul for gjennomgang av HMS/rutiner, Råde kommune 
 Info/aktuelle saker- Karlshus skole 11.12.17 
 Velkommen tilbake fra ferie! Planleggingsdag 16.08.17, Karlshus skole 
 Planleggingsdag Karlshus skole 10.11.17 
 Møter med samarbeidspartnere- mars, elevfokus gjennomføres hver mandag (bilde) 
 Karlshus-nytt skoleåret 2018/19, informasjonsblad for Karlshus skole 
 Aktivitetsplikt og aktivitetsplan for to elever 
 Logg angående elev 
 Handlingsplan mot mobbing- Rådeskolene  
 Diverse dokumenter fra Karlshus-permen 

 

Dokumentasjon vedrørende elever: 

 Aktivitetsplaner for elever  
 Utviklingssamtaler for elever 
 Referater fra møter med foreldre til elever  
 Notat fra samtale med foreldre til elever  
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 Notat fra forberedelse til møte angående elever 
 Dokumentasjon i elevsak angående elever  
 Brev fra Fylkesmannen til skolen om opplysninger i sak om psykososialt skolemiljø 

angående elever  
 Brev fra skolen til Fylkesmannen om tilsvar angående elever  
 Vedtak fra Fylkesmannen i sak om psykososialt skolemiljø angående elever  
 Følgebrev fra Fylkesmannen om vedtak angående elever  
 Brev fra Fylkesmannen om avslutning av sak om skolemiljø angående elever  
 Spekter-undersøkelse angående elever  
 E-poster til og fra skole og foreldre angående elever  
 E-poster til og fra skole m fl angående elever 
 Brev fra foreldre til skolen angående elever 
 Invitasjon til elevsamtale angående elever 
 Referat fra elevsamtaler angående elever 
 innkalling til møte med foreldre angående elever 
 Elevsamtale om faglig utvikling angående elever 
 Brev fra andre offentlige tjenester om innhenting av opplysninger angående elever 
 Brev fra skolen til andre offentlige tjenester om tilsvar angående elever 
 Hendelse i skoletime angående elever  
 Notat i forbindelse med møte med foreldre angående elever 
 Referat fra besøk angående elever 

 
3. Skolens aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt 
skolemiljø 
 
Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene som gjelder skolens aktivitetsplikt for å sikre at elevene 
har et trygt og godt skolemiljø. Aktivitetsplikten følger av oppll. § 9 A-4. 

Rettslig krav 1 
Plikten til å følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø (RefLex 1.2 – 1.8) 

Alle som jobber på skolen, skal være oppmerksomme på forhold eller oppførsel som kan tyde på at 
en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal følge spesielt godt med på ekstra sårbare 
elever. Skolen må skaffe seg informasjon fra elevene om hvordan de opplever skolemiljøet. Det er 
elevenes egne subjektive opplevelse av skolemiljøet som er avgjørende. Skolen skal dokumentere 
hvordan den følger med. 
 
Fylkesmannens undersøkelser 

Ta utgangspunkt i elevens subjektive opplevelse av skolemiljøet  
Både rektor og lærere svarer ja i RefLex at de tar utgangspunkt i elevens subjektive opplevelse av 
situasjonen når de vurderer om en elev har et trygt og godt skolemiljø. Rektor sier i intervjuet at det 
er gjennom elevsamtaler, enten de systematiske eller ved behov, at kontaktlærer, eventuelt 
sosiallærer eller helsesykepleier, snakker med elevene. Lærerne sier i intervjuene at de daglig 
snakker med elevene hvis det har skjedd noe i for eksempel et friminutt. 
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Dokumentasjonen viser at skolen har ulike skjemaer som de kan bruke for å innhente informasjon 
om elevenes faglige og sosiale utvikling. Dokumentet Veileder for lovpålagte samtaler og 
tilbakemeldinger i skolen består av tre ulike maler/skjemaer; Elevsamtale om faglig utvikling, Dialog 
om annen utvikling og Tilbakemelding orden og oppførsel. Malen/skjemaet Dialog om annen utvikling 
er en egenvurdering for eleven i forkant av skole-hjemsamtalen, og inneholder spørsmål om trivsel, 
blant annet «Har du noen å være sammen med?», og «Blir du ertet eller plaget?».  
 
Fylkesmannen har mottatt dokumentasjon fra skolen i flere elevsaker. Det er dokumentert at skolen 
har brukt Elevsamtale om faglig utvikling og Dialog om annen utvikling i en av disse sakene. Det er 
videre dokumentert at ansatte på skolen har snakket med alle elevene, og det er fylt ut informasjon i 
skjema for utviklingssamtaler. Det er i tillegg blitt skrevet egne referater fra samtaler med 
enkeltelever. 
 
Kjennetegn på at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø 
På spørsmål i RefLex om alle som jobber på skolen er gitt kompetanse, slik at de kan gjenkjenne tegn 
på at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, så svarer både rektor og lærerne ja. Rektor forklarer 
at det gjennomføres jevnlig, og skjer gjennom infoskriv, infotavle, på personalmøte og e-poster fra 
rektor. Flere av lærerne svarer i intervjuet at de har mottatt skriftlig informasjon og referater fra 
rektor. Videre viser de til Karlshus-permen, og at i denne permen finner man alle instrukser og 
Handlingsplan mot mobbing.  
 
Dokumentasjonen viser at rektor sendte en e-post til de ansatte den 14. juni 2017 om flere endringer 
i oppll. som skulle tre i kraft 1. august 2017, deriblant reglene om skolemiljø. Det ble videre gitt 
informasjon til de ansatte om nytt regelverk om skolemiljø og mobbing i forbindelse med 
planleggingsdagen 16. august 2017. Det er også dokumentert at det var en planleggingsdag den 10. 
november 2017, med tema «Oppll.s § 9a». I tillegg ble det gitt informasjon den 11. desember 2017 
om rutine for mobbesaker. I dokumentet Er du voksen? Utfører du arbeid her? Da gjelder dette DEG 
står det at man har plikt til å følge med på at skolemiljøet er trygt og godt for alle elever. Det står 
også at plikten til å melde gjelder all mistanke om at en elev ikke har det bra på skolen, og at 
terskelen skal være lav for å si ifra. Karlshus-permen inneholder diverse maler, rutinebeskrivelser, 
beredskapsplaner osv. for skolen/kommunen, deriblant Handlingsplan mot mobbing. 
 
På spørsmål om de ansatte alltid følger med på om den enkelte elev har det trygt og godt, så 
opplyser de ansatte i intervjuene at kontaktlærerne har en muntlig gjennomgang i fellestid for å 
fortelle om elever i klassen. Det er både elever som kan stå i fare for ikke å ha det trygt og godt, og 
for eksempel de som har en utagerende atferd. Det blir også vist til at det har vært informasjon og 
gjennomgang av temaer om blant annet mobbing på planleggingsdager. 
 
Dokumentasjonen viser at personalet får informasjon om enkeltelever på mandager i felles tid, jf. 
dokumentet Informasjon til personalet mandag 3. desember 2018. Skolen har også dokumentert at 
lærerne kan melde inn elevsaker som kan være 9 A-saker i Elevfokus på mandager, der PPT og 
helsesykepleier er tilstede. 
 
På spørsmål til foreldrene i intervjuet om de legger merke til om alle som jobber på skolen alltid 
følger med på om den enkelte elev her det trygt og godt, så kom det fram at man hadde erfaring med 
at kontaktlærer med en gang tok tak i deres bekymringsmelding, og at læreren fulgte med på hva 
som skjedde i friminuttene og timene, og hadde en god dialog med foreldrene. Det kom også fram at 
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man hadde inntrykk av at det er nok ansatte ute i friminuttene, men at det var noe usikkerhet om de 
ansatte får med seg det som skjer for eksempel i gangene.  
 
Flere av elevene sier at de legger merke til at de voksne er ute og følger med på dem i friminuttene.  
 
Dokumentasjonen viser at personalet har tilsyn med elevene i friminutter osv. på områder både i 
uteområder og inne i skolebygget, jf. dokumentene Tilsynsområder og Tilsynsplan- skoleåret 2018-
2019 HØST.  
 
Følge spesielt godt med på ekstra sårbare elever 
Rektor og lærerne svarer ja i RefLex på at alle som jobber på skolen er gjort kjent med hvilke forhold 
rundt en elev som kan gjøre eleven særskilt sårbar. Rektor utdyper ved å vise til at skolen har drøftet 
alle sårbare elever i plenum, samt hvordan de ansatte møter disse elevene på en best mulig måte.  
 
På spørsmålet til lærerne om de er kjent med hvilke forhold rundt en elev som kan gjøre eleven 
særskilt sårbar, så svarer de at det kan være blant annet hjemmeforhold, eller når en elev mister et 
kjært familiemedlem, diagnose, tospråklig bakgrunn, lav sosial kompetanse og/eller at eleven er 
nyinnflyttet. 
 
I RefLex har rektor og lærerne svart ja på om alle som jobber på skolen alltid følger spesielt godt med 
på om de særskilt sårbare elevene har et trygt og godt skolemiljø. Rektor har vist til at skolen har 
forsterket tilsyn i alle friminutt, det vil si at det er mange voksne ute til enhver tid. I tillegg har 
enkelte elever individuell oppfølging i friminutt og overgangssituasjoner.  
 
I intervjuet svarer lærerne at de observerer i forbindelse med inspeksjon og at de følger ekstra med 
på de elevene som de etter hvert kjenner godt.  
 
Dokumentasjonen viser at personalet får informasjon om enkeltelever på mandager i felles tid, jf. 
dokumentet Informasjon til personalet mandag 3. desember 2018. Skolen har også dokumentert at 
lærerne kan melde inn elevsaker som kan være 9 A-saker i Elevfokus på mandager, der PPT og 
helsesykepleier er tilstede. Dokumentasjonen viser også at personalet har tilsyn med elevene i 
friminutter osv. på områder både i uteområder og inne i skolebygget, jf. dokumentene 
Tilsynsområder og Tilsynsplan- skoleåret 2018-2019 HØST, samt for enkeltelever som er sårbare og 
som har behov for ekstra beskyttelse, jf. dokumentet Tilsynsplan på enkeltelever fra november 2018. 
 
Innhente informasjon fra elevene og dokumentere hvordan følge med 
På spørsmål om skolen innhenter informasjon om hvordan elevene generelt opplever skolemiljøet, 
så svarer rektor og alle lærerne ja i RefLex. Rektor og flere av lærerne viser til at det gjøres i 
forbindelse med elevsamtaler, utviklingssamtaler, og elev- eller spørreundersøkelse. Skjemaer blir 
fylt ut med informasjon fra elevsamtaler og utviklingssamtale, og Spekterundersøkelsen blir brukt til 
å få innsyn i egen klasse.  
 
På spørsmål i intervjuet om det er bestemt en fast fremgangsmåte for hvordan denne informasjonen 
skal innhentes og hvordan dette skal dokumenteres, svarer rektor at det går fram av årshjulet når de 
skal gjennomføre en ikke-anonym spørreundersøkelse, og på bakgrunn av undersøkelsen skal den 
enkelte kontaktlærer lage et sosiogram. Så skal det bli drøftet med sosiallærer, og det er 
kontaktlærers ansvar å følge opp.  
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Dokumentasjonen viser at skolen har satt av tid til kartlegging med Spekter for 3.-7.trinn i 
september, samt Elevundersøkelsen for 5.-7.trinn i november, jf. Årshjul for kartlegging 2018-2019 i 
Karlshus-permen. Dokumentet Aktivitetsplikt og aktivitetsplan er brukt i flere av elevsakene, og i 
dette dokumentet har skolen skrevet om hva de ansatte skal gjøre for å følge med. 
Dokumentasjonen viser også at delplikten å følge med hverken er omtalt eller beskrevet i Karlshus-
permen eller i Handlingsplan mot mobbing.  
 
På spørsmålet om de ansatte dokumenterer hva som blir gjort for å følge med på om elevene har et 
trygt og godt skolemiljø, svarer flere av lærerne og rektor ja i RefLex. Noen lærere skriver at det blir 
ikke dokumentert i alle saker, men alltid for elever som man er bekymret for. 
 
På spørsmålet til elevene om de svarer på undersøkelser om skolemiljøet, og om de blir spurt om 
hvordan de opplever å ha det på skolen og SFO, var det litt ulike opplysninger som kom fram i 
intervjuene. Noen elever bekrefter at man har svart på undersøkelser, mens andre ikke kan huske å 
ha gjort det. Flere av foreldrene sier at det ikke er kjent for dem om det er gjennomført 
trivselsundersøkelser eller spørreundersøkelser i klassene til deres barn.  
 
Fylkesmannens vurderinger 

Alle som jobber på skolen skal ha eller få kunnskap om at det er elevens subjektive opplevelse som 
avgjør om eleven har et trygt og godt skolemiljø. Alle skal videre ha eller få kompetanse til å 
gjenkjenne tegn på at en elev ikke har det trygt og godt på skolen, samt hvilke forhold rundt en elev 
som kan gjøre eleven særskilt sårbar. 
 
Skolen skal også innhente informasjon om hvordan elevene generelt opplever skolemiljøet, og den 
skal dokumenterer hva som blir gjort for å følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø.  
 
Svarene i RefLex og intervjuene viser at lærerne har kunnskap og kompetanse om at det er elevens 
subjektive opplevelse som avgjør om eleven har et trygt og godt skolemiljø. Videre viser svarene i 
RefLex og intervjuene at lærerne har kunnskap og kompetanse, slik at de kan gjenkjenne tegn på at 
en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Dokumentasjonen viser at personalet på skolen fikk felles 
opplæring 11. desember 2017.  Fylkesmannen kan ikke se at det er dokumentert felles opplæring 
etter dette, men ser at dette er fast tema på mandager i felles tid. 
 
Svarene i RefLex og intervjuene viser at lærerne har kunnskap og kompetanse om hvilke forhold 
rundt en elev som kan gjøre eleven særskilt sårbar, og at de alltid følger spesielt godt med på om de 
særskilt sårbare elevene har et trygt og godt skolemiljø. 
 
Svarene i RefLex og intervjuene viser at lærerne tar i bruk undersøkelser og gjennomfører 
elevsamtaler og utviklingssamtaler. Det er fastsatt tidspunkt for gjennomføring i skolens årshjul. 
 
I alle elevsakene som Fylkesmannen har mottatt, ser vi at det er foreldrene som har meldt fra til 
skolen om at deres barn ikke opplever skolemiljøet som trygt og godt.  
 
Oppll. § 9 A-4 andre ledd skiller mellom begrepene «mistanke» og «kjennskap». Det følger av 
forarbeidene til kap. 9 A at dersom en elev selv sier fra om at han eller hun ikke har det bra på 
skolen, fører det til at den voksne har kjennskap til at eleven ikke har et trygt og godt skolemiljø. 
Terskelen for hva som gir mistanke hos de voksne på skolen, er lavere enn ved kjennskap.  
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At det er foreldrene som selv har meldt fra om situasjonen i alle sakene som Fylkesmannen har 
mottatt, kan tyde på at terskel for hva som gir mistanke om at en elev ikke har det trygt og godt på 
skolen kan være for høy hos de ansatte. 
 
Fylkesmannen ser at det i dokumentet Handlingsplan mot mobbing er vist til tekst fra tidligere 
bestemmelser i oppll. om retten til et godt fysisk og psykososialt miljø, som var gjeldende fram til  
1. august 2017. Det står blant annet i dokumentet at alle ansatte har «handlingsplikt»; plikt til å gjøre 
undersøkelser raskt, plikt til å varsle rektor og plikt til å gripe inn. Det er også vist til at skolen har 
«vedtaksplikt». Fylkesmannen vurderer at Handlingsplan mot mobbing ikke beskriver hva det 
innebærer å følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, skolens aktivitetsplikt, eller 
noen av de andre delpliktene i oppll. kap. 9 A.   
 
I midlertid viser innholdet i dokumentet Aktivitetsplikt og aktivitetsplan, som er brukt i flere av 
elevsakene, til ny lovtekst og gjeldende bestemmelser i oppll. om retten til et trygt og godt skolemiljø 
og i dette dokumentet har skolen skrevet om hva de ansatte skal gjøre for å følge med.   
 
Fylkesmannens konklusjon  

Skolen tar utgangspunkt i elevens egen subjektive opplevelse av skolemiljøet. Skolen sikrer at alle 
som jobber på skolen, følger med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og at de følger 
spesielt godt med på elever som kan være særskilt sårbare. Skolen skaffer seg videre informasjon om 
hvordan elevene opplever skolemiljøet. Fylkesmannen vurderer at det er sannsynliggjort at skolen 
dokumenterer hvordan den følger med på elevene.  

Lovkravet er oppfylt. 

Rettslig krav 2 
Plikten til å gripe inn mot krenkelser dersom det er mulig (RefLex 1.9 – 1.11) 

Plikten til å gripe inn handler om umiddelbart å stanse negativ oppførsel, for eksempel ved å bryte opp 
en slåsskamp eller stanse en utfrysningssituasjon. Alle som jobber på skolen, skal ha nulltoleranse mot 
krenkelser som for eksempel utestenging, isolering, baksnakking, mobbing, vold, diskriminering og 
trakassering. Skolen skal dokumentere hvordan den griper inn. 
 
Fylkesmannens undersøkelser  

Alle som jobber på skolen skal ha kompetanse til å gripe inn mot krenkelser 
Rektor og lærerne svarer ja i RefLex på spørsmålet om alle som jobber på skolen er kjent med 
hvordan de skal gripe inn mot krenkelser. Det er blant annet vist til at de har en egen reaksjonstrapp 
som de følger. 
 
I intervjuet svarer rektor at de ikke har hatt noen kurs på hvordan man skal gripe inn. Det er den 
enkelte kontaktlærer som må håndtere fortløpende de sakene som oppstår. Rektor sier at det har 
vært mange gode diskusjoner i personalgruppa om hva som er uønsket atferd og hvordan gripe inn 
mot det. På spørsmål om hvordan de ansatte bruker dokumentet Handlingstrapp ved krenkende 
atferd, så svarer rektor at han er klar over at dette dokumentet ikke er oppdatert etter endringene i 
oppll.. Han sier at skolen likevel jobber etter nytt regelverk.  
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På spørsmål om hvordan man har blitt gjort kjent med hvordan man skal gripe inn, så svarer de 
ansatte i intervjuet at de har snakket sammen om hvordan gripe inn. Det ble også vist til at skolens 
ansatte kan bruke Handlingsplan mot mobbing. De ansatte bekreftet at det ikke har blitt gitt 
opplæring i hvordan gripe inn. 

Dokumentasjonen viser at delplikten å gripe inn ikke er beskrevet i hverken Handlingstrapp ved 
krenkende atferd eller i Handlingsplan mot mobbing.  I dokumentet Tilsynsområder står det at hvis en 
ansatt ser eller får mistanke om at elever utfører eller blir utsatt for krenkende atferd skal det være 
lav terskel for å gripe inn. 

Om alle som jobber på skolen griper inn i praksis mot krenkelser 
På spørsmål om man kan gi eksempler på når man har grepet inn, så kom det fram i intervjuet med 
de ansatte at det skjer nesten daglig, og alle viste til eksempler på at de hadde grepet inn.  
 
De fleste elevene svarer i intervjuet at de har sett eksempler på at de ansatte har grepet inn i praksis, 
enten i friminutter på skolen eller i SFO-tiden, blant annet for å stoppe slåsskamper. Det kommer 
også fram at de voksne ikke alltid kommer med en gang, og at enkelte har erfart at de noen ganger 
må si ifra om at de voksne skal komme. 
 
Dokumentere hvordan gripe inn mot krenkelser 
På spørsmål om skolen dokumenterer situasjoner der en som jobber på skolen griper inn mot 
krenkelser, så svarer rektor og et flertall av lærerne ja i RefLex. Rektor utdyper at lærerne 
dokumenterer dette som oftest, men ser at skolen har potensiale for forbedring. I intervjuet ble 
rektor spurt om hvordan de ansatte dokumenterer at det blir grepet inn, og rektor svarer at det blir 
gjort i form av at den enkelte kontaktlærer har en loggbok. Det skrives ikke logg på alle elever, bare 
når det er grunnlag for å gjøre noe. Dokumentasjonen i loggboken er hos den enkelte lærer, og de 
låser den inn på skolen.  
 
På spørsmål om skolen dokumenterer situasjoner der en som jobber på skolen griper inn mot 
krenkelser, så skriver lærerne i RefLex blant annet at man dokumenterer når man selv ser hendelser, 
men ikke alltid, for eksempel i enkeltepisoder som blir avsluttet der og da. I intervjuet ble de ansatte 
spurt om hvordan de dokumenterer at det blir grepet inn. Det kommer fram noe ulike opplysninger, 
der noen skriver ned episoder i sin egen bok, mens andre har vist til at de tidligere har gitt muntlig 
informasjon til sosiallæreren om en hendelse, og så har sosiallærer tatt ansvar for å dokumentere 
hendelsen. 
 
Fylkesmannens vurdering  

Rektor må sørge for at alle som jobber på skolen, griper inn mot krenkelser som for eksempel 
utestenging, isolering, baksnakking, mobbing, vold, diskriminering og trakassering, dersom det er 
mulig. Rektor må sørge for at alle som jobber på skolen har kompetanse til å gripe inn mot 
krenkelser, og forsikre seg om at alle griper inn i praksis. 
 
Svarene i RefLex og intervjuene viser at lærerne kjenner til at de skal gripe inn mot krenkelser og 
stanse negativ oppførsel. Rektor har gitt alle som jobber på skolen informasjon om at de skal gripe 
inn mot krenkelser. De ansatte snakker sammen om hvordan de skal gripe inn, men har ikke fått 
opplæring for de ansatte på hvordan man skal gripe inn.  
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I forarbeidene til kap. 9 A skriver departementet at alle som jobber på skolen bør ha en plikt til å 
følge med, varsle og gripe inn dersom det er mulig, for å verne elevene i størst mulig grad mot 
krenkelser. Departementet understreker likevel at innholdet i den enkeltes plikt må fastsettes ut fra 
hvilken rolle, oppgaver og posisjon den ansatte har på skolen. Det vil kreves mer av en ansatt som 
har en omsorgsrolle overfor elevene, enn det kreves av ansatte med andre typer arbeidsoppgaver. 
Skolen må derfor avklare og tydelig formidle til den enkelte ansatte hva som forventes ut fra rollen 
og oppgaven den enkelte har. For at de som jobber på skolen skal kunne gripe inn mot krenkelser, 
må de ha fått kompetanse i å gripe inn. 
 
Fylkesmannen vurderer at det er tilfeldig hvordan de ansatte på skolen har tilegnet seg kompetanse 
om hvordan de skal gripe inn. Kompetanse blir i hovedsak tilegnet ved at de ansatte snakker med 
hverandre i uformelle situasjoner. Det er i dokumentasjonen fra skolen videre ikke vist til hva det 
betyr å gripe inn, eller hvordan de ansatte skal gripe inn.  
 
Fylkesmannen mener det ikke er sannsynliggjort at skolen sørger for at alle får kompetanse i å gripe 
inn mot krenkelser. 
 
Hva gjelder krav til dokumentasjon peker rektor selv på at her kan det være rom for forbedring. 
Fylkesmannen er enig i dette.  
 
Fylkesmannens konklusjon 

Ved at skolen ikke har gitt de ansatte kompetanse til å gripe inn, vurderer Fylkesmannen at skolen 
ikke har sørget for at alle som jobber på skolen griper inn mot krenkelser, dersom det er mulig. 
Skolen har videre ikke sannsynliggjort at den dokumenterer hvordan den griper inn i sakene.  

Lovkravet er ikke oppfylt. 

Rettslig krav 3 
Plikten til å varsle rektor (RefLex 1.12 – 1.18) 

Plikten til å varsle rektor gjelder all mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt 
skolemiljø. Tilsvarende gjelder tilfeller der en elev sier ifra om at han eller hun ikke opplever 
skolemiljøet som trygt og godt.  

Å ha en mistanke vil si å ha en følelse av eller antagelse om at eleven ikke har det trygt og godt på 
skolen. De som jobber på skolen, skal gi eleven beskjed om at de kommer til å varsle rektor om 
saken, med mindre dette hindrer at de kan varsle rektor raskt nok. Saken bestemmer hvor raskt 
rektor må få varsel.  

Rektor skal varsle skoleeieren om alvorlige tilfeller. Dette kan gjelde saker der krenkelsene er særlig 
voldelige eller integritetskrenkende, eller der skolen over noe tid ikke har klart å løse en sak.  

Skolen skal dokumentere det den gjør for å varsle. 
 
Fylkesmannens undersøkelser  

Blir rektor varslet ved mistanke om eller kjennskap til  
I RefLex svarer rektor ja på spørsmålet om alle som jobber på skolen alltid varsler rektor dersom de 
får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rektor skriver at 
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det ikke er grunn til å betvile dette all den tid dette er tatt opp i stort omfang, og fordi 
informasjonsplakater om dette henger synlig i skolens bygg. 
 
Lærerne bekrefter i RefLex at de varsler rektor ved mistanke til eller kjennskap om at en elev ikke har 
et trygt og godt skolemiljø. 
 
Rektor ble i intervjuet spurt om han har bestemt en fast fremgangsmåte for hvordan alle ansatte skal 
varsle. Rektor svarer at han har vært tydelig i plenum på at de ansatte skal gjøre det, enten på e-post 
eller ved å komme og snakke med noen i ledelsen, det vil si enten rektor, inspektør eller sosiallærer. 
Rektor sier at dette er ikke skriftliggjort. 
 
Noen av lærerne viser til at det finnes informasjon om dette i Karlshus-permen. Flere av de ansatte 
sier i intervjuene at de ikke kjenner til at rektor har bestemt en fast fremgangsmåte eller rutine for 
hvordan de ansatte skal varsle. 
 
Dokumentasjonen viser at det ikke er beskrevet hvordan rektor skal varsles i Karlshus-permen, 
Handlingsplan mot mobbing eller i noen av de andre dokumentene som Fylkesmannen har mottatt. 
 
Får eleven beskjed om at rektor blir varslet 
På spørsmålet i RefLex om eleven alltid får beskjed om at saken deres er tatt opp med rektor, svarer 
rektor nei og at dette ikke er godt nok ivaretatt med dagens system. Det var noe ulike svar fra 
lærerne i RefLex, og noen svarte nei og at det ikke alltid skjer, mens andre svarte ja og at eleven får 
beskjed i saker som bør tas videre. I midlertid svarte noen av elevene i intervjuene at de ikke fikk 
beskjed om at rektor ville bli varslet. 
 
Dokumentere tilfeller når rektor blir varslet 
I RefLex skriver rektor at det dokumenteres at han har blitt varslet om at eleven ikke har et trygt og 
godt skolemiljø ved at skolen lager en aktivitetsplan. I intervjuet sier rektor at skolen har tenkt at 
aktivitetsplanen fungerer som dokumentasjon, og at det er tilstrekkelig.  
 
Det kom fram noen forskjellige svar fra lærerne i RefLex, der noen svarer ja, og at man selv 
dokumenterer hva som blir gjort i hver enkelt sak, mens andre svarte nei, og at det ble notert i 
lærerens bok hvis saken handlet om en sårbar elev.  
 
Blir rektor varslet straks og raskt nok 
Når det gjelder om rektor har avklart hvilke saker som varsles straks, så svarer rektor ja i RefLex. I 
intervjuet svarer han at når den ansatte har en alvorlig mistanke, så skal det skje raskt. Han viser til at 
skolen har en informasjonsplakat, der det står at det skal være lav terskel. Rektor sier videre at det 
nå er avklart at alle ansatte skal varsle straks på alt, og at rektor skal være med å vurdere hvor 
alvorlig en sak er. Alle lærerne svarer i RefLex at de vet at varsling skal skje raskt, og at de vanligvis 
varsler rektor muntlig først, og deretter for eksempel ved å skrive en e-post til rektor.  
 
Fylkesmannen har fått kopi av skolens informasjonsplakat. Vi ser at det der står at de som jobber på 
skolen skal varsle rektor snarest, at plikten gjelder all mistanke og at terskelen skal være lav.  
 
Varsle skoleeier i alvorlige tilfeller 
På spørsmålet om rektor varsler skoleeier om alvorlige tilfeller, inkludert tilfeller der skolen over tid 
ikke har klart å løse en sak, så svarer rektor ja i RefLex. I intervjuet så svarer rektor at det er naturlig å 
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holde skoleeier oppdatert om hvordan det står til med elevene på skolen i de faste dialogmøtene 
mellom rektor og skoleeier, og spesielt rundt de elevene som har en aktivitetsplan. Skoleeier svarer i 
intervjuet at han er i dialog med rektor om enkeltsaker i de faste statusmøtene. 
 
Fylkesmannens vurdering  

Skolen må ha en fremgangsmåte som sikrer at alle som jobber på skolen varsler rektor dersom de får 
mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har det et trygt og godt skolemiljø. Rektor må følge 
opp at alle som jobber på skolen bruker denne fremgangsmåten i praksis. 
 
Undersøkelsene våre viser at ansatte kjenner til at de skal varsle rektor. Fremgangsmåten er 
beskrevet i skolens informasjonsplakat. Gjennom intervjuene vurderer Fylkesmannen det som 
sannsynlig at de ansatte vil varsle rektor slik han har bestemt, enten muntlig eller ved e-post.  
 
I forarbeidene til oppll. kap. 9 A står det at tidspunktet for varsling blant annet må stå i forhold til 
sakens alvor. Vurderingen av hvor raskt det må varsles må gjøres fra sak til sak, og må ta hensyn til at 
alle skolemiljøsaker er tidssensitive. Det vil si at det i noen tilfeller vil være nødvendig å varsle rektor 
straks, mens i andre tilfeller kan det være forsvarlig å vente noe lenger, for eksempel til slutten av 
skoledagen eller til ukentlige oppsummeringer eller liknende.  
 
Rektor har bestemt at alle ansatte skal varsle alt av saker straks, og at rektor skal være med å vurdere 
hvor alvorlig en sak er. På bakgrunn av dette vurderer Fylkesmannen at denne delen av lovkravet er 
tilstrekkelig oppfylt.  
 
Fylkesmannen vurderer på bakgrunn av rektors svar i RefLex og intervju, samt dokumentasjonen i 
elevsakene, at eleven ikke alltid får beskjed om at rektor blir varslet.  
 
Hva gjelder krav til dokumentasjon vurderer Fylkesmannen at skolen ikke har sannsynliggjort at den i 
tilstrekkelig grad gjør dette. Krav til dokumentasjon betyr ikke vidløftig nedtegning i alle situasjoner, 
men at det finnes spor der skolen har mistanke om at en elev ikke har det trygt og godt, men hvor 
undersøkelsene viser at elevene har det trygt og godt, og hvor det derfor ikke blir aktuelt å lage en 
aktivitetsplan.   
 
Videre vurderer Fylkesmannen at det er sannsynliggjort at skolen varsler skoleeier dersom saken er 
alvorlig, inkludert tilfeller der skolen ikke har klart å løse en sak over tid. 
 
Fylkesmannens konklusjon 

Skolen sikrer at alle som jobber på skolen varsler rektor straks dersom de får mistanke eller 
kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rektor varsler videre skoleeier om 
alvorlige tilfeller.  Elevene får derimot ikke alltid beskjed om at rektor vil bli varslet, og skolen har ikke 
sannsynliggjort at den dokumenterer hva den gjør for å oppfylle plikten til å varsle rektor i sakene.   

Lovkravet er ikke oppfylt. 
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Rettslig krav 4 
Plikten til å undersøke alle saker (RefLex 1.19 – 1.23) 

Skolen skal undersøke saken nærmere så snart som mulig etter at rektor har fått varsel.  

En elev som er involvert i saken, har rett til å uttale seg. Skolen skal tilrettelegge og ufarliggjøre 
samtalen. Eleven kan ha med seg foreldrene eller andre som støtte eller få dem til å uttale seg på 
sine vegne. 

Undersøkelsene skal få frem fakta om situasjonen, bakgrunnen for elevens opplevelse og hva i 
elevens omgivelser som påvirker hvordan eleven opplever skolemiljøet. Skolen må innhente nok 
informasjon til å avdekke hva som har skjedd, og om én eller flere elever opplever at skolemiljøet 
ikke er trygt og godt. Skolen skal dokumentere hvordan den undersøker saken. 
 
Fylkesmannens undersøkelser  

Alltid undersøke saken 
I RefLex svarer rektor at skolen alltid undersøker saken når han mottar varsel fra en som jobber på 
skolen, eller når en elev sier fra om at skolemiljøet ikke er trygt og godt. På spørsmål om rektor har 
bestemt en fast fremgangsmåte, så sier han at skolen ikke har en egen rutine, men at praksis er at 
saken blir alltid undersøkt. Det er sosiallærer som holder i disse sakene, og hvordan det blir 
undersøkt er individuelt og avhengig av blant annet hva som har skjedd. Skolen bruker i 
utgangspunktet en ikke-anonym undersøkelse, og noen ganger kan det være behov for samtale med 
foreldre og barn.  
 
Alle lærerne svarer ja i RefLex på at skolen alltid undersøker saken når rektor har mottatt varsel. I 
intervjuene kommer det fram at det ikke er kjent for alle lærerne om rektor har bestemt en fast 
fremgangsmåte, men de sier at kontaktlærerne tar tak i de sakene som angår deres elever. 
 
Fylkesmannen har mottatt elevdokumentasjon for flere elever ved Karlshus skole, og det er 
dokumentert med referater at det har vært møter med foreldre i noen av sakene med den hensikt å 
undersøke, blant annet informasjon om det som elevene har fortalt til foreldrene, og informasjon fra 
observasjoner i skoletiden. I noen av sakene står det at den ikke-anonyme spørreundersøkelsen 
Spekter er brukt. 

Alltid i undersøkelse få frem fakta om situasjonen, bakgrunnen og hva i omgivelsene som påvirker 
elevens opplevelse av skolemiljøet 
Rektor svarer ja på spørsmål i RefLex om undersøkelsene får frem fakta om situasjonen, bakgrunn for 
elevens opplevelse, og hva i elevens omgivelser som påvirker hvordan eleven opplever skolemiljøet. 
Rektor utdyper i intervjuet at dette skjer gjennom en samtale med eleven, eventuelt med andre 
elever. Det blir ført referat fra samtaler med elever, og det legges i elevmappen.  
 
Det kommer fram noe ulike svar fra lærerne i RefLex på det samme spørsmålet, der noen svarer ja og 
noen svarer nei. De skriver blant annet at det kan være vanskelig å få fram all informasjon i 
undersøkelsene på grunn av lav alder hos barna. 
 
Noen av elevene fortalt i intervjuene med Fylkesmannen at lærerne deres snakket med dem om 
hvordan deres opplevelse av saken var. 
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Alltid høre involverte elever  
På spørsmål i RefLex om involverte elever alltid blir hørt når skolen undersøker saker så svarer rektor 
ja. Han skriver at det skjer i svært stor grad, men ikke alltid. I intervjuet utdyper han at han har 
opplevd i en sak at barnet ikke fikk lov av foreldre til å snakke med noen av de ansatte. 
 
På spørsmål i intervjuet om lærerne kjenner til om rektor har bestemt en fast fremgangsmåte for 
hvordan involverte elever skal bli hørt, så svarer noen at de ikke kjenner til dette. Lærerne sier likevel 
at det er naturlig å gjennomføre en samtale med alle involverte elever, fordi de må bli hørt.  
  
Dokumentasjonen viser at i de elevsakene som Fylkesmannen har mottatt, så har skolen redegjort 
for at de har hørt de involverte elevene i de fleste sakene. Dette er også dokumentert med referater 
fra elevsamtaler i flere av sakene. 

Alltid undersøke så snart som mulig 
På spørsmål om skolen alltid undersøker saken så snart som mulig, så svarer både rektor og alle 
lærerne ja i RefLex. Rektor sier i intervjuet at det ikke er skrevet noe sted, men samme dag og så fort 
en fra ledelsen er til stede, så skal det undersøkes.  
 
På spørsmål i intervjuet om rektor har bestemt en fast fremgangsmåte for hvordan lærerne skal 
undersøke snarest, så svarer lærerne at de ikke kan huske om det er bestemt en fast fremgangsmåte, 
men at man starter undersøkelsen med en gang og samme dag. 
 
Elevsakene viser at fra når en sak ble varslet skolen, og fram til undersøkelse er dokumentert, har 
skolen brukt fra null til tjueto dager. De fleste av sakene ble undersøkt etter null til syv dager, mens 
en sak har dokumentert undersøkelser etter 22 dager.  

Dokumentere hvordan undersøke  
Rektor svarer nei i RefLex på spørsmålet om skolen dokumenterer hvordan den undersøker saken, og 
skriver at skolen har potensiale for forbedring på dette. I intervjuet sier i midlertid rektor at det blir 
skrevet referater fra samtaler med eleven.  
 
Noen av lærerne svarer ja i RefLex, mens andre svarer nei. På spørsmål i intervjuet med lærerne om 
hvordan de dokumenterer, så sier de at man skriver det ned i sin egen bok og at de oppbevarer 
denne dokumentasjonen hos seg selv. Andre svarer at det blir ikke alltid dokumentert i alle saker og 
for alle elever, men hvis det er elever som er sårbare, så blir det dokumentert. 
  
Dokumentasjonen viser Logg angående elev, som er et eksempel på hvordan skolen dokumenterer at 
de snakker med elever om hvordan de har det i skoletiden og etter skoletiden. En lignende logg er 
ikke blant dokumentasjonen i noen av de elevsakene som skolen har sendt til Fylkesmannen.  
 
Fylkesmannens vurdering  

Etter at rektor har fått varsel eller melding om at en elev ikke har det trygt og godt, viser innsendt 
dokumentasjon at skolen undersøker saken snarest. Våre undersøkelser viser at lærerne vet at 
skolen alltid skal undersøke, men at det ikke er bestemt en fast fremgangsmåte for hvordan det skal 
undersøkes. Rektor sier også at det ikke er laget en egen rutine for dette, men at praksis er at en sak 
alltid skal undersøkes.  
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Skolens fremgangsmåte må sikre at alle saker blir tilstrekkelig undersøkt. Skolen må sørge for at det 
innhentes nok informasjon til å avdekke hva som har skjedd, og om én eller flere elever opplever at 
skolemiljøet ikke er trygt eller godt. Undersøkelsene må få fram hva som ligger bak elevens 
opplevelse. 
 
Rektor og lærere svarer i RefLex og intervju at elevenes opplevelse undersøkes gjennom samtaler 
med elevene. Skolen gjennomfører også samtaler med andre involverte elever. Elevene bekrefter i 
intervju at de har hatt samtaler med kontaktlærer, der de har fått fortelle om sin opplevelse. 
 
Fylkesmannen vurderer det er sannsynliggjort at skolen alltid har samtaler med involverte elever.  
 
Skolen har ikke sendt inn tilstrekkelig dokumentasjon på gjennomførte undersøkelser. Det er derfor 
vanskelig for Fylkesmannen å ta stilling til om undersøkelsene alltid får frem fakta om situasjonen, 
bakgrunnen for elevens opplevelse og hva i elevens omgivelser som påvirker hvordan eleven 
opplever skolemiljøet. Et eksempel er resultatene fra ikke-anonyme undersøkelser. Et annet 
eksempel er at dokumentasjonen i liten grad viser hva eleven blir spurt om i samtalene. På bakgrunn 
av dette er det ikke sannsynliggjort at undersøkelsene alltid får frem fakta om situasjonen, 
bakgrunnen for elevens opplevelse og hva i elevens omgivelser som påvirker hvordan eleven 
opplever skolemiljøet. 
 
Fylkesmannens konklusjon 

Skolen undersøker saken snarest etter at rektor har fått varsel, og elever som er involvert i saken får 
uttale seg. Skolen har i midlertid ikke bestemt en fast fremgangsmåte som sikrer at skolen 
undersøker sakene tilstrekkelig grundig. Undersøkelsene får ikke alltid frem fakta om situasjonen, 
bakgrunnen for elevens opplevelse og hva i elevens omgivelser som påvirker hvordan eleven 
opplever skolemiljøet. Skolen har videre ikke sannsynliggjort at den dokumenterer hva den gjør for å 
undersøke sakene.   
 
Lovkravet er ikke oppfylt. 

Rettslig krav 5 
Plikten til å sette inn tiltak (RefLex 1.25 – 1.28) 

Plikten til å sette inn tiltak gjelder uavhengig av årsaken til at eleven ikke opplever skolemiljøet som 
trygt og godt.  

Skolen skal velge tiltak ut fra faglige vurderinger av hva som er egnede tiltak. Vurderingene skal 
basere seg på kunnskap, prinsipper og verdier som er utviklet og anerkjent av kompetente 
fagmiljøer. Skolen må tilpasse tiltakene til saken og elevens helhetlige behov.  

Skolen må ta stilling til hva som er elevens beste i saken. Da må skolen vurdere elevens syn på hva 
som bør være innholdet i aktivitetsplanen, elevens identitet og karaktertrekk og egenskaper, 
familiemiljø og nære relasjoner, beskyttelse, omsorg og sikkerhet, sårbarhet eller sårbare situasjoner, 
elevens rett til liv og utvikling, elevens fysiske og psykiske helse og elevens rett til utdanning. Det skal 
sterke hensyn til for at skolen kan sette elevens beste til side. Skolen må ta stilling til hvor stor vekt 
elevens beste skal ha. 

Samlet sett skal skolen gjennomføre de tiltakene som med rimelighet kan forventes av den i den 
enkelte saken.  
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Fylkesmannens undersøkelser  
 
Eleven får alltid uttale seg om innholdet i aktivitetsplanen 
På spørsmål i RefLex om eleven alltid får uttale seg om hva som skal være innholdet i aktivitetsplanen 
svarer rektor og alle lærerne nei. Rektor utdyper dette ved å skrive at skolen har ikke vektlagt dette i 
tilstrekkelig grad. Alle foreldrene som Fylkesmannen intervjuet, sier at deres barn ikke uttalte seg om 
innholdet i aktivitetsplanen, og heller ikke var involvert i utarbeidelsen av tiltakene.  

Setter alltid inn tiltak der en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø 
I RefLex svarer rektor og alle lærerne ja på spørsmålet om skolen alltid setter inn tiltak der en elev 
ikke har et trygt og godt skolemiljø. På spørsmål i intervjuet om rektor har bestemt en fast 
fremgangsmåte, svarer han at det først er en dialog med barnet for å få kartlagt hva som er 
problemet, og deretter blir det satt inn tiltak for å løse problemet. Dette er beskrevet i 
aktivitetsplanen. På det samme spørsmålet i intervjuet svarer lærerne noe forskjellig. Noen sier at de 
bruker skjemaet i Aktivitetsplikt og aktivitetsplan, mens andre viser til Handlingsplan mot mobbing.  
 
Dokumentasjonen viser at i Aktivitetsplikt og aktivitetsplan er det satt av plass til å beskrive tiltak i en 
aktivitetsplan. Det er dokumentert at det er brukt i flere av elevsakene. I Handlingsplan mot mobbing 
står det at rektor fatter enkeltvedtak, deriblant begrunner valg av eventuelle tiltak. Som tidligere 
nevnt er innholdet i denne planen ikke i henhold til gjeldende regelverk.  

På spørsmål om hvordan skolen sikrer at det settes inn egnede tiltak, så svarer noen av lærerne at de 
snakker med rektor, sosiallærer og andre lærere for å finne de gode løsningene, og at man bruker 
kunnskapen fra de som kjenner eleven best. 

Tiltakene er alltid basert på kunnskap, prinsipper og verdier som er anerkjent av kompetente 
fagmiljøer og tiltakene er alltid tilpasset saken 
På spørsmål om tiltakene alltid er forankret i anbefalinger fra kompetente fagmiljøer og tilpasset 
saken, svarer rektor og lærerne ja i RefLex. I intervjuet utdyper rektor at skolen har jobbet videre 
etter deltakelsen i Læringsmiljøprosjektet med hefter i serien Dette vet vi om... I tillegg har de jobbet 
med tre områder; klasseledelse, relasjoner, og anerkjennelse/ros. Rektor nevner også Thomas 
Nordahl som representant fra et relevant fagmiljø.  
 
Noen av lærerne nevner i intervjuet at de får innspill til tiltak i samarbeid med PPT og helsesøster. 
Rektor svarer i intervjuet at man setter inn tiltak til saken er løst, og det er den når barn og foreldre 
gir uttrykk for det. Elevens beste vil være en dialog med hjem og barn, i tillegg til en faglig vurdering 
fra skolen. Lærerne svarer i intervjuet at lærerne snakker mye sammen når de skal vurdere elevens 
beste knyttet til tiltakene, og at det må ligge til grunn at man har en god relasjon og god kjennskap til 
elevene sine.  

Fylkesmannens vurdering  

Rektor skal sikre at skolen setter inn egnede tiltak dersom en elevs rett til et trygt og godt skolemiljø 
ikke er oppfylt. Rektor må ha en bestemt fremgangsmåte som sikrer at skolen setter inn egnede tiltak 
i alle saker. Rektor må i tillegg følge opp at de som jobber på skolen bruker fremgangsmåten i praksis. 
 
Skolen har svart i RefLex og i intervjuene at tiltak er basert på kompetente fagmiljøer, og har nevnt 
eksempler på det. Fylkesmannen kan ikke se at det er dokumentert at tiltak i aktivitetsplanene i de 
elevsakene som er oversendt, er forankret i kompetente fagmiljøer. Skolens praksis når tiltak skal 
settes inn, synes å være avhengig av den enkelte ansattes tilgjengelige erfaring og kunnskap, og ikke 
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at de følger en fast fremgangsmåte som rektor har bestemt. Fylkesmannen vurderer derfor at skolen 
ikke i tilstrekkelig grad har en praksis som sikrer at tiltakene som velges er egnede.  
 
Rektor og lærerne svarer at skolen ikke gir eleven anledning til å uttale seg om hva som skal stå i 
aktivitetsplanen. Praksis er at vurderingen av tiltakene i aktivitetsplanen skjer i et møte på skolen 
med foreldrene, der eventuelt eleven deltar.  
 
Oppll. § 9 A-4 femte ledd slår fast at skolen skal sørge for at involverte elever blir hørt, og at elevens 
beste skal være et grunnleggende hensyn i skolens arbeid. I Barnekonvensjonen art. 12 står det at et 
barn som er i stand til å danne seg sine egne synspunkter, skal gis særlig anledning til å bli hørt i 
enhver avgjørelse som angår barnet.  
 
Fylkesmannen understreker at barnets rett til å gi utrykk for sine synspunkter skal ikke begrenses av 
at barnet for eksempel ikke har nådd en bestemt alder eller modenhet. Det er kun vekten av barnets 
synspunkter som begrenses av elevens alder og modenhet. Barnet må derfor alltid få muligheten til å 
uttale seg om hva som skal være innholdet i aktivitetsplanen, og skolen må sørge for at det legges til 
rette for at eleven får anledning til å uttale seg. Dette må gjøres på en måte som er tilpasset elevens 
alder og modenhet. Fylkesmannen vurderer på bakgrunn av rektors svar i RefLex og intervju, samt 
dokumentasjonen i elevsakene, at eleven ikke får uttale seg om hva som skal være innholdet i 
aktivitetsplanen. 
 
I svarene fra de ansatte kan det synes som at skolen tar stilling til barnets beste når de vurderer tiltak 
i en sak. Fylkesmannen kan imidlertid ikke se av elevdokumentasjonen eller i skolens rutiner/planer 
at det kommer fram hvordan skolen vurderer barnets beste når den skal sette inn tiltak i en sak. For å 
kunne ta stilling til hva som er elevens beste, må skolen innhente informasjon om elevens syn på hva 
som skal til for at han eller hun får det trygt og godt på skolen. Fylkesmannen vurderer derfor at 
skolen ikke dokumenterer at den foretar en vurdering av barnets beste ved iverksettelse av tiltak. 
 
Kommunens tilbakemelding etter foreløpig rapport 

Kommunen ved kommunalsjef skriver i tilbakemelding etter foreløpig tilsynsrapport at Fylkesmannen 
har konkludert med at skolen ikke har en fast fremgangsmåte som sikrer at det settes inn egnede 
tiltak, og at vi baserer dette blant annet på at skolens arbeid ikke er forankret i kompetente 
fagmiljøer. 

Kommunen viser til at skolen tidligere har deltatt i Læringsmiljøprosjektet i regi av 
Utdanningsdirektoratet. Kommunen skriver at prosjektet har gitt en grundig innføring i hvordan man 
forebygger, avdekker og følger opp mobbing og krenkelser, og at skolen og den enkelte lærer har fått 
en felles kunnskap som er vesentlig når man går inn i den enkelte sak. Kommunen mener også at 
skolen har dokumentert at den jobber med anerkjent forskning for hele personalet, og skolen har 
hatt fokus på tolkning av forskningsresultater. 

Fylkesmannen anerkjenner at skolen har deltatt i Læringsmiljøprosjektet, og vi ser at de ansatte har 
fått en introduksjon til fagområdet. Vi mener også at det er positivt at skolen har satset på å få 
oppdatert sin kunnskap om skolemiljø og at det er basert på nyere forskning og kompetente 
fagmiljøer.  

Vi kan imidlertid ikke se at kunnskapen fra Læringsmiljøprosjektet, eller fra annen forskning, har blitt 
tilstrekkelig implementert i organisasjonen og blant de ansatte på skolen all den tid ikke vi ikke ser at 
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denne forankringen går igjen i aktivitetsplaner. Vi vurderer at skolen ikke sikrer i tilstrekkelig grad at 
dette blir gjennomført i alle ledd i dag.  

Fylkesmannen opprettholder derfor lovbruddet når det gjelder plikten til «å sette inn tiltak». 

Fylkesmannens konklusjon 

Skolen har ikke en fast fremgangsmåte som sikrer at det settes inn egnede tiltak dersom en elevs rett 
til et trygt og godt skolemiljø ikke er oppfylt. Skolen sikrer heller ikke at eleven får uttale seg om hva 
som skal være innholdet i aktivitetsplanen. Videre dokumenterer ikke skolen at den tar stilling til 
elevens beste i saken. 
 
Lovkravet er ikke oppfylt. 
 
4. Plikten til å straks varsle, undersøke og sette inn tiltak dersom 
en som jobber på skolen krenker en eller flere elever 

Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene som gjelder skolens skjerpede aktivitetsplikt dersom en 
som jobber på skolen krenker en eller flere elever. Reglene om den skjerpede aktivitetsplikten står i 
oppll. §§ 9 A-4 og 9 A-5. 

Rettslig krav 6 

Plikten til å straks varsle rektor (RefLex 2.2 – 2.9) 

Alle som jobber på skolen, skal varsle rektor straks, dersom de får mistanke om eller kjennskap til at 
en som jobber på skolen, krenker en eller flere elever. Rektor skal varsle skoleeieren straks. Dersom 
det er en ansatt i skoleledelsen som krenker elever, skal skoleeieren få varsel istedenfor rektor. 
Skolen skal dokumentere hvordan den varsler. 

Hva som er å krenke, skal tolkes vidt. Det kan være direkte krenkelser, men også mer indirekte 
krenkelser som utestenging, isolering og baksnakking. Hvordan elevene opplevde krenkelsen, er uten 
betydning for plikten til å varsle. Det er tilstrekkelig med mistanke for at plikten til å varsle inntrer. Å 
ha en mistanke vil si å ha en følelse av eller antagelse om at en som jobber på skolen, krenker en eller 
flere elever.  

Skolen skal gi elevene som har blitt krenket, beskjed om at den kommer til å varsle rektor eller 
skoleeieren om saken, med mindre dette hindrer at det kan varsles raskt nok. 

Fylkesmannens undersøkelser 

Plikten til straks å varsle rektor og skoleeier 
I RefLex svarer rektor at lovverket er gjennomgått. Han svarer at han kun har referert til lovverket når 
det gjelder at de som jobber på skolen skal varsle direkte til skoleeier ved mistanke om at en i 
ledelsen har krenket en elev. Både muntlig og skriftlig varsling er godkjent. Rektor svarer ja på at han 
sikrer at alle som jobber på skolen straks varsler rektor, eventuelt skoleeier, men beskriver ikke 
framgangsmåten for hvordan det skal varsles straks. 
 
Lærerne svarer ja i RefLex på alle spørsmål som handler om de er gjort kjent med varslingsplikten, 
hvordan man skal varsle, at man skal varsle rektor eventuelt skoleeier, og at det skal varsles straks. 
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Rektor svarer i intervjuet at han har informert alle medarbeidere i skole og SFO samt helsesykepleier 
i plenum om lovverket. Han er noe usikker på om øvrige ansatte da var til stede. Lederne til andre 
som har tilknytning til skolen har blitt informert om lovverket gjennom e-post. Rektor har bestemt at 
fast fremgangsmåte ved varsling skal være muntlig eller skriftlig via e-post. Det samme gjelder saker 
som skal varsles straks. 

I intervju med lærerne svarer de at de ikke kan huske at rektor har gjort dem kjent med at han skal 
varsles dersom det er mistanke om at en som jobber på skolen krenker en elev. Flertallet av lærerne 
svarer at de enten har lest seg til det selv, eller at slik informasjon nok ligger i Karlshus-permen. 
Øvrige ansatte svarer at rektor informerte om dette på en planleggingsdag eller at rektor ikke 
informerte direkte. Flere av de som jobber på skolen refererer til Karlshus-permen der informasjon 
om rutiner for ulike områder skal finnes, og svarer at de ville gått til permen for å finne ut hva de skal 
gjøre.  

Lærerne oppgir også i intervjuet at i løpet av tiden som oppll. kap 9 A har vært gjeldende, er de ikke 
kjent med at skolen har hatt en fast fremgangsmåte for hvordan og hvor raskt rektor, eventuelt 
skoleeier, skal varsles. Øvrige ansatte svarer i intervju at de enten ikke kjenner til, eller at skolen ikke 
har, en fast fremgangsmåte. Alle svarer imidlertid i intervju at de har fått opplæring i 
«Kvalitetslosen», som er kommunes system for avviksmelding.  

Dokumentasjonen viser at skolen har hatt saker der elever har opplevd å ha blitt krenket av en som 
jobber på skolen. Det er foresatte som har meldt til skolen.  

I samtale med rektor forteller rektor at i en av sakene varslet læreren inspektør fordi læreren visste 
at rektor ikke kom til å være på skolen dagen etter. Rektor forteller at han fikk kjennskap til saken fra 
foresatte.  Rektor søkte råd fra skolefaglig rådgiver om saken samme dag og anså da skoleeier som 
varslet. Rektor drøftet saken med personalsjefen fem dager senere. 
 
Kommunalsjef for oppvekst i Råde kommune har opplyst til Fylkesmannen at rådmann på denne 
tiden var skoleeier. Rektor har opplyst at Råde kommune da hadde «flat struktur», som vil si at 
virksomhetsledere rapporterte direkte til rådmannen. Ansvar for å motta varsler under oppll. § 9 A-5 
var delegert til personalsjefen i kommunen. Skoleeier opplyser i e-post til Fylkesmannen den 20. mai 
2019 at det er registrert kun ett varsel til skoleeier etter 1. august 2017 i henhold til § 9 A-5.  
 
I Dokumentasjonen fra skolen er kommunens Årshjul for HMS/rutiner. Den viser at oppll. kap 9 A og 
«Handlingsplan mot mobbing» skal gjennomgås i august hvert år. Skolen har også lagt ved oversikt 
over innholdet for to planleggingsdager, den 16. august og den 17. november 2017. Agenda for 
planleggingsdagen i august viser en oversikt av nytt regelverk for oppll. kap 9 A.  

På planleggingsdag den 17. november 2017 var ett av temaene for dagen oppll. kap 9 A og krenkelser 
fra ansatt overfor elev, samt varsling. Personalet drøftet emnet «når en lærer mobber en elev», «hva 
slags handlinger er det snakk om når en lærer krenker en elev» og «kan man unnlate å melde fra». 

Av øvrig dokumentasjon har skolen sendt inn «Handlingsplan mot mobbing». Den er felles for 
skolene i kommunen. Handlingsplanen beskriver ikke rutiner for varsling til rektor eller skoleeier ved 
mistanke eller kunnskap om at noen som jobber på skolen har krenket en elev. Skolen har også lagt 
ved bilder som vises via skjermer på ulike steder i skolebygget. Bildene skifter og omhandler 
informasjon om blant annet skolemiljø og varsling. Det blir ikke opplyst på skjermen hvordan 
fremgangsmåten er for varsling ved mistanke eller kunnskap om at noen som jobber på skolen har 
krenket en elev. Kun rektor har referert til skjermene. 
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Får eleven beskjed om at saken varsles til rektor 
Rektor svarer i RefLex at skolen ikke alltid gir eleven(e) beskjed om at saken blir varslet videre til 
rektor og at de må bli bedre på dette. Lærerne svarer at eleven får beskjed om at saken vil bli varslet 
til rektor.  
 
I intervju gjentar rektor at det ikke er bestemt hvordan man skal informere eleven(e) som er blitt 
krenket, om at saken varsles rektor. Gjennom intervju med elevene ble vi fortalt at rektor har 
snakket med en elev som hadde opplevd å bli krenket av en som jobber på skolen. Lærerne og de 
øvrige ansatte svarer at de ikke vet om skolen har en fast fremgangsmåte for hvordan eleven(e) får 
informasjon om at saken vil bli varslet rektor eller skoleeier.  

Dokumentasjonen Fylkesmannen har mottatt viser ikke at elevene ble informert om at rektor ville bli 
varslet om saken.  

Dokumentasjon av varsling 
Rektor svarer i RefLex at skolen dokumenterer varsling om at en som jobber på skolen kan ha krenket 
en elev. Lærerne svarer i RefLex at de er usikre på om skolen dokumenterer varsling om at en elev er 
blitt krenket av en som jobber på skolen. 
 
Når det gjelder om skolen dokumenterer slike varsler svarer lærerne og de øvrige ansatte i intervju at 
de ikke vet eller er usikre på om rektor har bestemt hvordan slik varsling skal dokumenteres. En 
ansatt svarer nei på dette. 

Den 11. desember 2017 delte skolen ut info med tre skriv som handlet om rutine for mobbesaker. 
Skriv 2 er om logg som skal fylles ut fortløpende fra samme dag en sak starter. Fra de enkeltsakene vi 
har fått, kan vi ikke se at loggen er benyttet.  
 
Fylkesmannens vurdering  

Svarene i RefLex som omhandler varsling er ikke utdypende utover at det er svart ja. I intervjuene har 
derfor Fylkesmannen spurt utdypende. I følge rektor har han bestemt at de som jobber på skolen 
skal varsle ham skriftlig eller muntlig. Den skjerpede aktivitetsplikten der voksne krenker elever 
kommer ikke frem noe sted i skolens rutiner eller informasjonstavler. Ut ifra svarene som ble gitt 
vurderer Fylkesmannen at fleste ansatte ikke kjenner til fremgangsmåten som rektor har satt for å 
varsle og den skjerpede aktivitetsplikten. Fylkesmannen mener dette viser at fremgangsmåten ikke 
er etablert.  
 
I en av elevsakene vi har fått tilsendt, ble rektor varslet via foresatte og ikke av en ansatt. Dette kan 
tyde på at rektor ikke følger opp at de ansatte følger fremgangsmåten han har bestemt og 
praktiserer den.  
 
Skolens fremgangsmåte må videre sikre at eleven får beskjed om at saken vil bli meldt til rektor, med 
mindre dette hindrer at det kan varsles raskt nok. Skolens fremgangsmåte sikrer ikke dette.  
 
Fylkesmannen har mottatt en elevsak der vi vurderer at skoleeier ble varslet for sent. I en annen  
§ 9 A-5 sak er det ikke dokumentert at skolen har varslet skoleeier. I forarbeidene til oppll. kap 9 A 
presiseres det at det er svært viktig at skoleeier umiddelbart blir gjort oppmerksom på at noen har 
mistanke eller kjennskap til at en ansatt krenker en elev. Det er ikke ansett som en uforholdsmessig 
reaksjon at skoleeier varsles (Prop. 57L s. 28). Slik som kommunen er organisert i dag, med en 
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kommunalsjef og tett dialog mellom han og skolene, anser vi det i dag som sannsynliggjort at rektor 
varsler skoleeier straks.  
 
Regelverket i oppll. kap 9 A blir gjennomgått i august hvert år. De ansatte er usikre på rutinene for 
varsling, selv om rektor har bestemt at det kan skje muntlig eller skriftlig ved e-post. De er også 
usikre på hvordan varsler under § 9 A-5 dokumenteres.  
 
Vi viser videre til at vi på skolens informasjonstavler ikke kan se at står det noe om den skjerpede 
aktivitetsplikten når voksne krenker, og at vi heller ikke kan se at rektor har angitt den særlige 
fremgangsmåten for disse sakene andre steder.  
 
Fylkesmannens konklusjon 
Rektor varsler skoleeier straks. Ved at rektor ikke følger opp at de som jobber på skolen bruker 
fremgangsmåtene han har bestemt i praksis, sikrer imidlertid ikke skolen at alle som jobber der 
varsler rektor, eller eventuelt skoleeier, i slike saker. Elevene får videre ikke alltid beskjed om at 
rektor vil bli varslet, og skolen har ikke sannsynliggjort at den dokumenterer hva den gjør for å 
oppfylle plikten til å varsle rektor i sakene. 
 
Lovkravet er ikke oppfylt. 

Rettslig krav 7 
Plikten til å undersøke saken straks (RefLex 2.10 – 2.14) 

Skolen må undersøke hva som har skjedd. Skolen skal dokumentere hvordan det er undersøkt. 

Hvis undersøkelsene viser at en som jobber på skolen, har krenket elever, må skolen undersøke 
hvordan elevene opplevde dette. Hvis det er elever som ikke har et trygt og godt skolemiljø som 
følge av krenkelsene, må skolen vurdere hvilke tiltak den skal sette inn.  

En elev som krenkelsen direkte retter seg mot, har rett til å uttale seg. Skolen skal tilrettelegge og 
ufarliggjøre samtalen. Eleven kan ha med seg foreldrene eller andre som støtte, eller få dem til å 
uttale seg på sine vegne. Dersom krenkelsen rettet seg mot en større gruppe elever, for eksempel en 
klasse, kan det være tilstrekkelig å snakke med klassen samlet eller med en del av elevene. 
 
Fylkesmannens undersøkelser  

Undersøkelse ved krenkelse av elev fra ansatt 
I RefLex svarer rektor og en lærer ja på spørsmål om saker alltid blir undersøkt og at det undersøkes 
straks. Resten av lærerne svarte ikke på dette spørsmålet da de selv ikke hadde varslet eller vært del 
av en slik sak.  
 
Rektor svarer i Intervjuet at skolen ikke har en bestemt rutine for hvordan man undersøker slike 
saker eller undersøker dem straks, men at det i utgangspunktet er rektor som skal undersøke. Noen 
av lærerne svarer i intervju at de ikke kjenner til fremgangsmåten for hvordan slike saker undersøkes 
fordi de ikke har opplevd eller vært borti slike saker selv. De fleste tror det er administrasjonen som 
undersøker. I intervju med elever kom det fram at det ikke tok så lang tid før noen snakket med en 
elev som var blitt krenket, om det som skjedde. 

Dokumentasjonen viser at i en § 9 A-sak undersøkte skolen saken ved å snakke med involverte elever 
dagen etter hendelsen. I en annen § 9 A-sak er det ikke dokumentert at skolen har undersøkt saken. 
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Får undersøkelser fram fakta 
Rektor og lærere svarer ja i RefLex på at undersøkelsen alltid får fram fakta. I intervju svarer rektor at 
han fulgte opp undersøkelsen i en av § 9 A-sakene ved å innkalle til et felles møte med foresatte til 
elevene som opplevde å bli krenket. 
 
Dokumentasjonen viser at møtet med foresatte ble holdt tre uker etter hendelsen.  

Blir involverte elever alltid hørt 
På spørsmål om involverte elever alltid blir hørt svarer rektor og lærere ja i RefLex.  
 
I intervju svarer rektor at det ikke er bestemt en fast fremgangsmåte for hvordan elever skal høres i 
en slik sak. Lærerne svarer at det var sosiallærer som snakket med elevene i en av § 9 A-sakene. I 
intervju av elevene kom det fram at rektor hadde snakket med en av elevene i saken.  

Dokumentasjonen skolen har sendt inn bekrefter at skolen snakket med elevene i den ene § 9 A-
saken. Det skjedde dagen etter hendelsen fant sted. Formålet med samtalen var å bringe klarhet i det 
som skjedde og trygge elevene på at opplevelsen ble tatt på alvor. Det er ikke dokumentert at skolen 
hørte eleven i den andre § 9 A-saken. 

Dokumentasjon av undersøkelse 

I RefLex svarer alle ja på at undersøkelser dokumenteres. I intervju svarer rektor at undersøkelsen 
skal dokumenteres skriftlig. Lærerne og øvrige ansatte svarer i intervju at de ikke vet hvordan 
undersøkelsene dokumenteres. 
 
Fylkesmannen ser av dokumentasjonen at samtale med en elev i en av § 9 A-5 sakene er 
dokumentert gjennom referat. 
 
Fylkesmannens vurdering  

Skolen har erfart to saker som omhandler oppll. § 9 A-5. Fylkesmannen vurderer av skolen 
undersøkte hva som var skjedd i den ene saken så raskt det var mulig. Undersøkelsen skjedde ved å 
snakke med involverte elever og ble gjennomført dagen etter hendelsen, da varsel om hendelsen ble 
gitt etter arbeidstid. Skolen dokumenterte undersøkelsen. Fylkesmannen vurderer at undersøkelsene 
fikk fram fakta i saken. I den andre § 9 A-5 saken foreligger det ikke dokumentasjon på om skolen 
foretok noen undersøkelse.  

Det er Fylkesmannens vurdering at skolens håndtering av to saker er et for lite grunnlag å basere en 
vurdering på. De aller fleste svarene i RefLex er gitt uten at de er utypet. Fylkesmannen har derfor 
stilt utdypende spørsmål i intervju. Svarene i intervju samt informasjon gjennom dokumentasjon har 
derfor også dannet grunnlag for vår vurdering. Ut ifra den samlede informasjonen kan ikke 
Fylkesmannen se hvordan skolen sikrer at alle § 9 A – 5 saker undersøkes tilstrekkelig grundig og at 
involverte elever blir hørt.  
 
Fylkesmannens vurdering av at skolen ikke har en fast fremgangsmåte for hvordan elever skal høres 
betyr ikke at den ikke hører elevene, men at det kan være ulik praksis på hvordan dette gjøres. I  
§ 9 A-sakene som vi har mottatt dokumentasjon om, viser at elever som hovedregel blir hørt i 
praksis. 
 
Når skolen har svært få saker i praksis, er det spesielt viktig at rektor har bestemt en fast 
framgangsmåte som de som jobber på skolen er kjent med og som sikrer at sakene blir tilstrekkelig 
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undersøkt. Våre undersøkelser viser at de som jobber på skolen ikke kjenner til hvilke rutiner skolen 
har når det gjelder å undersøke hva som har skjedd når en elev opplever å ha blitt krenket av en som 
jobber på skolen, fordi de ikke har vært borti eller vært en del av en slik sak. 
 
Fylkesmannens konklusjon 

Skolen har ikke bestemt en framgangsmåte som sikrer at skolen undersøker sakene tilstrekkelig 
grundig. Fremgangsmåten sikrer heller ikke at involverte elever blir hørt, selv om de sakene vi har 
sett viser at dette er gjort i praksis. Skolen har videre ikke sannsynliggjort at den dokumenterer hva 
den gjør for å undersøke i sakene.  
 
Lovkravet er ikke oppfylt. 
 

5. Plikten til å gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltak 
Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene som gjelder skolens plikt til å gjennomføre, evaluere og 
tilpasse tiltak. Aktivitetsplikten står i oppll. § 9 A-4. Aktivitetsplikten skal tolkes utvidende til også å 
gjelde en plikt til å evaluere og tilpasse tiltakene. 

Rettslig krav 8 
Plikten til å utarbeide en skriftlig plan (RefLex 3.2 – 3.3) 

Skolen skal lage en skriftlig plan som skal beskrive hvilken eller hvilke elever planen gjelder, hvilket 
problem tiltakene skal løse, hvilke tiltak skolen har planlagt, når skolen skal gjennomføre tiltakene, 
hvem som er ansvarlig for gjennomføringen av tiltakene, og når skolen skal evaluere tiltakene. Planen 
behøver ikke å knytte seg til én bestemt elev, men kan ta for seg en situasjon eller utfordring som 
omfatter flere elever. 

Eleven og foreldrene til eleven som saken gjelder, skal få informasjon om de delene av planen som 
omhandler eleven. Hvis eleven er over 18 år, har ikke foreldrene rett til å få planen. 
 
Fylkesmannens undersøkelser 

Lager skolen en skriftlig plan 
Rektor og lærere svarer ja i RefLex på at skolen lager en skriftlig aktivitetsplan når skolen skal sette 
inn tiltak i en sak, og at planen inneholder alle fem minimumskrav. I intervju svarer rektor og lærere 
at det lages aktivitetsplan, men at skolen også veileder gjennom sin lærerrolle hvordan vanlige 
sosiale situasjoner kan løses. De har ikke eksempler på saker der det ikke har blitt laget en 
aktivitetsplan. Den 11. desember 2017 delte skolen ut info til de som jobber på skolen med tre skriv 
som handlet om rutine for mobbesaker. Skriv 3 var aktivitetsplanen som skal beskrive hele saken fra 
den blir meldt inn til den er løst. 
 
Dokumentasjonen viser at det i alle 9 A-saker som Fylkesmannen ba om å få tilsendt var utarbeidet 
en aktivitetsplan. Aktivitetsplanene vi mottok spenner fra november 2017 til mars 2019. En 
gjennomgang viser at oppsettet i planene har utviklet seg slik at innholdet er blitt tydeligere og mer 
oversiktlig. Et flertall av aktivitetsplanene inneholder alle fem minimumskrav. Et mindretall av 
aktivitetsplanene mangler hvem som er ansvarlig for gjennomføring. I tillegg mangler den ene av 
planene hvilket problem tiltakene skal løse, mens den andre mangler tid for evaluering av tiltakene.   
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Planenes beskrivelse av problemet som skal løses er enten en beskrivelse av situasjonen eller en 
overordnet målsetting. Et eksempel på dette er «Gjenopprette elevens opplevelse av et trygt og godt 
skolemiljø».  

I aktivitetsplanene etter oktober 2018, der to av planene er fra januar og mars 2019, går det klart 
fram hva som er tiltak, hvem som er ansvarlig for gjennomføring av hvert tiltak, når hvert tiltak skal 
igangsettes og når hvert tiltak skal evalueres.  

Tre av aktivitetsplanene er laget enten samme dag eller dagen etter at skolen fikk melding om at 
eleven ikke hadde det trygt og godt på skolen. Ellers viser dokumentasjonen et spenn på mellom 4 til 
20 dager fra skolen fikk melding og til det ble laget en aktivitetsplan.  

Får eleven og foresatte aktivitetsplanen 
I RefLex svarer rektor og lærere ja på at eleven og foreldrene som saken gjelder får aktivitetsplanen. 
Videre svarer rektor i intervju at innholdet i aktivitetsplanen ikke vises til eleven og at det er enkelte 
situasjoner der dette ikke ville vært til barnets beste.  Rektor mener at skolen må bli bedre på å 
involvere elevene.  
 
Blant svarene fra lærerne i intervju finner vi at læreren selv har informert eleven om innholdet i 
planen, noen lærere har informert eleven sammen med sosiallærer, mens det er tilfeller der 
sosiallæreren er den som har informert eleven. I intervju av elevene kom det fram at noen ikke 
hadde sett aktivitetsplanen og at de ikke hadde blitt forklart innholdet, mens andre hadde sett den. 
Kun en av elevene hadde blitt forklart innholdet i planen. Det ble gjort av foreldrene. Alle foresatte 
svarte at de fikk planen fra skolen. 

Dokumentasjonen viser at det går fram av aktivitetsplanene og i referat fra møter at foresatte enten 
er informert om, orientert om eller har fått gjennomgått aktivitetsplanene i møte med skolen.  
 
Fylkesmannens vurdering  

Fylkesmannen vurderer ut i fra dokumentasjonen at skolene lager en aktivitetsplan når det skal 
settes inn tiltak i en sak. 
 
Fylkesmannen ser en utvikling i oppsettet av aktivitetsplanene som viser at de nyeste 
aktivitetsplanene får tydeligere fram delpliktene og hva som skal gjøres, sammenliknet med 
aktivitetsplanene som ble laget kort tid etter nytt lovverk trådte i kraft 1. august 2017.  
 
Problemformuleringen i alle aktivitetsplanene er etter Fylkesmannens vurdering for lite konkret. En 
beskrivelse av et problem som i hovedsak er en beskrivelse av hendelsen gjør at alle må tolke hvilket 
problem som skal løses. En for generell problembeskrivelse som at «eleven skal få et godt 
skolemiljø» beskriver ikke hva som må til for at skolemiljøet skal bli godt for eleven. Problemet som 
skal løses må være så tydelig og klart formulert som mulig for at tiltakene skal kunne være egnet. Ut 
ifra denne vurderingen mener Fylkesmannen at skolens aktivitetsplaner ikke oppfyller 
minstekravene. 
 
Skolen sørger ikke for at eleven blir gjort kjent med innholdet i aktivitetsplanen. Fylkesmannen 
mener at en del av det å sørge for at eleven får eller blir gjort kjent med innholdet i aktivitetsplanen 
innebærer at eleven blir forklart innholdet. Eleven har rett til å uttale seg om alle forhold som angår 
dem selv. For at eleven skal ha en reell mulighet til det, er det vesentlig at eleven kjenner til og 
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forstår innhold og eventuelle konsekvenser av aktivitetsplanen. Skolen har ingen rutine for å sørge 
for at eleven blir forklart innholdet i den. 
 
Fylkesmannens konklusjon 

Skolen lager en aktivitetsplan når den har plikt til dette. Skolen lager derimot ikke en skriftlig plan i 
tråd med kravene i 9 A-4 sjette ledd når det gjelder beskrivelse av hvilket problem som skal løses. 
Eleven blir ikke forklart innholdet i planen, men har tilgang til den gjennom foreldrene. 
 
Lovkravet er ikke oppfylt.  

Rettslig krav 9 
Plikten til å gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltakene (RefLex 3.4 – 3.9) 

Skolen må gjennomføre alle tiltakene som følger av planen. Videre må skolen dokumentere at den 
gjennomfører tiltak i tråd med planen. 

For å kunne evaluere tiltakene, må skolen skaffe seg tilstrekkelig informasjon om hvordan tiltakene 
har virket. Eleven som tiltakene gjelder, har rett til å uttale seg. Skolen skal tilrettelegge og 
ufarliggjøre samtalen. Eleven kan ha med seg foreldrene eller andre som støtte, eller få dem til å 
uttale seg på sine vegne.  

Skolen må vurdere hvordan tiltakene har virket. Skolen må endre tiltakene eller sette inn nye tiltak, 
dersom eleven fortsatt opplever å ikke ha et trygt og godt skolemiljø. Evalueringen kan også føre til 
at skolen forlenger tiltak som virker. Skolen skal fortsette med å sette inn tiltak, så lenge eleven ikke 
opplever at skolemiljøet er trygt og godt, og det finnes egnede tiltak som skolen kan sette inn.    

Skolen skal informere elever og foreldre som mener at skolen ikke oppfyller aktivitetsplikten om at 
de kan melde saken sin til fylkesmannen, jf. forvaltningsloven  
§ 11 og oppll. § 9 A-9 første ledd. 
 
Fylkesmannens undersøkelser  

Blir tiltak gjennomført etter planen? 
Rektor svarer i RefLex at tiltakene gjennomføres som beskrevet i planen og at dette dokumenteres. 
 
På spørsmål om rektor følger opp at tiltakene gjennomføres, svarer rektor i intervju at han har en 
fortløpende dialog med hjemmet og at det dokumenteres i referat fra samtaler med foresatte at 
tiltakene er gjennomført. Lærerne svarer i intervju at ledelsen har møter der virkningen av tiltakene 
blir drøftet, gjerne på onsdagsmøter, men det blir også svart at i en av sakene var ikke rektor 
involvert og at i en annen sak var det læreren som evaluerte aktivitetsplanen under utviklingssamtale 
der det ble avtalt å avslutte saken. Foreldrene svarer i intervju av de ikke opplevde at rektor var 
deltakende i noen særlig grad. 

Det er dokumentert i et mindretall av 9 A-saker som Fylkesmannen har fått tilsendt, at tiltakene er 
blitt gjennomført slik de står skrevet i planen. I et referat fra en av disse sakene står det at 
aktivitetsplanen ikke ble fulgt opp slik det var tenkt.  
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Innhentes informasjon om hvordan tiltak har virket 
På spørsmål i RefLex om skolen alltid innhenter nødvendig informasjon om hvordan tiltakene har 
virket, svarer både rektor og lærerne ja. Når det gjelder å spørre elevene om dette, svarer alle 
respondentene nei. Rektor kommenterer at skolen her har potensiale for forbedring.  
 
I intervju av elevene kommer det fram at de opplever at tiltak enten ikke har virket, at det er usikkert 
om tiltakene virket eller at tiltakene egentlig var en liste over hva skolen hadde gjort i saken.  

Rektor og lærerne ble også spurt om skolen har drøftet om eleven skal bli spurt om hvordan tiltakene 
virker og om eleven har ønske om endringer. Alle svarte at skolen ikke har snakket om dette og at 
det er en praksis som bare har blitt til av seg selv. Elevene og foreldrene bekreftet hver for seg i 
intervjuet at eleven ikke blir spurt, og foreldrene fortalte at de ikke hadde etterlyst at skolen skulle 
spørre elevene om det. 

Videre svarer rektor i intervju at skolen ikke har en fast framgangsmåte for hvordan den innhenter 
informasjon om hvordan tiltakene har virket. Lærerne bekrefter dette i sine svar ved enten å si at det 
ikke finnes en fast rutine eller at de ikke vet om det finnes. På spørsmål om når en aktivitetsplan blir 
avsluttet svarer lærerne at det blir satt en dato, et tidspunkt eller et tidsrom. To av lærerne svarer at 
planen avsluttes når man er enige om eller har fått en bekreftelse fra elev og foresatt, at målet er 
nådd. 

I dokumentasjonen ser Fylkesmannen at eleven i et mindretall av sakene blir innkalt til en 
avslutningssamtale. Saken er da allerede avsluttet etter foresattes ønske.  
 
Blir tiltakene tilpasset 
Både rektor og lærere svarer ja i RefLex på at rektor sørger for at tiltakene er tilpasset eleven og 
saken.  
 
Når det gjelder hvordan rektor følger opp at tiltakene blir tilpasset den enkelte sak og elev, og 
hvordan denne vurderingen foregår, svarer rektor i intervju at dette gjøres gjennom en fortløpende 
dialog med foresatte. Lærerne gir ulike svar på om det er rektor eller lærer som følger opp i intervju. 
Lærerne svarer at vurderingen av hvordan tiltakene bør tilpasses foregår litt forskjellig. Det kan være 
i samtale med ledelsen, eller med den/de som lager aktivitetsplanen, at det kan være i samtale med 
eleven og foresatte, eller at læreren bestemmer det selv ut ifra kjennskap til eleven. 

Dokumentasjonen viser at det i et flertall av 9 A-sakene er en klar sammenheng mellom tiltak og det 
som er beskrevet som problemet, og at tiltakene er blitt tilpasset. Dette fremkommer i referat fra 
møter.  
 
Informasjon om når saken kan meldes til Fylkesmannen 
Elever og foreldre skal bli informert om at de kan melde om saken til fylkesmannen dersom de 
opplever at skolen ikke oppfyller aktivitetsplikten. I RefLex svarer rektor og lærere ja på spørsmål om 
alle elever og foresatte på skolen blir informert om at de kan melde til fylkesmannen dersom de 
mener at skolen ikke oppfyller aktivitetsplikten. 
 
Rektor svarer i intervju at informasjon om dette gis i «Karlshus-nytt» som er et informasjonsskriv fra 
skolen, og at det er hovedsakelig gjennom dette skrivet at denne informasjonen gis. Skrivet gis også 
til de som starter ved skolen i løpet av skoleåret. Ellers står informasjon om dette på kommunens 
hjemmeside. Lærerne svarer i intervju at de ikke vet hvor ofte informasjonen gis, eller at den gis en 
gang i året, rett etter skolestart i august. Foresatte svarer i intervju at de ikke har fått informasjon fra 
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skolen om retten til å melde saken til Fylkesmannen. Flertallet av elevene svarer at de heller ikke har 
fått denne informasjonen. 

Dokumentasjonen viser at det i «Karlshus-nytt» informeres om at eleven eller foresatte kan melde 
saken til Fylkesmannen. På skolens hjemmeside er det en link til kommunens handlingsplan mot 
mobbing. Fylkesmannen vil bemerke at handlingsplanen som ligger på kommunens hjemmeside pr. 
14.06.2019 inneholder hvordan man skal forholde seg til tidligere regelverk i oppll. kap 9a, og er ikke 
oppdatert til det nye regelverket etter oppll. kap 9 A som trådte i kraft 1. august 2017. Planen har 
ingen beskrivelse av delpliktene følge med, gripe inn, varsle, undersøke og tiltak. Den omtaler ikke at 
skolen plikter å lage en aktivitetsplan dersom det skal settes inn tiltak, men viser til at det skal fattes 
enkeltvedtak etter rektor har vurdert det som har kommet fram gjennom innhenting av fakta (s.13). 
Planen inneholder ikke informasjon om hvordan melde sak om skolemiljø til Fylkesmannen. 
 
Fylkesmannens vurdering  

Ut ifra dokumentasjonen vurderer Fylkesmannen at det er usikkert om tiltak gjennomføres som 
beskrevet i planen. Det er Fylkesmannens vurdering at skolen ikke har eleven i fokus når den 
innhenter informasjon om hvordan tiltak har virket, og at elevens totale situasjon blir vurdert i møter 
med foresatte, fremfor å evaluere tiltakene hver for seg. 
 
Skolens tiltak må tilpasses den konkrete saken, blant annet årsaken til problemet. Valg av tiltak må 
bygge på konkrete og faglig funderte skjønnsvurderinger. Deler av dokumentasjonen viser at 
tiltakene tilpasses eleven og saken. Andre deler av dokumentasjonen viser at i litt under halvparten 
av aktivitetsplanene er tiltakene generelle og har ikke en klar sammenheng med det som kan tolkes 
som problemet til eleven. Fylkesmannen vurderer at dette kan være en konsekvens av at 
problemformuleringene i alle aktivitetsplanene er for lite konkrete (se Fylkesmannens vurdering 
under rettslig krav 8). 
 
Skolen har jf. oppll. § 9 A-9 en lovfestet plikt til å informere elever og foreldre om muligheten til å 
melde en sak for Fylkesmannen dersom de mener at skolen ikke oppfyller aktivitetsplikten. Det følger 
av forarbeidene til oppll. kap. 9 A (Prop. 57L) at skolen må sørge for at informasjonen blir gitt slik at 
det oppfyller formålet med plikten. Det innebærer at informasjonen må gjøres tilgjengelig for alle og 
gis på en forståelig måte. Fylkesmannen vurderer at skolen, ved å informere om denne retten i 
Karlshus-nytt kun ved skolestart og gjennom en link på hjemmesiden som leder til en handlingsplan 
som ikke er oppdatert etter det nye regelverket, ikke gir ikke elevene og foresatte denne 
informasjonen i tilstrekkelig grad. 
 
Kommunens tilbakemelding etter foreløpig rapport  

Kommunen skriver i tilbakemelding etter foreløpig tilsynsrapport at den har dokumentert i tilsynet at 
skolen oppfyller plikten til å informere elever og foreldre om at de kan melde saker til Fylkesmannen. 
Kommunen viser til dokumentet «Karlshus-nytt» som alle foresatte mottar ved skolestart. Der er det 
beskrevet at saker som omhandler skolemiljø kan meldes til Fylkesmannen. Kommunen skriver 
videre at det gis informasjon om dette på foreldremøter, og det er informasjon om dette på skolens 
hjemmeside.  
 
Fylkesmannen hadde ved foreløpig tilsynsrapport mottatt dokumentet «Karlshus-nytt», og dette var 
derfor allerede en del av dokumentasjonsgrunnlaget for tilsynet. «Karlshus-nytt» som vi har mottatt, 
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er fra skoleåret 2018/2019. Ett av punktene på disse sidene har overskriften «Opplæringsloven § 9a» 
og inneholder et direkte sitat fra lovteksten § 9 A-2 til og med § 9 A-6.  
 
Når det gjelder skolens hjemmeside, var det på tidspunktet for foreløpig rapport kun linket til 
kommunens handlingsplan mot mobbing, som ikke var oppdatert etter det nye regelverket. Denne 
linken er nå fjernet. Når vi nå klikker på lenken «skolehverdagen og informasjon» på forsiden, 
kommer vi til en side med en rekke overskrifter. Den nest nederste overskriften lyder 
«opplæringsloven § 9a», og trykker vi på den får vi opp direkte sitater fra lovteksten på samme måte 
som i «Karlshus-nytt».  
 
Som skrevet overfor, følger det av forarbeidene til oppll. § 9 A-9 at skolen må sørge for at 
informasjonen blir gitt slik at det oppfyller formålet med plikten, og at dette innebærer at 
informasjonen må gjøres tilgjengelig for alle og gis på en forståelig måte. Overskriften 
«opplæringsloven § 9a» kan for mange elever og foresatte være lite intuitiv, da det kun er en 
henvisning til en lov og en paragraf, og ikke informasjon om at det handler om skolemiljø. Det samme 
gjelder selve informasjonen, som kun er direkte sitat fra lovteksten. Punktet hvor det står om 
muligheten til å melde til Fylkesmannen har for eksempel overskriften «§ 9A-6. Fylkesmannen si 
handheving av aktivitetsplikta i enkeltsaker». Slik sett kan skolens informasjon om rettighetene og 
muligheten til å melde til Fylkesmannen i «Karlshus-nytt» og på hjemmesiden, være noe utilgjengelig 
og at det er en fare for at elever og foreldre ikke forstår informasjonen.  
 
Videre skriver kommunen i tilbakemeldingen på foreløpig rapport at «det gis informasjon om dette 
på foreldremøter (…)» Det ble ikke vist til foreldremøter i forkant av foreløpig tilsynsrapport, så dette 
er ny informasjon for Fylkesmannen. Det er bra at skolen nå gir informasjon om muligheten til å 
melde til Fylkesmannen på foreldremøter, hvilket letter informasjonsflyten til foresatte gjennom 
«Kalrshus-nytt» og hjemmesiden. Det er også viktig at eventuelle elever og foreldre som har 
enkeltsaker også får denne informasjonen.  
 
Med de endringer som nå foreligger vurderer Fylkesmannen at kommunen ved sin tilbakemelding på 
foreløpig rapport, har sannsynliggjort at den gir elevene og foresatte tilstrekkelig informasjon om 
muligheten til å melde en sak til Fylkesmannen. 
 
Fylkesmannens konklusjon 

Skolen har ikke sannsynliggjort at tiltak blir gjennomført slik som beskrevet i aktivitetsplanen. Skolen 
innhenter ikke tilstrekkelig informasjon om hvordan tiltakene har virket, men vurderer elevens totale 
situasjon. Skolen har ikke sannsynliggjort at tiltakene tilpasses eleven og saken. Skolen oppfyller 
plikten til å informere elever og foreldre om at de kan melde saken til Fylkesmannen. 
 
Lovkravet er ikke oppfylt i sin helhet.  
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6. Skoleeiers forsvarlige system: skolens aktivitetsplikt for å sikre 
at elevene har et trygt og godt skolemiljø  
 
Rettslig krav 10 
Kommunen (skoleeier) skal ha et forsvarlig system for å vurdere om kravene i oppll. med forskrift 
blir oppfylt. Videre skal skoleeier ha et forsvarlig system for å følge opp resultatene fra disse 
vurderingene. Dette følger av oppll. § 13-10. 

Som skoleeier skal kommunen ha et forsvarlig system for å vurdere om skolene oppfyller kravene i 
regelverket og for å følge opp resultatene fra disse vurderingene, jf. oppll. § 13-10 andre ledd.  

For at systemet skal være forsvarlig, må skoleeier innhente og vurdere informasjon om skolenes 
praksis jevnlig. Samtidig må systemet være fleksibelt, slik at skoleeier har anledning til å innhente og 
vurdere informasjon når risikoen tilsier det. Hva som er ofte nok og hvor inngående skoleeier må 
undersøke skolenes praksis, vil variere ut fra skoleeiers kjennskap til skolene. Sannsynligheten for 
brudd på regelverket og hvor alvorlige konsekvenser det kan ha for elevene, har også betydning for 
hvor ofte og inngående skoleeier må undersøke skolenes praksis. Hvis brudd på regelverket kan 
foregå over lang tid uten å bli avdekket, er ikke systemet forsvarlig. 

Nedenfor har vi konkretisert kravene som skoleeier må oppfylle, for at systemet skal være forsvarlig i 
samsvar med oppll. § 13-10. 
 
Rettslig krav 10.1 
Skoleeier må skaffe seg informasjon om hvordan skolene ivaretar plikten til å følge med, gripe inn, 
varsle, undersøke og sette inn tiltak ved mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og 
godt skolemiljø. Skoleeier må skaffe seg informasjon om hvordan skolene ivaretar plikten til å 
gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltak (RefLex 1.2 og 1.6) 

Kravet til et forsvarlig system innebærer at skoleeier må innhente informasjon om hvordan skolene 
ivaretar aktivitetsplikten. 

Informasjonen skoleeier innhenter må være relevant og tilstrekkelig til å kunne gi skoleeier et riktig 
bilde av hva som er skolenes praksis. For å få et riktig bilde er det som regel nødvendig at skoleeier 
baserer seg på informasjon fra flere kilder. Skoleeier skal alltid innhente informasjon om elevenes 
synspunkter, jf. barnekonvensjonen artikkel 12. 
 
Fylkesmannens undersøkelser  

Råde kommune er organisert ved at de har en rådmann, og to kommunalsjefer. En av 
kommunalsjefene har ansvaret for oppvekst og levekår i kommunen. Det er denne kommunalsjefen 
som har representert skoleeier i dette tilsynet. Under han er det delt opp i flere virksomheter, blant 
annet «Virksomhet oppvekst Karlshus» hvor rektor på Karlshus skole har ansvar for skolen, SFO og en 
barnehage. Før gjeldende kommunalsjef tiltrådte i oktober 2018 var det Rådmannen alene som 
opptrådte som skoleeier, og det var ikke ansatt noen kommunalsjef i kommunen.  
 
Plikten til å følge med, gripe, inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak 
Både skoleeier og rektor har svart ja i RefLex på at skoleeier innhenter informasjon om hvordan 
skolene ivaretar plikten til å følge med, gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak. 
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I svarene i RefLex er det vist til at skoleeier innhenter informasjon om hvordan skolene ivaretar 
pliktene gjennom faste skoleledermøter og statusmøter. Både skoleledermøter og statusmøter 
gjennomføres én gang i måneden. I intervju informerte rektor om at kap. 9 A er fast tema på 
statusmøter, men ikke fast på skoleledermøter. Når kap. 9 A er tema på møtene, sa skoleeier i 
intervju at det gjennomgås hvor mange saker skolen har, enkelte utfordringer de har, sammensatte 
og vanskelige situasjoner, elevens opplevelse osv. Vi har fått tilsendt referat fra tre skoleledermøter 
som er holdt i 2019. I innsendt dokumentasjon har skoleeier skrevet at han utover de faste møtene, 
har tilfeldig kontakt med alle rektorene på telefonen eller andre møtearenaer flere ganger per uke.  
 
Skoleeier og rektor viste også i RefLex til at skolene har egne rutiner for oppfølging av arbeidet.  
 
Videre har både skoleeier og rektor i RefLex viste til «fastsatte rutiner» på om skoleeier innhenter 
denne informasjonen. I intervju bekreftet skoleeier at han med dette mente dokumentet «skoleeiers 
forsvarlige system». Skoleeier informerte i intervju om at det i dokumentet ikke er fastsatt tider eller 
agenda, men at skolene bare skal si ifra. 
 
Dokumentet beskriver hvordan Råde kommune har organisert sin opplæringsvirksomhet, samt en 
beskrivelse av kommunens forsvarlige system. Systemet skal sikre at skoleeier jevnlig gjør 
vurderinger av om kravene i lover og forskrifter overholdes.  
 
Vi ser at det i dokumentet står om flere verktøy skoleeier skal bruke for å sikre regelverksetterlevelse 
på skolene. Aktuelle retningslinjer og prosedyrer skal være arkivert i «Kvalitetslosen». Det skal videre 
være utarbeidet et sett maler til bruk ved blant annet aktivitetsplikten for å sikre kvalitet på 
dokumentene. Disse malene skal ligge som brevmaler i kommunens saksarkivsystem, «Fokus». Det 
skal foretas stikkprøver vedrørende regelverksetterlevelse i dokumentene. Skoleeier har i innsendt 
dokumentasjon vist til at malene det vises til i det forsvarlige systemet har utgått, og at de nå følger 
Utdanningsdirektoratet sin mal. 
 
«Sjekkliste for kontroll» mot oppll. er listet opp som et verktøy for å vurdere om oppll. blir fulgt. Lista 
skal gjennomgås hvert år med den enkelte rektor for å sikre regelverksetterlevelse. I tilknytning til 
enkelte paragrafer vil det utarbeides indikatorer som sier noe om hva som skal undersøkes, for 
eksempel antall aktivitetsplaner som er utarbeidet etter kap. 9 A i løpet av et år. Videre skal alle 
skoler ifølge det forsvarlige systemet gjennomføre Utdanningsdirektoratets egenvurdering i RefLex i 
juni måned, for å sikre regelverksetterlevelse. Områdene rulleres, slik at det i løpet av en 
treårsperiode har vært gjennomført egenvurdering på alle områdene. Skoleeier holder kontroll med 
skolenes etterlevelse av regelverket gjennom RefLex, som også etter en vurdering kan danne 
grunnlaget for en årlig risikovurdering for å minimere eventuelle svake praksisområder. Skoleeier skal 
også etter det forsvarlige systemet internalisere felles planer, som for eksempel handlingsplan mot 
mobbing. Råde kommune har laget en handlingsplan mot mobbing som gjelder for alle skolene i 
kommunen. Vi har fått tilsendt denne.  
 
I dokumenter står det videre en rekke steder at kommunen skal gjennomføre stikkprøver for å sikre 
regelverksetterlevelse. Stikkprøver i bruk av maler er allerede nevnt. Videre står det to andre steder 
at skoleeier skal gjennomføre stikkprøver og risikovurderinger for å sikre etterlevelse av regelverket, 
og spesielt på utviklingen av særlige satsningsområder. I intervju spurte vi skoleeier om stikkprøver 
brukes for å innhente informasjon om hvordan skolene ivaretar pliktene etter  
oppll. Kap. 9 A, for å avdekke forhold som er i strid med regelverket. Skoleeier svarte at de ikke har et 
system på internt tilsyn, og at skoleeiers system er direkte og tett oppfølging med skolene, og mye 
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dialog. I intervju med rektor spurte vi det samme spørsmålet. Rektor svarte at det ikke har blitt 
gjennomført stikkprøver, og at det ikke har vært nødvendig fordi rektor holder skoleeier underrettet.  
 
Plikten til å gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltak 
Både skoleeier og rektor har svart ja i RefLex på at skoleeier innhenter informasjon om hvordan 
skolene ivaretar plikten til å gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltak.  
 
Begge har i RefLex vist til «skolebasert vurdering» på hvordan skoleeier innhenter informasjon om 
dette. Dette er en del av det forsvarlige systemet. Rektor svarte at de har definert et sett med 
parametere som blir vurdert på slutten av et skoleår eller ved oppstarten av et nytt. Rutiner om 
vurdering av elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø er et av de parameterne som blir evaluert. 
Konklusjonen i dette arbeidet blir videreformidlet til skoleeier.  
 
I dokumentet «skoleeiers forsvarlige system» står det om retningslinjene for skolebasert vurdering. 
Der står det at vurderingen «handler om å løfte resultatene fra enkeltelever opp på 
organisasjonsnivå. Kort fortalt betyr det at skolen til enhver tid skal kunne svare på om og i hvilken 
grad elevene når målene i læreplanverket.»  
 
I RefLex viste skoleeier også til at skolene har rutiner på disse pliktene, samt at skoleeier gikk 
gjennom praksisen og rutiner for å følge opp aktivitetsplikten i statusmøter i perioden oktober – 
november 2018. I tillegg har dette løpende fokus i statussamtaler mellom rektor og skoleeier.  
 
På spørsmål under intervju om hvordan skoleeier ellers innhenter denne informasjon, svarte 
skoleeier at dialogen er systemet deres og rektor svarte at dette fremgår av dialogmøter han har 
med skoleeier.  
 
Fylkesmannens vurdering  

Skoleeier har bestemt en felles mal for aktivitetsplanen som skolene skal bruke, og de har en 
handlingsplan mot mobbing som gjelder for hele kommunen. Dette kan til en viss grad sikre riktig og 
lik praksis ved skolene i kommunen. Dokumentasjonen vi har mottatt i forbindelse med tilsynet viser 
imidlertid ikke at kommunen kontrollerer om malene faktisk følges og brukes. Når det gjelder 
kommunens handlingsplan mot mobbing, viser vi til det vi tidligere har skrevet om at den beskriver 
hvordan man skal forholde seg til tidligere regelverk i oppll. kap. 9a, og at den ikke er oppdatert til 
det nye regelverket etter oppll. kap. 9 A som trådte i kraft 1. august 2017. Planen har videre ingen 
beskrivelse av delpliktene. 
 
Elevenes rettigheter etter oppll. kap. 9 A er en sentral og sterk rettighet. Brudd på denne rettigheten 
fører til store konsekvenser for elevene, og tilsier at skoleeier må ha et system hvor de innhenter 
informasjon fra flere kilder, for eksempel skolens planer, rutinebeskrivelser, annen dokumentasjon 
som beskriver skolenes arbeid, og korrespondanse eller samtaler med skoleledelse, ansatte, elever 
og foreldre. Informasjonen skoleeier innhenter må være relevant og tilstrekkelig til å kunne gi et 
riktig bilde av hva som er skolens praksis, for eksempel innhenting av stikkprøver av aktivitetsplaner 
og elevmapper fra skolene i kommunen. 
 
Fylkesmannen sine undersøkelser viser at Råde kommune har en tett dialog med sine skoler, og at 
informasjonsflyten mellom skolene i kommunen og skoleeier er god. Mye av den informasjonen 
kommunen innhenter om skolene, kommer av denne dialogen. Gjennom skoleledermøter og 
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statusmøter får skoleeier informasjon om hvor mange saker skolene har og skoleeier får informasjon 
om utfordringer skolene har. Skoleeier får også denne informasjonen gjennom mer tilfeldig kontakt 
med rektorene.  
 
Kommunen har videre et skriftlig dokument som beskriver kommunens forsvarlige system. Der er det 
beskrevet flere nyttige verktøy skoleeier skal bruke for å innhente informasjon om skolenes 
regelverksetterlevelse. Vi viser for eksempel til «sjekkliste for kontroll», egenvurdering gjennom 
RefLex og stikkprøver. Våre undersøkelser viser derimot at skoleeier bruker få av rutinene og 
verktøyene som er beskrevet der for å innhente informasjon om hvordan skolene oppfyller 
aktivitetsplikten sin. I intervju svarte rektor nei på spørsmålet om «sjekkliste for kontroll» brukes på 
9A-området. Skoleeier sa også i intervju at han ikke har brukt denne sjekklisten. Vi kan heller ikke se 
at RefLex er brukt på dette området slik som det er beskrevet i det forsvarlige systemet. 
 
Både skoleeier og rektor har videre informert om at det ikke gjennomføres stikkprøver for å skaffe 
informasjon om hvordan skolene oppfyller aktivitetsplikten i praksis. Når det gjelder skolebasert 
vurdering, kan ikke vi gjennom den informasjonen vi har fått i tilsynet, se hvordan det gir skoleeier 
informasjon om hvordan skolene ivaretar aktivitetsplikten sin.  
 
Gjennom systemet Råde kommune har, skaffer skoleeier seg derfor kun informasjon om hvordan 
skolene oppfyller aktivitetsplikten sin i de sakene som skolene selv velger å ta opp med skoleeier. I de 
sakene hvor skolene selv opplever at det er utfordringer, og velger å informere skoleeier om dem, vil 
skoleeier kun få informasjon om delpliktene som skolen anser som utfordrende. Vi viser til at 
systemet må være fleksibelt, slik at skoleeier har anledning til å innhente informasjon når risikoen 
tilsier det, for at det skal kunne være forsvarlig. Informasjonen gitt i tilsynet viser at skoleeier ikke 
innhenter informasjon om skolens praksis på eget initiativ, men at det er opp til hvilken informasjon 
skolen selv velger å gi, for at skoleeier skal bli kjent med avvik.  
 
Selv om det eksisterer møtearenaer hvor rutiner for aktivitetsplikten er tema, og hvor skoleeier kan 
få informasjon om skolenes praksis, er det vårt inntrykk at det er lite systematisk oppfølging av 
kvaliteten på skolenes ivaretakelse av aktivitetsplikten. Det arbeidet som gjøres fra skoleeiers side 
synes å være på et overordnet nivå, og i liten grad kontroll av om skolens praksis faktisk er i tråd med 
regelverket. Vi viser også til referatet fra skoleledermøtet 21. mars 2019, hvor det står: «Drøfting av 
hvordan vi sikrer at skolene følger aktivitetsplikten. Rutiner for dette må legges inn i Kvalitetslosen – 
de ligger ikke der i dag.» Dette mener vi støtter vår oppfatning av at skoleeier ikke har et system som 
sikrer at skolene følger aktivitetsplikten. 
 
At vi har avdekket flere lovbrudd på Karlshus skole i dette tilsynet tyder også på at skoleeier ikke har 
innhentet og vurdert skolens praksis. Skoleeier har for eksempel ikke avdekket at skolen ikke lager 
aktivitetsplaner som oppfyller minimumskravene i oppll. § 9 A- 4, og at rektor for flere av delpliktene 
som for eksempel den skjerpede aktivitetsplikten etter § 9 A-5 og plikten til å undersøke sakene 
tilstrekkelig grundig, mangler en fast fremgangsmåte som gjør at oppfyllelse av delpliktene sikres.  
 
Etter Fylkesmannens vurdering ivaretar dagens praksis ikke i tilstrekkelig grad kravet om at skoleeier 
innhenter nødvendig informasjon om skolens praksis knyttet til aktivitetsplikten.  
 
Fylkesmannen vil også vise til at tidligere Fylkesmannen i Østfold i juli 2017 sendte ut en 
tilsynsrapport etter å ha gjennomført tilsyn i Råde kommune. Rapporten handlet om kommunens 
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system for å vurdere og følge opp kravene til skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og 
skolebasert vurdering.  
 
I tilsynet fant Fylkesmannen i Østfold blant annet at «kontrollen (til skoleeier) i stor grad baserer seg 
på dialogmøter, hvor skoleeier henter inn informasjon om hvordan skolenes ledelse vurderer egen 
etterlevelse av lovkravene. Det kommer frem av intervjuene at skoleeier gjennomfører noen 
stikkprøver på vedtak, men de områdene hvor skolene selv ikke føler et behov for bistand, blir i liten 
grad vurdert på initiativ av skoleeier.» Fylkesmannen vurderte derfor den gang at det i stor grad var 
skolene selv som la føringer på den informasjonen som ble tilgjengelig for kommunen, og dette 
gjorde at kommunen som skoleeier ikke ville få nok kjennskap til skolens praksis på de områdene 
skolene selv ikke ga informasjon om.  
 
Dette er i hovedsak de samme svakhetene ved det forsvarlige systemet som vi har pekt på i dette 
tilsynet om skolemiljø. Dette kan tyde på at svakhetene gjør seg gjeldende i hele kommunens 
forsvarlige system, og ikke bare på området om skolemiljø. Kommunen har endret det forsvarlige 
systemet på de to nevnte områdene som det ble ført tilsyn med i 2017, men har fortsatt med det 
samme dialogbaserte systemet på skolemiljø.  
 
Rettslig krav 10.2 
Skoleeier må skaffe seg informasjon om hvordan skolene ivaretar plikten til å straks varsle, 
undersøke og sette inn tiltak dersom en som jobber på skolen krenker en eller flere elever (RefLex 
1.4) 
 
Fylkesmannens undersøkelser  

Både skoleeier og rektor har svart ja i RefLex på at skoleeier innhenter informasjon om hvordan 
skolene ivaretar plikten til å straks varsle, undersøke og sette inn tiltak dersom en som jobber på 
skolen krenker en eller flere elever. Skoleeier og rektor har vist til dokumentet «skoleeiers forsvarlige 
system» og punktet «skjerpet aktivitetsplikt». I punktet det vises til, står det at ansatt som får 
kjennskap til at annen ansatt krenker en elev, melder til rektor, som igjen melder til skoleeier.  
 
I intervju sa skoleeier at rektor skal varsle skoleeier umiddelbart. Rektor sa i intervju at dialogmøter 
er bærebjelken i dialogen som skoleeier og skoleleder har om driften på Karlshus skole. Der er det en 
klar bestilling om hvordan rektor skal varsle straks i saker etter i saker etter oppll. § 9 A-5.  
 
Skoleeier informerte i intervju at han ikke har mottatt noen varsler etter oppll. § 9 A-5 i tiden han har 
jobbet i kommunen (fra oktober 2018). I e-post fra skoleeier den 19. mai 2019 mottok vi kopi av en e-
post fra rektor på en av skolene i kommunen til daværende skoleeier. E-posten handlet om en sak 
hvor elev(er) opplevde seg krenket av en lærer. Med unntak av denne saken, har ikke Råde 
kommune mottatt andre varsler etter oppll. § 9 A-5 etter 1. august 2017.  
 
Fylkesmannens vurdering  

Siden skolene har en plikt til å alltid varsle skoleeier ved krenkelser fra en som jobber på skolen, vil 
skoleeier få informasjon om slike saker dersom skolene ivaretar denne plikten. Dersom skoleeier 
følger opp sakene de får varsler om, vil de også få informasjon om skolene ivaretar pliktene til å 
undersøke og sette inn tiltak.  
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Råde kommune har en skriftlig rutine på at ansatte som får kjennskap til at en annen ansatt krenker 
en elev, skal melde til rektor, som igjen skal melde til skoleeier. Rutinen sier derimot ikke noe om 
situasjonen hvor en ansatt kun har mistanke, men ikke kjennskap, til at en annen ansatt krenker en 
elev. Det er også i disse tilfellene plikt til å varsle rektor og skoleeier. Rutinen sier heller ikke noe om 
situasjonen hvor en i ledelsen ved skolen står bak krenkelsene, og hvor den som får mistanke eller 
kjennskap skal varsle direkte til skoleeier. Rutinen sier videre ikke noe om at det skal varsles straks. 
Kommunen har også en felles handlingsplan mot mobbing. Denne beskriver ikke rutiner for varsling 
til rektor eller skoleeier ved mistanke eller kunnskap om at noen som jobber på skolen har krenket en 
elev. 
 
Kommunens skriftlige rutiner er derfor ikke i seg selv egnet til å sikre at skolene varsler skoleeier 
straks i alle tilfeller de har plikt til dette. Rektor på Karlshus skole har fortalt i intervju at han har fått 
klar bestilling fra skoleeier i møter om hvordan han straks skal varsle ved krenkelser fra voksne. 
Denne klare bestillingen gjenspeiler seg heller ikke i rutinene.  
 
At Råde kommune kun har mottatt ett varsel om krenkelser fra voksne siden 1. august 2017, gjør at 
faktisk varslede saker ikke i seg selv er tilstrekkelig for at skoleeier kan sies å innhente informasjon 
om skolenes regelverksetterlevelse på dette punktet. Varselet er også fra november 2017, og derfor 
1,5 år gammelt. Dette betyr ikke at få varsler til skoleeier er det samme som at skolene ikke oppfyller 
plikten sin til å varsle, men det betyr at skoleeier må innhente informasjonen på andre måter for å 
kunne kontrollere at skolene faktisk straks varsler ved plikt til dette. Informasjonen må innhentes fra 
flere kilder, for eksempel skolens planer, rutinebeskrivelser, annen dokumentasjon som beskriver 
skolenes arbeid, og korrespondanse eller samtaler med skoleledelse, ansatte, elever og foreldre. 
Våre undersøkelser viser ikke at skoleeier gjør dette. 
 
Vi viser også til at vi i dette tilsynet har konkludert med at skolen ikke sikrer at alle som jobber på 
Karlshus skole varsler rektor eller skoleeier straks når de får mistanke om eller kjennskap til at en 
som jobber på skolen krenker en eller flere elever. Fremgangsmåten rektor har bestemt for å varsle, 
er ikke etablert blant de ansatte. Vi har også konkludert med at skolen ikke har en fast 
fremgangsmåte som sikrer at alle saker undersøkes, og at det blir gjort tilstrekkelig grundig.   
 
Etter Fylkesmannens vurdering ivaretar dagens praksis ikke i tilstrekkelig grad kravet om at skoleeier 
innhenter nødvendig informasjon om skolens praksis knyttet til plikten til å straks varsle, undersøke 
og iverksette tiltak dersom en som jobber på skolen krenker en eller flere elever.  
 
Rettslig krav 10.3 
Skoleeier må innhente informasjon om hvordan elevene opplever at skolene ivaretar 
aktivitetsplikten (RefLex 1.7) 
 
Eleven har rett til å bli hørt jf. barnekonvensjonen artikkel 12. Skoleeier skal alltid innhente 
informasjon om elevenes synspunkter, jf. barnekonvensjonen artikkel 12. 

Fylkesmannens undersøkelser  

Både skoleeier og rektor har svart ja på spørsmålet i RefLex om skoleeier innhenter informasjon om 
hvordan elevene opplever at skolene ivaretar aktivitetsplikten. Begge har vist til Elevundersøkelsen, 
og at denne brukes aktivt i dialogen med skolene. I intervju sa skoleeier at Elevundersøkelsen 
gjennomføres for alle på 7. og 10. trinn i kommunen. Noen skoler gjennomfører undersøkelsen også 
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på flere trinn, men det er forskjell fra skole til skole. Ellers innhenter ikke skoleeier noe systematisk, 
men får informasjon gjennom direkte tilbakemeldinger eller i dialog med rektor. I intervju sa rektor 
at de også gjennomfører sosiogram. Rektor vil informere skoleeier om en klasse har en skjev 
utvikling. Rektor viste videre til at det er store muligheter for informasjonsflyt siden de er en liten 
kommune.  
 
Fylkesmannens vurdering  

Skolemiljøet angår først og fremst elevene, og elevene har rett til å bli hørt i saker som angår dem. 
Råde kommune får informasjon gjennom resultatene fra Elevundersøkelsen, først og fremst de 
lovpålagte Elevundersøkelsene på 7. og 10. trinn. Om de får informasjon fra andre trinn, eller fra 
andre typer trivselsundersøkelser, er opp til hver enkelt skole, og er ikke systematisert fra skoleeier. 
Skoleeier er derfor avhengig av hva den enkelte skole velger å gjøre og hva de velger å 
videreformidle, for å innhente informasjon. 
 
Videre gir Elevundersøkelsen elevene anledning til å si noe om hvordan de opplever skolemiljøet sitt, 
og dette kan igjen gi indikasjoner på om skolen oppfyller aktivitetsplikten sin eller ikke. 
Elevundersøkelsen gir derimot ikke elevene mulighet til konkret å si noe om hvordan de opplever at 
skolen ivaretar aktivitetsplikten. Slik informasjon kan skoleeier for eksempel få gjennom et 
skolemiljøutvalg eller gjennom elevrådet.  
 
Fylkesmannen finner det ikke sannsynliggjort at skoleeier innhenter informasjon om hvordan elevene 
opplever at skolene ivaretar aktivitetsplikten.  
 
Rettslig krav 10.4 
Skoleeier må vurdere om skolens praksis oppfyller aktivitetsplikten i oppll. (RefLex 1.8, 1.9 og 1.11) 

Skoleeier må bruke informasjonen den har innhentet om skolenes praksis til å vurdere om skolene 
oppfyller kravene i regelverket. For å kunne vurdere dette må skoleeier ha en overordnet kjennskap 
til hvilke krav som følger av regelverket og hva som skal til for å oppfylle dem.  
 
Fylkesmannens undersøkelser  

Skoleeiers kjennskap til aktivitetsplikten 
I RefLex svarte skoleeier ja på spørsmålet om han har kjennskap til de ulike delene av 
aktivitetsplikten og hva som skal til for å oppfylle dem.  
 
Om skoleeier vurderer informasjonen de har innhentet 
Skoleeier svarte videre ja på spørsmålet i RefLex om skoleeier bruker den informasjonen de har om 
skolens praksis til å vurdere om skolene oppfyller aktivitetsplikten. På spørsmål i intervju om hvordan 
skoleeier følger opp skolene, svarte han at han utfordrer rektorene ved å stille dem spørsmål om 
hvordan de jobber med sakene. 
 
Om systemet avdekker forhold i strid med regelverket 
På spørsmålet i RefLex om systemet er slik at det avdekker forhold som er i strid med regelverket 
svarte skoleeier ja. Han skrev at de nok ikke har en skriftlig rutine som sikrer dette fullt ut, men viste 
til at det kun er tre skoler i kommunen, og at de dermed har mye inngående kunnskap om skolens 
daglige arbeid. Skoleeier har tett og løpende dialog med alle rektorene flere ganger per uke. I dette 
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tette samarbeidet har de til enhver tid faglige diskusjoner om enkeltsaker som må vurderes opp mot 
oppll.. Skoleeier har derfor mye direkte kunnskap om skolenes daglige drift og utfordringer.  
 
Fylkesmannens vurdering  

For å kunne vurdere om skolene oppfyller aktivitetsplikten må skoleeier ha en riktig forståelse av 
kravene. Skoleeier trenger ikke inngående kjennskap til alle kravene, men må ha en overordnet 
kjennskap til hva som følger av aktivitetsplikten og hva som skal til for å oppfylle dem.  
 
Skoleeier har ikke noe skriftlig dokumentasjon som viser at skoleeier har en riktig forståelse av 
kravene. Dette kunne for eksempel ha vært en skriftlig rutine som inneholdt informasjon om alle 
delpliktene i aktivitetsplikten, eller en presentasjon brukt i arbeidet med nytt kap. 9 A. Vi viser også 
til at kommunens handlingsplan mot mobbing viser til tidligere regelverk om skolemiljø. Våre 
undersøkelser ga ellers ikke opplysninger som tilsier at skoleeier likevel har tilstrekkelig kjennskap.  
 
Fylkesmannen vurderer at skoleeier ikke har sannsynliggjort at de har en riktig forståelse av kravene.   
 
Når det gjelder vurderingen av om skoleeier bruker informasjonen de innhenter om skolens praksis 
til å vurdere om praksisen er i samsvar med regelverket, har vi ikke grunnlag til å ta stilling det dette. 
Vi viser til at det ikke er sannsynliggjort at skoleeier innhenter tilstrekkelig informasjon om skolenes 
praksis.  
 
Rettslig krav 10.5 
Skoleeier må sørge for varige endringer når skolenes praksis bryter med regelverket (når skoleeier 
vurderer at aktivitetsplikten ikke er oppfylt) (RefLex 1.10 og 1.12) 

Hvis skoleeier har avdekket at skolenes praksis ikke er i samsvar med regelverket, må skoleeier sørge 
for at skolene endrer praksis. For at systemet skal være forsvarlig, må skoleeier være kjent med hva 
som er passende rettetiltak og være i stand til å gjennomføre disse tiltakene. Samtidig må systemet 
være fleksibelt, slik at skoleeier kan tilpasse hvordan den følger opp skolene ut fra risiko. Hva som 
skal til for at arbeidet med rettetiltak skal være forsvarlig, vil variere ut fra skoleeiers kjennskap til 
skolene. Hvis brudd på regelverket kan foregå over lang tid uten å bli rettet, er ikke systemet 
forsvarlig. 
 
Fylkesmannens undersøkelser  

Om skoleeier sørger for at skolene endrer praksis 
På spørsmål i RefLex om skoleeier sørger for at skolene endrer praksis hvis de vurderer at 
aktivitetsplikten ikke er oppfylt, svarte både skoleeier og rektor ja. Skoleeier viste til at de fokuserer 
på felles praksis på hvordan arbeidet gjøres, basert på kravene i oppll.. Dette arbeidet gjøres med alle 
rektorene i kommunen, slik at de får en enhetlig praksis. Dette følges deretter opp i statusmøter med 
rektorene. Rektor viste til at skoleeier er i dialog med skolene om saker som er behandlet hos 
Fylkesmannen. Skolene i Råde har videre samarbeidet tett om rutiner knyttet til aktivitetsplikten for 
å legge til rette for at de er i tråd med lovverket. Skoleeier har vært en premissleverandør for å få 
dette på plass.  
 
I intervju ble skoleeier spurt hvordan de følger opp at praksisen faktisk er endret på den enkelte 
skole. Han svarte at han utfordrer rektorene på praksis, om ting er gjennomført annerledes enn 
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tidligere tenkt, ut fra tidligere erfaring. Han viste videre til at de nå bruker maler fra 
Utdanningsdirektoratet.  
 
Om systemet er slik at skoleeier iverksetter tiltak 
På spørsmål i RefLex om systemet er at slik at skoleeier iverksetter tiltak når aktivitetsplikten ikke er 
oppfylt, svarte skoleeier ja. Han viste til at han som skoleeier har en formening om at skolene har 
kompetanse til å håndtere og rette eventuelle avvik dersom aktivitetsplikten ikke blir oppfylt. Det er 
tett og ukentlig/daglig dialog mellom skoleeier og rektorene, og erfaringene er at skolene iverksetter 
rettetiltak etter dialog med skoleeier.  
 
I intervju ble skoleeier spurt om hvordan de kvalitetssikrer at skolene har kompetanse til å håndtere 
og rette opp avvik når aktivitetsplikten ikke er oppfylt. Skoleeier svarte at i enkeltsaker er ofte 
Fylkesmannen inne og har gitt avvik. Da jobber skoleeier med rektorene og diskuterer hvordan de 
skal tolke det Fylkesmannen har bestemt. Om foresatte klager så kontakter han rektorene om 
hvordan de følger det opp.  
 
Fylkesmannens vurdering  

Fylkesmannen har over konkludert med at skoleeier ikke sørger for å ha oppdatert kunnskap om 
skolenes praksis når det gjelder oppfyllelse av aktivitetsplikten, og at skoleeier dermed ikke kan 
vurdere om skolene oppfyller kravene i regelverket.  
 
Det er ikke tilstrekkelig å kontrollere kun de elevmappene/aktivitetsplanene som blir meldt til 
Fylkesmannen, eller de sakene som skolen ber om bistand i. Også andre aktivitetsplaner kan 
inneholde feil, og saker kan være behandlet på en måte som ikke oppfyller aktivitetsplikten.  
 
Når det ikke er sannsynliggjort at disse oppgavene er ivaretatt, vil vi heller ikke kunne vurdere om 
skoleeier sørger for varig endringer når praksis tilknyttet aktivitetsplikten bryter med regelverket.  
 

Fylkesmannens samlede konklusjon om forsvarlig system, jf. oppll. § 13-10 

Fylkesmannen har konkludert med at Råde kommune ikke innhenter tilstrekkelig informasjon om 
skolenes praksis knyttet til aktivitetsplikten. Dette medfører at kommunen heller ikke foretar en 
vurdering av skolens praksis eller sørger for endring dersom praksis bryter med regelverket. Kravet til 
et forsvarlig system er derfor ikke oppfylt.  
 
 
7. Frist for retting av lovbrudd  
 
Fylkesmannen har i kapitlene 3 til og med 6 konstatert oppfyllelse av regelverket på noen områder 
og brudd på andre områder. Fylkesmannen gir Råde kommune en frist for å rette lovbruddene,  
jf. kommuneloven § 60 d. 
 
Frist for retting er 16. desember 2019.  
 
Innen denne fristen må Råde kommune sende oss en erklæring om at forholdene er rettet og en 
redegjørelse for hvordan bruddene er rettet.  
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Hvis Råde kommune ikke har rettet regelverksbruddene innen fristen, vil vi vedta pålegg om retting. 
Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som enkeltvedtak og vil kunne påklages, jf. 
forvaltningsloven kapittel VI. 
 
Fylkesmannen varsler at følgende fire pålegg kan bli aktuelle å vedta etter utløpet av rettefristen i 
endelig tilsynsrapport, jf. opplæringsloven § 14-1 første ledd, jf. kommuneloven § 60 d: 
 
Kommunen må sørge for at skolen oppfyller plikten til å gripe inn, varsle, undersøke og sette inn 
tiltak for å sikre at elever har et trygt og godt skolemiljø, jf. oppll. §§ 9 A-2, 9 A-3 og 9 A-4. 
Kommunen må i den forbindelse se til at skolen: 

 Sørger for at alle som jobber på skolen griper inn mot krenkelser dersom det er mulig.  
 Dokumenterer hvordan den griper inn i sakene.  
 Sikrer at eleven alltid får beskjed om at rektor vil bli varslet om saken, med mindre dette 

hindrer at det kan varsles raskt nok.  
 Dokumenterer hva den gjør for å oppfylle plikten til å varsle rektor i sakene.  
 Sikrer at den undersøker sakene tilstrekkelig grundig.  
 Dokumenterer hva den gjør for å undersøke sakene.  
 Sikrer at det settes inn egnede tiltak dersom en elevs rett til et trygt og godt skolemiljø ikke 

er oppfylt.  
 Sikrer at eleven får uttale seg om hva som skal være innholdet i aktivitetsplanen. 
 Dokumenterer at den tar stilling til elevens beste i sakene.  

 
Kommunen må sørge for at skolen oppfyller plikten til å straks varsle, undersøke og sette inn tiltak 
ved mistanke eller kjennskap til at en som jobber på skolen, har krenket en eller flere elever, jf. oppll. 
§§ 9 A-3, 9 A-4 og 9 A-5. Kommunen må i den forbindelse se til at skolen: 
 

 Sikrer at alle som jobber på skolen, varsler rektor eller skoleeier straks, dersom de får 
mistanke om eller kjennskap til at en som jobber på skolen, krenker en eller flere elever. 

 Sikrer at elevene som har blitt krenket, alltid får beskjed om at rektor eller skoleeieren vil bli 
varslet om saken, med mindre dette hindrer at det kan varsles raskt nok 

 Dokumenterer hva den gjør for å oppfylle plikten til å varsle rektor eller skoleeier i sakene. 
 Sikrer at det undersøkes i alle saker, og at det blir gjort tilstrekkelig grundig.   
 Dokumenterer hva den gjør for å undersøke sakene.  
 Sikrer at involverte elever får uttale seg  

 
Kommunen må sørge for at skolen oppfyller plikten til å gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltak for å 
sikre at elever har et trygt og godt skolemiljø, jf. oppll. §§ 9 A-3, 9 A-4 og 9 A-9. Kommunen må i den 
forbindelse se til at skolen: 
 

 Lager en skriftlig plan i tråd med kravene i § 9 A-4 sjette ledd når det gjelder hvilket problem 
som skal løses 

 Forklarer eleven som saken gjelder, innholdet i planen 
 Følger opp at tiltak blir gjennomført slik som beskrevet i aktivitetsplanen 
 Sikrer at det innhentes tilstrekkelig informasjon om hvordan tiltakene har virket, inkludert 

elevens syn og hvilke endringer eleven ønsker 
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 Sørger for at tiltakene tilpasses eleven og saken 
 
Kommunen må sørge for å ha et forsvarlig system for å vurdere og følge opp at skolene oppfyller 
aktivitetsplikten, jf. oppll. § 13-10 andre ledd. Kommunen må i den forbindelse se til at den: 
 

 skaffer seg informasjon om hvordan skolene oppfyller plikten til å følge med, gripe inn, 
varsle, undersøke og setter inn tiltak ved mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har et 
trygt og godt skolemiljø 

 skaffer seg informasjon om hvordan skolene oppfyller plikten til å straks varsle, undersøke og 
sette inn tiltak dersom en som jobber på skolen krenker en eller flere elever 

 skaffer seg informasjon om hvordan skolene oppfyller plikten til å gjennomføre, evaluere og 
tilpasse tiltak 

 bruker denne informasjonen til å vurdere om skolene sitt arbeid er i samsvar med 
regelverket. 

 sørger for at skolene endrer praksis dersom det er nødvendig.  

Kommunen har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18.  

 
Fylkesmannen i Oslo og Viken,  

 

13. september 2019
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www.fkt.no  

 
Dag 1 
 

 

Tirsdag 3. juni 2020 

 

 
09.00  

 

 

Registrering med enkel frokost for tilreisende samme dag 

 

 
10.00  

 

 
Velkommen til fagkonferansen  
 
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 

 

 
10.05  
 

 
Åpningsinnlegg 
 
Ikke avklart 
 

 
10.30 
(inkl. tid til spørsmål) 

 
Norsk barnevern i internasjonalt søkelys  
 
Direktør Mari Trommald, Bufdir  
 

 
11.20 

 
Pause 

 
11.30 
 

 
Kontrollutvalet – restavfall etter kommunevalet? 
 
 
Kontrollutvalgsleder Ivar Mork, Ulstein kommune 
 

 
12.00  

 

Lunsj 

 

 
13.00  
 

 

 
Kontrollutvalget og ordføreren  

 

 
Ordfører Jon Ivar Nygård, Fredrikstad kommune  
 

 

13.30  

 

 
Kontrollutvalget og rådmannen  

 

 
Rådmann og nestleder i Norsk Rådmannsforum Tone Marie Nybø Solheim 
 

 
14.00 

 

Pause 

 

 
14.10  

 

 

Paneldebatt: kontrollutvalgsleder, tidl. ordfører og rådmann 

 

Debattleder Marit Gilleberg, Tolga kommune 
 

 
14.30 

 

Pause før årsmøtet 
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ÅRSMØTE 2020 I FKT 

 

14.30 – 14.45 Pause og registrering til årsmøte 2020 

 

14.45 – 16.30 Årsmøte 2020 

 

17.00 – 20.00 Utflukt til Eidsvollsbygningen 

 

Aperitiff: ca. 20.15 
Middag: 20.30 

Felles middag på hotellet 

 

 

 

 
 
Dag 2 

 
Onsdag 4. juni 2020 
 

09.00  
(inkl. spørsmål fra 
salen) 

 
Kommunene og arbeidsmiljøloven  
 
Direktør Trude Vollheim, Arbeidstilsynet  

 
09.45 
 

 
Pause 
 

10.00  
(inkl. spørsmål fra 
salen) 

 
Hvordan kan vi få til bedre samordning mellom statlig tilsyn og 
forvaltningsrevisjon? 
 
Fagdirektør Petter Lodden, fylkesmannen i Vestfold og Telemark  
 

 
10.45 
 

 
Pause/utsjekking 
 

11.00  
(inkl. spørsmål fra 
salen) 

 
Selskapskontroll av et regionalt bompengeselskap (Ferde AS) 
Manager Frode Løvlie, Deloitte 
 

11.45 
 
Pause 
 

 
12.00  

 
Et skråblikk på kontroll og tilsyn 
 
Tidl. fylkesmann Sigbjørn Johnsen 
 

 
12.50  

 
Avslutning 
 
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 
 

13.00  
 

Lunsj 
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PRAKTISK INFORMASJON 

 

INFORMASJON OM ÅRSMØTET 

Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) som har 

tale-, forslags- og stemmerett. 

Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til 

sekretariatet innen seks uker før årsmøtet, altså innen 22. april 2020. 

Styret sender ut sakspapirene senest to uker før årsmøtet, innen 20. mai 2020. 

Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med 

stemmerett, må innmelding skje innen 20. mai 2020. 

Leder i valgkomiteen: Frank Willy Djuvik, tidl. kontrollutvalgsleder i Sogn og Fjordane fylkeskommune 

| Frank.willy.djuvik@gmail.com | Mobil: 926 26 976   

Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Se nettsiden www.fkt.no eller kontakt 

sekretariatet: Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen: Tlf. 414 71 166,  fkt@fkt.no 

 

FØR MIDDAG  
 
I år inviterer vi til en utflukt til Eidsvollsbygningen der vi får en omvisning. Bygningen ble pusset opp i 

forbindelse med 200-års jubileet og Carsten Ankers interiør med rekonstruerte tapet og farger, 

tekstiler og inventar er rekonstruert. Kanskje dukker pris Christian Frederik opp. 

Husk å registrere din interesse for utflukten når du melder deg på. 
 

 

INFORMASJON OM HOTELLET, parkering mm. 

Quality Airport Hotel Gardermoen 
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PÅMELDING 

 

Påmelding via særskilt skjema på FKTs nettside: www.fkt.no 

Bindende påmelding innen tirsdag 8. april 2020. Det tas forbehold om endringer i programmet. 

Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på  

kr 500 i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen  

gir full deltakeravgift. 

DELTAKERAVGIFT 

• Deltakelse med overnatting (helpensjon): Kr 6 800 (Ikke medlem kr 7 200)  

• Deltakelse uten overnatting, sosialt program og middag (dagpakke): Kr 5 150 

(Ikke medlem kr 5 550) 

• FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla). 

• Ekstra overnatting fra 2.-3. juni 2020: Kr 1 145 

 

 

 

213

http://www.fkt.no/
www.fkt.no


 
 

 

 
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Råde 
 
 
 
Møtedato: 09.12.2019,  
Tidspunkt: fra kl. 17.30 til kl. 18.45 
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen 
Fra – til saksnr.: 19/30 -  19/36  

 
Frammøteliste: 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Kjell A Løkke, leder (A) x  

Terje Beck, nestleder (H) x 
 

Rikke Cassandra Maske (MDG) x 
 

Jarle Tranøy (A) x  

Lillian Elvestad (SP) x  

 

Merknader 

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5  
 
Møtende fra ØKUS: Anita Dahl Aannerød og Bjørn Gulbrandsen 
Møtende fra revisjonen: Konst. seksjonsleder Lene Brudal 

 

 

 
 
--------------------------------------     ----------------------------------------- 
Kjell A. Løkke (leder)      Terje Beck, nestleder 
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Kontrollutvalget Rådes møte 09.12.2019 
 

Sakliste 
 
   

PS 19/30 Godkjenning av innkalling og saksliste  

PS 19/31 Rutine for godkjenning av protokoller  

PS 19/32 Prinsippavklaringssak  

PS 19/33 Plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2023  

PS 19/34 Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021  

PS 19/35 Møteplan for 1. halvår 2020  

PS 19/36 Referater og meldinger  
 

 
PS 19/30 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. (saken legges frem uten forslag til innstilling) 

Kontrollutvalget Rådes behandling 09.12.2019: 

Det var ingen merknader til innkalling eller sakslisten 

Kontrollutvalget Rådes vedtak 09.12.2019: 

Innkalling og sakslisten godkjennes 

 
 
PS 19/31 Rutine for godkjenning av protokoller 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Det settes opp en sak i hvert møte om «Valg av en representant til signering av 
protokoll», den som leder møtet skal alltid signere. 
 

2. Protokoll godkjennes elektronisk snarets mulig og signeres etter hvert møte. 
 

3. Protokoll sendes ut og publiseres på hjemmesiden så snart den er elektronisk godkjent 

Kontrollutvalget Rådes behandling 09.12.2019: 

Kontrollutvalget ønsket å presisere i punkt 2 i vedtaket at «protokoll godkjennes per e-post 
snarest mulig.. «. 
Vedtaket ble som innstillingen med denne presisering.  
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Kontrollutvalget Rådes vedtak 09.12.2019: 
 

1. Det settes opp en sak i hvert møte om «Valg av en representant til signering av 
protokoll», den som leder møtet skal alltid signere. 
 

2. Protokoll godkjennes elektronisk per e-post snarets mulig og signeres etter hvert møte. 
 

3. Protokoll sendes ut og publiseres på hjemmesiden så snart den er elektronisk godkjent 
 
 

PS 19/32 Prinsippavklaringssak 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. (saken legges frem uten forslag til innstilling) 

Kontrollutvalget Rådes behandling 09.12.2019: 

Kontrollutvalget ønsket at rådmannen/kommunedirektør har løpende invitasjon til 
kontrollutvalgets møter med talerett på linje med ordfører. 

Kontrollutvalget Rådes vedtak 09.12.2019: 

Rådmannen/kommunedirektør har løpende invitasjon til kontrollutvalgets møter med talerett 
på linje med ordfører. 
 

 
PS 19/33 Plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2023 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret på vedlagte «Plan for eierskapskontroll for 
perioden 2020-2023», med følgende prioritering: 
 

1.  
2.  

 

2. Plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2023 oversendes kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyret vedtar ”Plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2023” med 
følgende prioritering:  

 

1.  
2.  

 

Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden 

Kontrollutvalget Rådes behandling 09.12.2019: 

Kontrollutvalget utsatte realitetsbehandlingen av planen da utvalget ønsket en gjennomgang 
av kommunens vertskommunesamarbeid og interkommunalt samarbeid som fremkommer i 
kommunens eiermelding i kapittel 3. Sekretariatet legger frem en oversikt over organisering og 
ansvarsforhold for det enkelte vertskommunesamarbeid / interkommunalt samarbeid i neste 
møte. Kontrollutvalget ønsket også en oversikt over Østfold kommunerevisjon IKS sin 
oppdragsportefølje sett opp mot de ulike interkommunale selskapene, samarbeidene, stiftelser 
og lignende. 
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Kontrollutvalget Rådes vedtak 09.12.2019: 

Saken utsettes til møte 24. februar 2020.  

 
 
PS 19/34 Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret følgende: 

1. Det skal i perioden 2020-2021 gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold til 
kontrollutvalgets forslag til «Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021» 
(jf. pkt. 2.2 i planen). 

2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 300 timer per år, (pluss 150 
timer med forbehold i budsjettvedtak). 
(I henhold til avtale mellom eierne av revisjonen). 

3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltnings- 
revisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og inngå 
avtaler om gjennomføring med revisjonen. 

4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til 
kommunestyret. Kontrollutvalget skal også sende oppfølgingsrapporter til 
kommunestyret ett år etter 1.gangs behandling i kommunestyret.  

5. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for 
endringer i 
planen i planperioden. 

 

Kontrollutvalget Rådes behandling 09.12.2019: 

Kontrollutvalget drøftet saken og kom frem til at de ønsket å prioritere følgende tre områder i 
forvaltningsrevisjonsplanen for 2020-2021: 

 Tidlig innsats/ tverrfaglige samarbeid – utsatte barn og unge – opplysningsplikt til 
barneverntjenesten. 

 Barnevern – hjelpetiltak – hjelp i hjemmet/kontra omsorgsovertakelse. 

 Kvalitet i omsorgstjenestene. 
 
Kontrollutvalget ønsket også en informasjonssak fra rådmann i sitt neste møte angående 
kommunens internkontrollsystemer. Informasjonen kan ta utgangspunkt i de redegjørelser 
rådmann i tidligere møter har informert om, spesielt sett opp mot kontrollutvalgssak 19/5, den 
3.juni 2019. Informasjonen ønskes siden det er et nytt kontrollutvalg, med flere nye 
medlemmer. 
 

Kontrollutvalget Rådes vedtak/innstilling 09.12.2019: 

1. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret følgende: 

1. Det skal i perioden 2020-2021 gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold til 
kontrollutvalgets forslag til «Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021» 
(jf. pkt. 2.2 i planen). 
1. Tidlig innsats/ tverrfaglige samarbeid – utsatte barn og unge – 

opplysningsplikt til barneverntjenesten. 
2. Barnevern – hjelpetiltak – hjelp i hjemmet/kontra omsorgsovertakelse. 
3. Kvalitet i omsorgstjenestene. 
 

2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 300 timer per år, (pluss 150 
timer med forbehold i budsjettvedtak). 
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(I henhold til avtale mellom eierne av revisjonen). 

3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltnings- 
revisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og inngå 
avtaler om gjennomføring med revisjonen. 

4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til 
kommunestyret. Kontrollutvalget skal også sende oppfølgingsrapporter til 
kommunestyret ett år etter 1.gangs behandling i kommunestyret.  

5. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for 
endringer i 
planen i planperioden. 

 

 

 
PS 19/35 Møteplan for 1. halvår 2020 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for din 
virksomhet i 1. halvår 2020: 

 24. februar 

 27. april (regnskapsmøte) 

 15. juni 
 

Møtestart er kl. 17.30 

Kontrollutvalget Rådes behandling 09.12.2019: 

Vedtak sin innstillingen. 

Kontrollutvalget Rådes vedtak 09.12.2019: 

 
1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for din 

virksomhet i 1. halvår 2020: 

 24. februar 

 27. april (regnskapsmøte) 

 15. juni 
 

Møtestart er kl. 17.30 
 
 

PS 19/36 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Referater og meldinger kan tas til orientering 

Kontrollutvalget Rådes behandling 09.12.2019: 

Rikke Cassandra Maske meldes på NKRF sin konferanse i januar 2020. Vedtaket ble som 
innstillingen. 

Kontrollutvalget Rådes vedtak 09.12.2019: 
 

1. Referater og meldinger kan tas til orientering 
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