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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/128 
Dokumentnr.: 69 
Løpenr.: 287933/2022 
Klassering: 3015-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Skiptvet 24.11.2022 22/41 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

 
Fredrikstad, 13.10.2022 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Saksliste er fremlagt og godkjent av kontrollutvalgets leder. 
 

Vurdering 
Innkalling og saksliste godkjennes 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/128 
Dokumentnr.: 70 
Løpenr.: 287947/2022 
Klassering: 3015-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Skiptvet 24.11.2022 22/42 

 

Valg av representant til å signere protokoll 

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

 
Fredrikstad, 13.10.2022 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kontrollutvalgets rutine som ble behandlet i kontrollutvalgets møte 12.03 2020 
skal det ved hvert møte settes opp en sak: «Valg av en representant til signering av 
protokoll». Den som leder møtet skal alltid signere protokollen. 
 
For å kunne rullere hvem som signerer protokoll, følger en liste over hvem som har signert 
de fire siste møtene og hvem som står for tur i dette møtet: 
 
17.02.2022 Trine Strand Ludvigsen 
12.05.2022 Pål E. Simensen 
16.06.2022 Ann Anthony 
29.09.2022 Trine Strand Ludvigsen 
 
Til å signere i dette møtet 24.11.2022 Øistein Svae 
 

Vurdering 
Ingen 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/126 
Dokumentnr.: 41 
Løpenr.: 317356/2022 
Klassering: 3015-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Skiptvet 24.11.2022 22/43 

 
 

Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Boligsosiale 
tjenester" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar informasjonen fra rådmann til orientering. 
2. Saken legges frem på nytt 1. møte i 2023, med ny redegjørelse fra rådmann. 

 
Fredrikstad, 16.11.2022 
 
 

Vedlegg 
E-post fra rådmann til kontrollutvalgssekretariatet, datert 17.11 2022 – Forespørsel om utsatt 
frist. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KST-sak den 01.11 2022 – Oppfølgingsrapport «Boligsosiale tjenester og økonomisk 
sosialhjelp». 
KU-sak den 16.06 2022 – Oppfølgingsrapport «Boligsosiale tjenester og økonomisk 
sosialhjelp». 
KST- sak 21/025, den 20.04.2021 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Boligsosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp». 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjektet Boligsosiale 
tjenester og økonomisk sosialhjelp» den 16. juni 2022. Ingen av punktene fra 
kontrollutvalgets og kommunestyrets vedtak da de behandlet forvaltningsrevisjonsprosjektet 
var fulgt opp. Kontrollutvalget fattet derfor følgende vedtak:   
 
«Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Boligsosiale 
tjenester og økonomisk sosialhjelp», samt rådmannens redegjørelse til etterretning. 
Kontrollutvalget ser alvorlig på at kommunestyrets vedtak ikke er fulgt opp av 
administrasjonen.» 
 
Videre ga kontrollutvalget følgende innstilling til kommunestyret: 
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«1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Boligsosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp», til etterretning. 
 
2. Kommunestyret forventer at deres vedtak i saken blir fulgt opp. Rådmann skal gi skriftlig 
redegjørelse om at så er gjort til kontrollutvalgets møte 24. november 2022.» 
 
Kommunestyret behandlet oppfølgingsrapporten 1. november i 2022, vedtak ble som 
kontrollutvalgets innstilling. 
 
De punkter som ble vedtatt skulle følges opp, (kommunestyrevedtak 21/025) er: 
Administrasjonen skal: 
a) Etablere de rutiner og den praksis som er nødvendig, for at internkontroll og 
saksbehandling ved tildeling av boliger er tilfredsstillende. Herunder skal kommunen 
etterse at regelverket vedr. dokumentasjon og arkivering i forbindelse med 
saksbehandling overholdes. 
b) Vurdere om det er hensiktsmessig å inngå kvalitetsavtaler med leverandører av 
midlertidig botilbud. 
c) Etablere de rutiner og den praksis som er nødvendig for at søknader om økonomisk 
sosialhjelp dokumenteres i tilstrekkelig grad, og er så godt opplyst som mulig. For 
eksempel bør kommunen innhente dokumenter som lønnslipp, husleiekontrakt, 
saldoutskrift og ligning i alle saker om økonomisk sosialhjelp, eventuelt må 
kommunen dokumentere at dette er innhentet tidligere. 
d) Etablere de rutiner og den praksis som er nødvendig for at vedtak om økonomisk 
sosialhjelp for unge sosialhjelpsmottakere møter kravene om at vedtaket skal: 

• Vise at det er satt vilkår og hva vilkåret er. 
• Hva som kreves for at vilkåret anses som oppfylt og hva konsekvensene vil 

være ved brudd på de oppsatte vilkår. 
 
Kontrollutvalgssekretariatet har sendt rådmann påminning om å få oversendt en skriftlig 
redegjørelse for hvordan vedtaket nå i ettertid er fulgt opp. Kontrollutvalgssekretariatet 
mottok e-post fra Rådmann den 17.11 2022, hvor Rådmann ber om utsettelse på frist for 
levering. E-posten ligger som vedlegg 1 til saken. Rådmannen viser til at saken skal 
behandles i formannskapet i møtet den 29. november 2022 og i kommunestyret i møtet den 
6. desember 2022. Rådmann vil stille i møtet den 24. november for å gi kontrollutvalget 
ytterligere informasjon, hvis ønskelig. 

Vurdering 
Siden kontrollutvalgssekretariatet mottok tilbakemelding fra rådmann samme dag som 
sakspapirer skal sendes ut har vi ikke kunnet gjøre vurderinger utover det som fremkommer 
av saksopplysninger. 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta informasjonen fra rådmann til orientering. Videre 
bør kontrollutvalget be om at saken blir lagt frem for dem i første møte i 2023. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/126 
Dokumentnr.: 38 
Løpenr.: 283903/2022 
Klassering: 3015-188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Skiptvet 24.11.2022 22/44 

 

Oppfølging av forvaltningsrevisjon "Pleie og omsorg", Skiptvet kommune 

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

omsorg», samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning. Kontrollutvalget ser 
alvorlig på at ingen av punktene i kommunestyrets vedtak er ferdigstilt to år etter at 
vedtaket er fattet.  
 

 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Pleie og omsorg», til etterretning. 
 
2. Rådmann skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen anser at de 
har fått iverksatt og gjennomført alle punktene i kommunestyrets vedtak av 
15.12.2020, herunder sørge for fremdrift både på forbedringsarbeidet som er satt i 
gang for å styrke egenmestringstankegangen, men også på velferdsteknologiområdet. 
Frist for tilbakemelding er kontrollutvalgets første møte i 2023 

 

 
Fredrikstad, 10.11.2022 
 
 

Vedlegg 
• Oppfølgingsrapport «Pleie og omsorg», datert den 10.11. 2022.  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

• Kommunestyre sak 20/132 den 15.12.2020 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Pleie og 
omsorg». 

 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget og kommunestyret behandlet i 2020 en forvaltningsrevisjonsrapport som 
omhandlet kommunens pleie og omsorgstjenester. I henhold til kommunelovens §23-2, e) 
skal kontrollutvalget sørge for at vedtak, som kommunestyret treffer ved behandlingen av 
revisjonsrapporter, blir fulgt opp. 
Kontrollutvalget følger opp vedtaket ved at revisjonen har utformet en oppfølgingsrapport, 
denne ligger som vedlegg til saken. 
 
Kommunestyrets vedtak i saken var følgende:  
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  «1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Pleie og omsorg» til etterretning, og ber 
administrasjonen følge opp de seks anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder 
skal kommunen: 

• Gjenoppta arbeidet med hverdagsmestring, herunder arbeidet i Mestringsteamet. 
• Styrke opplæringen av ansatte for å styrke fokuset på egenmestring blant brukerne. 
• Systematisere kartleggingen av hjemmeforhold i forkant av tjenestetildelingen. 
• I større grad fremheve hva som skal være målsettingen med tildelingen, i vedtak om 

pleie- og omsorgstjenester. 
• Utarbeide måleindikatorer som kan fange opp gevinster av å ta i bruk 

velferdsteknologi. Disse kan inngå i den regulære rapporteringen av 
styringsinformasjon fra enhet for hjemme-tjenester og rehabilitering og dels i 
kommunens brukerundersøkelser. 

• Inngå samarbeidsavtaler med andre kommuner om interkommunale 
velferdsteknologiske løsninger.» 

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

«Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad kommunestyrets 
vedtak i sak 20/132 er fulgt opp. Kommunens arbeid på området har blitt forsinket på 
grunn av pandemi og skifte av virksom-hetsleder. Revisjonen har konkludert med at 
ingen av kulepunktene er fulgt opp fullt ut, men at fire av seks punkter er delvis fulgt 
opp. Kommunen bør sørge for fremdrift både på forbedringsarbeidet som er satt i 
gang for å styrke egenmestringstankegangen, men også på 
velferdsteknologiområdet.» 

 
Rådmannen har kommet med sin uttalelse til oppfølgingsrapporten. Dette ligger i sin helhet 
på side 12 i rapporten. 
Rådmannen skriver blant annet følgende: 

«Vil med dette på vegne av rådmann formidle at det ikke er behov for å komme med 
yttligere innspill på rapporten. Vi er i prosess for å styrke oss på de nevnte punkter.» 

 
Videre viser rådmann til endringer i virksomheten den siste tiden. 

Vurdering 
Samlet sett vurderer sekretariatet at dataene som er benyttet er tilstrekkelig som grunnlag 
for oppfølgingsrapportens vurderinger og konklusjoner. Siden dette er en oppfølgingsrapport 
er det ikke gjennomført kontrollhandlinger av kommunens praksis, det er kontrollert 
kommunens systemer og rutiner. 
Sekretariatet vurderer at rådmannen slutter seg til revisjonens konklusjon. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og rådmannens uttalelse til rapporten 
til etterretning. 
Sekretariatet anbefaler videre at kontrollutvalget legger revisjonens vurderinger og 
konklusjon til grunn i sitt forslag til vedtak i kommunestyret. Det bør der fremkomme at 
rådmann skal gi kontrollutvalget informasjon når administrasjonen anser at de har fått 
iverksatt og gjennomført alle punktene i kommunestyrets vedtak av 15.12.2020, herunder 
sørge for fremdrift både på forbedringsarbeidet som er satt i gang for å styrke 
egenmestringstankegangen, men også på velferdsteknologiområdet. 
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1 

 

1 Innledning 

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

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

opp. 

 

Revisjonen gjennomførte forvaltningsrevisjonen «Pleie og omsorg» i Skiptvet kommune i 2020. Rapp-

orten fra revisjonen ble behandlet i kontrollutvalget i sak 20/33 den 26.11.2020, og i kommunestyret i 

sak 20/132 den 15.12.2020. Kommunestyret vedtok i saken at vedtaket skulle følges opp med en opp-

følgingsrapport levert av revisjonen. Oppfølgingsrapporten skal behandles av kontrollutvalget og kom-

munestyret. 

 

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

søkelsen. 
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2 Gjennomføring av undersøkelsen 

 Oppfølgingskriterier 

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

forvaltningsrevisjonsrapporten er fulgt opp.  

 

Kommunestyret i Skiptvet kommune fattet følgende vedtak i sak 20/132:  

 

«1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Pleie og omsorg» til etterretning, og ber 

administrasjonen følge opp de seks anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder 

skal kommunen: 

 Gjenoppta arbeidet med hverdagsmestring, herunder arbeidet i Mestringsteamet. 

 Styrke opplæringen av ansatte for å styrke fokuset på egenmestring blant brukerne. 

 Systematisere kartleggingen av hjemmeforhold i forkant av tjenestetildelingen. 

 I større grad fremheve hva som skal være målsettingen med tildelingen, i vedtak om pleie- 

og omsorgstjenester. 

 Utarbeide måleindikatorer som kan fange opp gevinster av å ta i bruk velferdsteknologi. 

Disse kan inngå i den regulære rapporteringen av styringsinformasjon fra enhet for hjemme-

tjenester og rehabilitering og dels i kommunens brukerundersøkelser. 

 Inngå samarbeidsavtaler med andre kommuner om interkommunale velferdsteknologiske 

løsninger.» 

 

Kommunestyret ba i vedtaket administrasjonen om å følge opp revisjonsrapportens anbefalinger. I 

denne oppfølgingsrapporten beskrives det hvordan vedtaket er arbeidet med, og revisjonen gjør en vur-

dering av i hvilken grad administrasjonen har fulgt opp vedtaket. 

 

 Metode og datagrunnlag 

Revisjonen ba i e-post til kommunedirektøren datert 29.6.2022 om en redegjørelse for hvilke tiltak som er 

iverksatt som følge av kommunestyrets vedtak. Revisjonen ba også om at eventuelle iverksatte tiltak ble 

dokumentert. 

 

Kommunedirektøren har i redegjørelse datert 1.9.2022 beskrevet fremdrift på kommunens oppfølging av 

kommunestyrets vedtak. I tillegg er oppfølgingsspørsmål besvart pr. e-post i etterkant. 

 

Revisjonen har gjennomført vurderinger på bakgrunn av administrasjonens redegjørelse og svar på opp-

følgingsspørsmål.  

 

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

behandling i kontrollutvalget i Skiptvet kommune. Rådmannens uttalelse, datert 9. november 2022, frem-

kommer av kapittel 5.2. 
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3 Pleie og omsorg 

 Bakgrunn for vedtaket 

Forvaltningsrevisjonsrapporten handlet om i hvilken grad kommunen hadde innrettet sine pleie- og om-

sorgstjenester for å møte fremtidens omsorgsbehov og i hvilken grad kommunen hadde startet imple-

mentering av velferdsteknologi. I rapporten hadde vi fokus på hvordan kommunen hadde implementert 

egenmestringstankegang i tjenestene. 

 

Revisjonens funn tydet på at kommunen gjennom sine prioriteringer på flere måter hadde innrettet sine 

tjenester for å møte fremtidens omsorgsbehov, men fant fire forbedringsområder:  

 Arbeid med hverdagsmestring 

 Opplæring med fokus på egenmestring hos brukerne 

 Kartlegging av hjemmeforhold 

 Målsetting med tildeling i vedtaket 

 

Revisjonen fant også at kommunen hadde få velferdsteknologiske løsninger og at implementering av 

disse gikk relativt sakte. Vi pekte på to områder som kunne bidra positivt i arbeidet med velferdsteknologi:  

 Utarbeidelse av måleindikatorer 

 Samarbeidsavtaler 

 

 Generell tilbakemelding fra administrasjonen 

Administrasjonen informerer om at arbeidet med kommunestyrets vedtak har blitt forsinket på grunn av 

en krevende pandemi. Det har i tillegg vært skifte av virksomhetsleder, og ny leder for Pleie og omsorg 

tiltrådte i januar 2022. Rådmannen skriver at han er fornøyd med at arbeidet med å følge opp kommu-

nestyrets vedtak er godt i gang.  

 

 

 Kulepunkt 1 - Hverdagsmestring  

3.3.1 Bakgrunn 

I 2018 startet virksomheten et prosjekt knyttet til hverdagsmestring. Dette skulle bidra til å dreie tjeneste-

tilbudet fra institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg. Målsettingen var at flest mulig skulle kunne bo 

lengst mulig hjemme. Teamet hadde imidlertid ikke vært operativt i 2020 grunnet omdisponering av res-

surser under koronapandemien.   

 

For å styrke arbeidet med hverdagsmestring vedtok kommunestyret følgende: 

 Kommunen skal gjenoppta arbeidet med hverdagsmestring, herunder arbeidet i Mest-

ringsteamet. 

 

3.3.2 Administrasjonens redegjørelse  

Administrasjonen skriver i sin redegjørelse at de det siste året (høst 2021-vår 2022) har gjennomført et 

stort arbeid for å reorganisere driften i virksomheten. Virksomheten har jobbet med å møte morgendagens 

utfordringer sett i lys av regjeringens satsningsområder/reformer «Leve hele livet» og «Bo trygt hjemme». 
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I den forbindelse har kommunen gjennomført en stor kartlegging hvor de har sett på mulighetene for å 

kunne etablere et Hverdagsmestringsteam/Hverdagsrehabiliteringsteam i kommunen. Løsningen er skis-

sert og kommunen jobber nå (høsten 2022) med å organisere, detaljplanlegge og iverksette målrettet 

kompetanseheving hos ansatte for å ta sikte på å jobbe på en ny måte. I tillegg er det i denne forbindelse 

bevilget ressurser til en ergoterapeut, men de har ikke lykkes med å ansette noen i stillingen pr. i dag. 

Kommunen jobber med å gjøre stillingen større for å gjøre den mer attraktiv. Administrasjonen legger til 

at det har vært et godt samarbeid med tillitsvalgt og vernetjenesten for å få til planlagte endringer, og de 

ansatte er også holdt informert om tiltak og planer. 

 

3.3.3 Revisjonens vurderinger 

Etter revisjonens vurdering har kommunen gjenopptatt arbeidet med hverdagsmestring ved at løsninger 

er skissert, men de er i oppstartsfasen knyttet til iverksetting, og slik vi oppfatter det er ikke arbeidet i 

nytt team startet opp og implementert i virksomheten enda. Vi mener derfor at kommunen bare delvis 

har oppfylt kommunestyrets vedtak på dette punktet.  

 

 

 Kulepunkt 2 – Opplæring i egenmestring 

3.4.1 Bakgrunn 

Kommunen hadde som målsetting å satse på økt egenmestring, men dette ble ikke alltid fulgt opp. Flere 

årsaker ble nevnt, og ulik tilnærming hos de ansatte nevnes som en av årsakene. Mer opplæring ble 

derfor etterlyst.  

 

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende: 

 Kommunen skal styrke opplæringen av ansatte for å styrke fokuset på egenmestring 

blant brukerne. 

 

3.4.2 Administrasjonens redegjørelse  

Administrasjonen skriver i sin redegjørelse at det er viktig med kompetanseheving hos de ansatte når det 

skal arbeides mer med egenmestring hos brukere og pasienter. Kompetansehevingen skal gjennomføres 

høsten 2022 og våren 2023. Administrasjonen legger til at det vil bli en krevende prosess fordi den må 

foregå samtidig som man opprettholder forsvarlig drift. Kommunen vil søke om kompetanse- og innova-

sjonstilskudd i denne forbindelse. 

 

3.4.3 Revisjonens vurderinger 

Kommunen har planlagt kompetanseheving på egenmestring denne høsten og til våren. Opplæringen er 

ikke gjennomført, og det er derfor vår oppfatning at også denne delen av kommunestyrets vedtak er del-

vis oppfylt på nåværende tidspunkt.   
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 Kulepunkt 3 – Systematisk kartlegging 

3.5.1 Bakgrunn 

I forvaltningsrevisjonsrapporten ble det etterlyst en mer systematisk tilnærming i kartleggingen av hjem-

meforhold i forkant av tjenestetilbudet. Det ble blant annet nevnt at det i liten grad ble gjennomført vurde-

ringsbesøk. Det ble også påpekt at det burde være en mer helhetlig tilnærming til vurderingen for å få 

med alle forhold som kan være avgjørende for opplevelsen av egenmestring, eksempelvis ved at flere 

faggrupper deltok i kartleggingen.  

 

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende: 

 Kommunen skal systematisere kartleggingen av hjemmeforhold i forkant av tjenestetilde-

lingen.  

 

3.5.2 Administrasjonens redegjørelse  

Administrasjonen skriver at de som en del av et større arbeid skal revidere og optimalisere tjenestetilde-

lingen med mål om at tildelingen er tilpasset det reelle behovet for tjenester. Dette innebærer at kommu-

nen må gjøre en tydeligere og mer strukturert kartlegging ved henvisning og søknad. Ansatte har deltatt 

på kurs i temaet og kommunen har planer om å hente inn råd og erfaring fra kommuner som har kommet 

lenger i dette arbeidet enn Skiptvet kommune har. Arbeidet er startet høsten 2022 og er planlagt ferdigstilt 

ca. januar 2023. 

 

3.5.3 Revisjonens vurderinger 

Kommunen har denne høsten startet et forbedringsarbeid som etter vår oppfatning også vil kunne bidra 

til å systematisere kartlegging av hjemmeforhold i forkant av tjenestetildeling. Det er gjennomført kurs, 

men slik revisjonen vurderer det har ikke arbeidet ført til noen praktiske endringer på nåværende tids-

punkt og vi mener derfor at kommunestyrets vedtak bare delvis er oppfylt også på dette punktet.  

 

 

 Kulepunkt 4 – Målsetting i vedtaket 

3.6.1 Bakgrunn 

I forvaltningsrevisjonsrapporten står det at kommunens vedtak sier lite om hva som skal være målset-

tingen med tjenestetildelingen. Å fremheve hvordan tjenestetildelingen skal bidra til økt egenmestring vil 

kunne styrke implementeringen av egenmestringstankegangen.   

 

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende: 

 Kommunen skal i større grad fremheve hva som skal være målsettingen med tildelingen, 

i vedtak om pleie- og omsorgstjenester. 

 

3.6.2 Administrasjonens redegjørelse  

Administrasjonen skriver i sin redegjørelse at kommunens vedtak skal baseres tydeligere på mål og hen-

sikt og at dette henger sammen med arbeidet som er beskrevet under forrige kulepunkt.   
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Virksomhetsleder informerer om at de er i gang med å revidere rutinene sine og vurderer blant annet 

rutinene opp mot rutiner i kommuner som har kommet lenger i arbeidet. De ser også for seg å hospitere 

i en litt større nabokommune for å få innspill til hvordan de gjør dette arbeidet i praksis. Virksomhetsleder 

legger til at de vil få mindre ledige institusjonsplasser fremover, og at tildeling av riktige tjenester blir enda 

viktigere. 

 

3.6.3 Revisjonens vurderinger 

Kommunen har som nevnt i forrige vurdering startet et forbedringsarbeid. Dette arbeidet vil etter vår 

oppfatning også kunne bidra til at målsettingen for tjenestetildelingen i større grad vil fremheves i vedta-

kene. Men slik revisjonen vurderer det har ikke arbeidet kommet så langt at det har ført til noen prak-

tiske endringer på nåværende tidspunkt, og vi mener derfor at kommunestyrets vedtak bare delvis er 

oppfylt på dette punktet også.  

 

 

 Kulepunkt 5 - Måleindikatorer  

3.7.1 Bakgrunn 

Som beskrevet innledningsvis i kapittel 3 hadde kommunen få velferdsteknologiske løsninger og imple-

mentering av disse gikk relativt sakte.  

 

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende: 

 Kommunen skal utarbeide måleindikatorer som kan fange opp gevinster av å ta i bruk 

velferdsteknologi. Disse kan inngå i den regulære rapporteringen av styringsinformasjon 

fra enhet for hjemmetjenester og rehabilitering og dels i kommunens brukerundersøkel-

ser. 

 

3.7.2 Administrasjonens redegjørelse  

Administrasjonen skriver i sin redegjørelse at de må jobbe mer med å utarbeide og tydeliggjøre målein-

dikatorer. Virksomhetsleder legger til at de ved omorganiseringen som dreier driften fra institusjon til mer 

hjemmebaserte tjenester, må måle det de gjør. Virksomhetsleder sier de har noen tanker om hvilke indi-

katorer som kan brukes, men arbeidet er ikke ferdigstilt eller tatt i bruk på nåværende tidspunkt. Nytt 

kvalitets- og avvikssystem kan benyttes til å følge opp måleindikatorer når de foreligger.  

 

3.7.3 Revisjonens vurderinger 

Kommunen har ikke utarbeidet måleindikatorer og vår vurdering er dermed at kommunestyrets vedtak 

ikke er fulgt opp på dette punktet. Det er positivt at ledelsen har som utgangspunkt at de i forbindelse 

med omorganisering skal måle effektene av de endringene som gjøres.    
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 Kulepunkt 6 - Samarbeidsavtaler  

3.8.1 Bakgrunn 

Som beskrevet innledningsvis i kapittel 3 hadde kommunen få velferdsteknologiske løsninger og imple-

mentering av disse gikk relativt sakte.  

 

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende: 

 Kommunen skal inngå samarbeidsavtaler med andre kommuner om interkommunale 

velferdsteknologiske løsninger. 

 

3.8.2 Administrasjonens redegjørelse  

Administrasjonen skriver i sin redegjørelse at Skiptvet kommune deltar i et stort prosjekt i digital hjemme-

oppfølging sammen med de fleste kommuner innenfor Sykehuset Østfolds geografiske område. Prosjek-

tet dekkes av tilskudd fra Helsedirektoratet. I prosjektet vil kommunen få følge med på og ta i bruk nød-

vendig velferdsteknologi. Skiptvet kommune er en «følge-deltaker», og vil ta en mer aktiv rolle når pro-

sjektet går over i en fase hvor konkrete tiltak skal gjennomføres. 

 

3.8.3 Revisjonens vurderinger 

Kommunen har ikke inngått samarbeidsavtaler med andre kommuner om interkommunale velferdstek-

nologiske løsninger, og det er derfor vår vurdering at kommunestyrets vedtak ikke er oppfylt på dette 

punktet. Dette vil imidlertid kunne bli mer aktuelt etterhvert som prosjektet digital hjemmeoppfølging ut-

vikler seg. Vi mener at det er positivt at kommunen deltar i slike prosjekter, og at dette vil kunne bidra 

positivt i arbeidet med velferdsteknologi, samt kunne danne grunnlag for inngåelse av samarbeidsavta-

ler. 
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4 Konklusjon 

Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad kommunestyrets vedtak i sak 20/132 er 

fulgt opp. Kommunens arbeid på området har blitt forsinket på grunn av pandemi og skifte av virksom-

hetsleder. Revisjonen har konkludert med at ingen av kulepunktene er fulgt opp fullt ut, men at fire av 

seks punkter er delvis fulgt opp. Kommunen bør sørge for fremdrift både på forbedringsarbeidet som er 

satt i gang for å styrke egenmestringstankegangen, men også på velferdsteknologiområdet. 

 

 

 

 

 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy, 10.11.2022 

 

 

  
Casper Støten (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor 

Lene Brudal (sign.) 

forvaltningsrevisor 
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5 Dokumentliste 

 Relevante dokumenter 

a) Redegjørelse for oppfølging fra kommunen «Oppfølging av Forvaltningsrevisjon av Pleie og

omsorg etter kommunestyrets vedtak i sak 20/132 den 15.12.2020», datert 1.9.2022 (ved-

lagt).
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 Rådmannens uttalelse 

Revisjonene mottok følgende uttalelse fra rådmannen per e-post datert 9.11.2022: 

Hei! 
Vil med dette på vegne av rådmann formidle at det ikke er behov for å komme med yttligere innspill på 
rapporten. Vi er i prosess for å styrke oss på de nevnte punkter.  
Det som er endring i virksomheten og som har skjedd siden forrige innspill er; 

Pkt 3.3/3.3.3 En styrket satsning på hverdagsmestring og opplæring i egenmestring vil styrkes. Et team 
vil etableres fra 1.1.23. Der vil fysioterapeut i deler av sin stilling, styrkning av ergoterapeut fra 20- 50% 
og dedikerte ansatte fra hjemmesykepleien delta. 
Fysioterapeut har i hele 2022 gjennomført hverdagsmestring og trening med tjenestemottaker i hjem-
met. Tiltak som er gjort har vært bla. hjelp til å gå i trapp i egen bolig, gå ut etter post/søppel, veiledet i 
å dusje, samt påkledning. 

Pkt 3.4 Etablering av fagutviklings team, med den hensikt å strukturere og organisere undervisning og 
opplæring av ansatte for å møte fremtidens behov.  Teamet har startet arbeidet, men vil få dedikert 
tid ukentlig fra 1.1.23. 

Pkt 3.5 Den systematiske kartleggingen av hjemforhold i forkant avtjenestetildeling vil bli en del av 
oppgaven til tjeneste og tildelingskontoret fra 1.1.23. Da har vi gjennomgått og revidert rutine og ar-
beidsmåte. Hospitering, kurs og målrettet arbeid med dette punktet har gitt oss gode innspill på ny 
struktur og arbeidsmåte. 

Pkt 3.6 Målsetting av tjenestetilbudet, vil også være med i den reviderte og nye arbeidsmåten tildeling 
og tjenestekontoret skal jobbe etter. 

For de øvrige punktene har vi pr nå ingen nye innspill. 

Skulle noe være klart ta kontakt med meg. Rådmann har noen dager ferie. 

Med vennlig hilsen 

Hanne Bøhler 

Virksomhetsleder for pleie og omsorg 

Hanne Bøhler 

Virksomhetsleder Pleie og Omsorg 

Mobil: 959 36 573 (nytt mobilnummer!) 

E-post: hanne.bohler@skiptvet.kommune.no

www.skiptvet.kommune.no
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SKIPTVET KOMMUNE 

Postadresse 
Postboks 115 
1806 Skiptvet 

Besøksadresse 
Storveien 24 
1816 Skiptvet 

Telefon 
+47 69 80 60 00
Telefaks

E-post:
postmottak@skiptvet.kommune.no
Internett:

Bankkont:. 
1100.45.00050 
Org.nr.: 

+47 69 80 60 25 www.skiptvet.kommune.no 941 962 726 

Østre Viken Kommunerevisjon Iks 
Råkollveien 103 
1664 Rolvsøy 
Østre Viken Kommunerevisjon Iks 
Råkollveien 103 
1664 Rolvsøy 

Deres ref.: Vår ref.:  Dato: 

20/886 - 6 / PERPED 01.09.2022 

Oppfølging av Forvaltningsrevisjon av Pleie og omsorg etter kommunestyrets 
vedtak i sak 20/132 den 15.12.2020 

Rådmannen redegjør nedenfor for hvilke tiltak som er iverksatt for å følge opp kommunestyrets vedtak.  

Kommunestyret vedtok følgende 6 punkter og ba administrasjonen følge opp seks anbefalinger som 
framkommer av rapporten.  
Rådmannens oppfølgning følger fortløpende for hvert av de 6 punktene nedenfor. 

1. Gjenoppta arbeidet med hverdagsmestring, herunder arbeidet i Mestringsteamet.

Høsten 2021 og våren 2022 har det vært gjennomført et stort arbeid med å reorganisere drift i PLO.
Det har vært jobbet med å møte morgendagens utfordringer sett i lys av «Leve hele livet» og «Bo
trygt hjemme». Det er nå gjennomført et stort kartleggingsarbeid, sett på mulige behov og
løsninger for å få etablert et Hverdagsmestrings-/Hverdagsrehabiliteringsteam på plass i
kommunen.
Dette er nå skissert og høsten 2022 skal brukes på å organisere, detaljplanlegge og iverksette
målrettet kompetansehevning hos ansatt for å jobbe på en ny måte.
Vi har fått bevilget ressurser til en ergoterapeut, men ikke fått aksept på tilbud vi sendte ut.
Det har vært et godt samarbeid med tillitsvalgt og vernetjenesten for å få til planlagt endring.
De ansatte er holdt informert om nødvendige tiltak og planer for å få dette til.

2. Styrke opplæringen av ansatte for å styrke fokuset på egenmestring blant brukerne.

Når vi skal jobbe mer med egen mestring hos brukere og pasienter, er det viktig at vi får til en
kompetanseheving hos ansatte.
Dette vil iverksettes høsten 2022 og våren 2023. Dette vil være en tidkrevende prosess fordi den
må foregå samtidig som man opprettholder forsvarlig drift.
Vi vil søke om kompetanse- og innovasjonstilskudd for å få rett kompetanse til ressurspersoner for
så å implementere det i hverdagsomsorgen til våre beboere, bruker og pasienter

3. Systematisere kartleggingen av hjemmeforhold i forkant av tjenestetildelingen.

Vedlegg: Redegjørelse for oppfølging fra kommunen 
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Side 2 av 3 

Som en del av en helhet, skal vi høsten 2022 i gang med å revidere og optimalisere 
tjenestetildelingen i kommunen. Vår tjenestetildeling må skal tilpasses de reelle behov for 
tjenester.  
Det fordrer at vi gjør en tydeligere og mer strukturert kartlegging ved henvisning og søknad. Vi har 
deltatt på kurs om dette temaet og vil innhente råd og erfaringer fra aktuelle kommuner som er 
kommet lengre i dette arbeidet enn hva vi er. 
Vi har som mål at dette er på plass ca. 1.1.2023. 
 

4. I større grad fremheve hva som skal være målsettingen med tildelingen, i vedtak om pleie- og 
omsorgstjenester. 
 
Våre vedtak skal baseres tydeligere på mål og hensikt. Behov og muligheter skal vurdere etter faste 
kriterier. Dette arbeidet henger tett sammen med punkt 3. 
 

5. Utarbeide måleindikatorer som kan fange opp gevinster av å ta i bruk velferdsteknologi. Disse 
kan inngå i den regulære rapporteringen av styringsinformasjon fra enhet for hjemmetjenester 
og rehabilitering og dels i kommunens brukerundersøkelser. 
 
Dette må vi jobbe mer med for å utarbeide og tydeliggjøre måleindikatorer.  
Vi har nytt kvalitets- og avvikssystem som kan benyttes til oppfølgningen av dette. 
 

6. Inngå samarbeidsavtaler med andre kommuner om interkommunale 
velferdsteknologiske løsninger.  
 
Vi er med i et stort prosjekt med tilskudd fra Helsedirektoratet som favner de fleste kommuner som 
er i Sykehuset Østfold sitt område, hvor vi deltar i digital hjemmeoppfølging. 
Der vil vi få mulighet for å følge med og ta i bruk nødvendig velferdsteknologi.  
Inntil prosjektet kommer i gang vil Skiptvet kommune være en «følge- deltaker».  
Skiptvet kommune vil ta en mer aktiv rolle når behovet for velferdsteknologi øker i omfang og 
prosjektet går over i en fase der konkrete tiltak skal gjennomføres. 

 
Mye av arbeidet med de 6 anbefalingene ovenfor har blitt forsinket av en krevende pandemi.  
Dessuten har det samtidig vært skifte av leder for PLO og ny virksomhetsleder tiltrådte 01.01.2022. 
Rådmannen er derfor fornøyd med at arbeidet med å følge opp anbefalingene er godt i gang. 

 
Kontaktperson som kan besvare eventuelle oppfølgingsspørsmål, er Virksomhetsleder Hanne Bøhler. 
 
 
Hilsen 
 
 
Per Egil Pedersen 
Rådmann 
Skiptvet kommune 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke underskrift. 
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Vi ber om at du benytter følgende lenke for å svare på dette brevet: 
https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/941962726  
 
 
 
Kopi til: 
Hanne Haug Bøhler 
 
Mottakere: 
Østre Viken Kommunerevisjon Iks 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/124 
Dokumentnr.: 26 
Løpenr.: 307405/2022 
Klassering: 3015-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Skiptvet 24.11.2022 22/45 

 

Forenklet etterlevelseskontroll - Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 
forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2022, samt valg av 
kontrollområde «Budsjett – Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering 
og budsjettjusteringer», til orientering 
 

2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 
2023 

 
Fredrikstad, 04.11.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- 

forvaltningen 2022 – Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering - Skiptvet kommune, 
datert 04.11.2022 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
• Kommuneloven § 24-9 
• RSK 301 - Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 
 

Saksopplysninger 

I henhold til kommuneloven skal det årlig foretas en såkalt «Forenklet etterlevelseskontroll 
med økonomi- forvaltningen». 
I kommunelovens § 24-9 «Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen», 
står det følgende: 
«Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i 
hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 
 
Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram for 
kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger brudd på 
lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for økonomiforvaltningen. 
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Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til 
kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen.» 
 
Østre Viken Kommunerevisjon har lagt RSK 301 – Standard for forenklet 
etterlevelseskontroll til grunn for sin etterlevelseskontroll. Standard 301 er utarbeidet i 
samarbeid med Norges kommunerevisor forbund (NKRF) og Revisorforeningen (DNR).  
I RSK 301 pkt.8 står følgende: 
 

Når revisor har identifisert et område for kontroll, skal revisor planlegge hvilke 
kontrollhandlinger som skal utføres, samt omfang og tidspunkt for gjennomføring. 
 
I RSK 301 pkt.10 fremgår det at «Revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger skal legges 
frem for kontrollutvalget til orientering». 
 

Revisjonen har foretatt en risiko- og vesentlighetsvurdering av Skiptvet kommune for 2022. 
De skriver at det er naturlig å vurdere områder som ligger tett opp til regnskapsrevisors 
oppgaver i forbindelse med revisjon av regnskapet. Kvaliteten av kommunens interne 
kontroll er av betydning og revisor har i risikovurderingen tatt hensyn til risikoreduserende 
tiltak.  
I kontrollutvalgets møte kan oppdragsansvarlig revisor redegjøre nærmere strategi og 
angrepsvinkel for oppgaven, samt om sin risiko- og vesentlighetsvurdering. 
 

Vurdering 
Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen er som nevnt under 
saksopplysninger ny oppgave som er pålagt valgt revisor. Revisor har fremlagt en 
overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering i tråd med RKS 301 av følgende områder i 
kommunen: 
• Finansforvaltning 
• Budsjettvedtak – Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og 

budsjettjusteringer 
• Merverdiavgift – Overholdelse av regelverk og egne rutiner 
• Anskaffelser – System og kontroll for å overholde lovverk 
• Selvkost – Overholdelse av regelverk 
 
Basert på risiko- og vesentlighetsanalysen og pågående forvaltningsrevisjon på personvern 
har revisjonen valgt følgende område for forenklet etterlevelseskontroll for 2022: «Budsjett – 
Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og budsjettjusteringer». 
 
Rapport om etterlevelseskontrollen skal i henhold til kommuneloven leveres innen 30. juni. 
Kontrollutvalget vil behandle rapporten seinest i sitt møte juni 2023. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta revisjonens overordnede risiko- og 
vesentlighetsvurdering vedrørende etterlevelseskontroll med økonomi forvaltningen samt 
valg av kontrollområdet, til orientering.  
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Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2022 - 

Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering – Skiptvet kommune 
 

I kommuneloven § 24-9 er revisor gitt oppgaven forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen. Ansvaret for oppgaven er lagt til regnskapsrevisor og det er i loven 
lagt opp til en uttalelse på utført arbeid med moderat sikkerhet. Revisor skal fremlegge en 
risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for beslutning av valgt område for forenklet 
etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. 
 
Kommunelovens § 24-9 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen: 

Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens 
økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 
 
Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal 
legges fram for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å 
vurdere om det foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av 
vesentlig betydning for økonomiforvaltningen. 
 
Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til 
kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen. 

 
Revisjonen har foretatt en risiko- og vesentlighetsvurdering av Skiptvet kommune for 2022. 
Det er naturlig å vurdere områder som ligger tett opp til regnskapsrevisors oppgaver i 
forbindelse med revisjon av regnskapet. Kvaliteten av kommunens interne kontroll er av 
betydning og revisor har i risikovurderingen tatt hensyn til risikoreduserende tiltak.  
 

Områder som er vurdert  

Anskaffelser - System og kontroll for å overholde lovverk. 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering   

Tidligere forvaltningsrevisjoner og 
tilsyn 

Ingen gjennomført eller planlagt forvaltningsrevisjon på 
området de tre siste årene. 
Revisors etterlevelseskontroll i 2021 viste ikke annet enn at 
kommunen i det alt vesentligste etterlever regelverk. 

Tidligere avdekket feil Ikke avdekket feil.  

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter. 
Ulike regler/grenser avhengig av type anskaffelse. Store 
dokumentasjonskrav. 
Antall anskaffelser og rammeavtaler varierer fra år til år. 

Kontrollmiljøet – holdninger, 
kompetanse, kapasitet 

Kommunen har eget reglement for anskaffelser, og ifølge 
dette «skal ved enhver anskaffelse sikres at de 
grunnleggende kravene i lov og offentlige anskaffelser blir 
fulgt».   

Omdømmerisiko Ja 

Erstatningsrisiko Ja 

Økonomisk risiko 
Brudd på regelverket kan medføre erstatningskrav og 
dyrere innkjøp.  

Vesentlighet for enkelte innbyggere Indirekte. 

Vurdert risiko:  
Mindre sannsynlig, alvorlig konsekvenser 
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Finansforvaltning – Reglement og rapportering ifølge kommunelovens krav.  
Momenter ved risikovurderingen Vurdering   

Tidligere forvaltningsrevisjoner og 
tilsyn 

Ingen gjennomført eller planlagt forvaltningsrevisjon på 
området de tre siste årene. 
 

Tidligere avdekket feil Nei 

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Kommuneloven stiller krav til reglement og rapportering.  

Kontrollmiljøet – holdninger, 
kompetanse, kapasitet 

Kommunestyret har i 15.02.2022, sak 22/011, vedtatt et 
økonomireglement som bl.a. inkluderer finansreglementet.  
 
Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 
30. april og per 31. august, legge fram rapporter for 
kommunestyret som viser status for forvaltningen av ledig 
likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. I tillegg 
skal rådmannen etter årets utgang legge fram en rapport 
for kommunestyret som viser utviklingen gjennom året og 
status ved utgangen av året.   

Omdømmerisiko Ja 

Erstatningsrisiko Nei 

Økonomisk risiko 
Ja, endring i rentenivået vil få betydning ved høy 
gjeldsbelastning. Påvirker avdragsutgiftene i 
driftsregnskapet. 

Vesentlighet for enkelte innbyggere Nei 

Vurdert risiko:  
Mindre sannsynlig, alvorlige konsekvenser 

 

Selvkost – Overholdelse av regelverk. 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering   

Tidligere forvaltningsrevisjoner og 
tilsyn 

Ingen gjennomført eller planlagt forvaltningsrevisjon på 
området de tre siste årene. Revisjonens forenklede 
etterlevelseskontroll for 2019 avdekket ingen feil i 
etterlevelse av regelverk og interne rutiner for håndtering 
av selvkost.  

Tidligere avdekket feil Nei.  

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Regelverket er relativt komplekst og regnskapet inneholder 
mange transaksjoner på området. 

Kontrollmiljøet – holdninger, 
kompetanse, kapasitet 

Kommunen benytter det digitale selvkostverktøyet 
Momentum og innhenter bistand fra konsulent EnviDan AS 
som har utviklet og drifter verktøyet.  
Kontroll av tall for etterkalkyle gjennomføres sammen med 
konsulent. 

Omdømmerisiko Ja 

Erstatningsrisiko Ja, i forhold til innbyggere 

Økonomisk risiko 
Feil i beregninger kan føre til at kommunen krever for høye 
eller for lave avgifter fra innbyggere. 

Vesentlighet for enkelte innbyggere Ja 

Vurdert risiko:  
Sannsynlig, alvorlig konsekvenser 
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Merverdiavgift – Overholdelse av regelverk og egne rutiner. 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering   

Tidligere forvaltningsrevisjoner og 
tilsyn 

Ingen gjennomført eller planlagt forvaltningsrevisjon på 
området de tre siste årene. 
Etterlevelseskontroll utført av regnskapsrevisjon 2020 viste 
ingen avvik. 

Tidligere avdekket feil Avdekkede feil korrigeres.  

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Merverdiavgift (mva) og kompensasjon for mva omfattes 
av et kompleks regelverk. 
Stort antall transaksjoner i både drifts- og 
investeringsregnskapet.  

Kontrollmiljøet – holdninger, 
kompetanse, kapasitet 

Kommunen har etablert internkontroll på området og har 
god kompetanse. 
Revisjonen utfører kontroller hver termin før signering av 
kompensasjonskravet.  

Omdømmerisiko Ja 

Erstatningsrisiko Ja 

Økonomisk risiko 
Feil i mva-kompensasjon kan føre til at kommunen må 
betale tilbake. Foreligger også risiko for at kommunen ikke 
krever kompensasjon. 

Vesentlighet for enkelte innbyggere Nei 

Vurdert risiko:  
 Mindre sannsynlig, alvorlig konsekvenser 

 

Budsjett – Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og budsjettjusteringer 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering   

Tidligere forvaltningsrevisjoner og 
tilsyn 

Ingen gjennomført eller planlagt forvaltningsrevisjon på 
området de tre siste årene.  

Tidligere avdekket feil 
I revisors beretning for årsregnskapet 2021 er det under 
andre forhold kommentert manglende budsjett vedtak for 
salg av tomt.   

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Kommuneloven og tilhørende forskrift stiller krav til 
budsjett, budsjettendringer og rapportering. 

Kontrollmiljøet – holdninger, 
kompetanse, kapasitet 

Kommunestyret vedtar opprinnelig budsjett og foretar 
budsjettjusteringer gjennom året. 
Det rapporteres til kommunestyret hvert tertial.  

Omdømmerisiko Ja 

Erstatningsrisiko Nei 

Økonomisk risiko 
Ja. Budsjettoverskridelser og mangelfull kontroll medfører 
vesentlig økonomisk risiko. 

Vesentlighet for enkelte innbyggere Indirekte 

Vurdert risiko:  
Sannsynlig, alvorlig konsekvenser 
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Svært sannsynlig      

Meget sannsynlig      

Sannsynlig   

 

  

Mindre sannsynlig   

 

  

Lite sannsynlig      

Sannsynlighet       
 

      Konsekvens/ 
Vesentlighet 

Ubetydelige 
konsekvenser  

Mindre alvorlige 
konsekvenser  

Alvorlige 
konsekvenser  

Meget alvorlige 
konsekvenser  

Svært alvorlige 
konsekvenser  

 
Valideringsord  Beskrivelse  

Lite sannsynlig  Svært tvilsomt at det foreligger manglende etterlevelse 

Mindre sannsynlig  Tvilsomt at det foreligger manglende etterlevelse 

Sannsynlig  Det er indikasjoner på manglende etterlevelse 

Meget sannsynlig  Vi tror at det foreligger manglende etterlevelse 

Svært sannsynlig  Vi er overbevist om manglende etterlevelse  

Ubetydelige konsekvenser  Uvesentlig, ingen som vil henge seg opp i manglende etterlevelse 

Mindre alvorlige konsekvenser  Manglende etterlevelse vil ramme få, eller flere i liten grad 

Alvorlige konsekvenser  Manglende etterlevelse vil være kritisk/alvorlig 

Meget alvorlige konsekvenser  Manglende etterlevelse vil være meget alvorlig, og rammer mange 

Svært alvorlige konsekvenser  Manglende etterlevelse vil være katastrofal og svært alvorlig.  

                 

Oppsummering og rapportering 
Basert på risiko og vesentlighetsanalysen velges følgende område for forenklet 
etterlevelseskontroll for 2022:  
 
Budsjett – Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og budsjettjusteringer 
 
Kriterier som vil bli lagt til grunn for kontrollen er kommunelovens bestemmelser om budsjett, 
kommunens egne vedtak og rutiner for rapportering.  
 
Kommunerevisjonen vil avgi uttalelse med moderat sikkerhet på nevnte område, 
etter standard for forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Revisor vil legge 
frem sin uttalelsen for kontrollutvalget innen 30. juni 2023. 
 
 
Rolvsøy, 04.11.2022 
 

 
Inger Marie Karlsen-Moum (sign.) 
oppdragsansvarlig revisor 

Budsjett 

Anskaffelser 

 MVA 

 

Selvkost 

 

Finans-

forvaltning 

 

31



 

 

ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/127 
Dokumentnr.: 7 
Løpenr.: 311778/2022 
Klassering: 3015-189 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Skiptvet 24.11.2022 22/46 

 

Endring i vedtatt plan for eierskapskontroll for perioden 2022 - 2023 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Skiptvet Digital AS utgår fra Plan for eierskapskontroll for perioden 2022 – 2023. 
 

2. Valg av nytt selskap for eierskapskontroll gjøres i forbindelse med kommende plan for 
eierskapskontroll 2024 – 2027. 

 
Fredrikstad, 10.11.2022 
 
 

Vedlegg 
https://www.skiptvet.kommune.no/viken-fiber-kjoeper-skiptvet-digital-as.6564473-
514549.html  
  

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Plan for eierskapskontroll for perioden 2022 – 2023. 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet forslag til plan for eierskapskontroll for perioden 2022 – 2023 
november 2021 og kommunestyret vedtok planen i desember 2021. I henhold til vedtatt plan 
skulle Skiptvedt Digital AS være gjenstand for en eierskapskontroll i planperioden.  
 
I henhold til artikkel på kommunens hjemmeside, datert 24.10 2022, er nå Skiptvet Digital 
AS i sin helhet blitt solgt til Viken Fiber AS.  
 

Vurdering 
På grunn av at selskapet Skiptvet Digital AS er blitt solgt og er ute av kommunens sin 
portefølje anbefaler sekretariatet at selskapet utgår fra plan for eierskapskontroll. Videre 
anbefaler det at valg av nytt selskap gjøres ved ny risikovurdering av kommunens 
eierinteresser og at dette foretas i kommende plan for eierskapskontroll 2024 – 2027. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/124 
Dokumentnr.: 21 
Løpenr.: 237698/2022 
Klassering: 3015-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Skiptvet 24.11.2022 22/47 

 

Revisjonsbrev nr. 1/2022 - Rådmannens tilsvar 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilsvar på revisjonsbrev nr. 1/2022 til orientering 

 
2. Revisjonsbrev nr. 1/2022 lukkes 

 
Fredrikstad, 11.11.2022 
 
 
 

Vedlegg 
Skiptvet kommune – Svar på revisjonsbrev nr. 1/2022 og administrasjonens oppfølging, 
datert 11.11 2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU 12.05 2022 sak 22/14 «Revisjonsbrev nr. 1/2022» – Kontrollutvalgets oppfølging 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet den 12. mai 2022 i sak 22/14 - revisjonsbrev nr. 1/2022.  
Revisjonsbrev nr. 1/2022 viste til følgende merknad: 
 
• «Det er solgt råtomt på Fjellshagen uten budsjett og nødvendig vedtak i 2021. Vedtak på 

salg av tomt er gjort tidligere. Det fremkommer av kommuneloven § 14-5 at 
«årsbudsjettet er bindende for kommunestyret». Vedtak fra tidligere år er ikke gyldig i 
2021.» 

 
Med bakgrunn i revisjonsbrevet fattet kontrollutvalget følgende vedtak i saken: 
 

1. Revisjonsbrev nr. 1/2022 tas til orientering. Kontrollutvalget ber rådmann om å sørge 
for at revisjonens påpekning blir fulgt opp med nødvendige tiltak 
 

2. Kontrollutvalget ber rådmann om en skriftlig tilbakemelding om tiltak som iverksettes, til 
kontrollutvalgets møte den 29.09 2022 
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Rådmannen har i brev til sekretariatet datert 11.11 2022 redegjort for tiltak som er iverksatt 
som skal sikre at politiske vedtak blir fulgt opp og har gyldige bevilgninger. Sekretariatet 
viser i helhet til rådmannen tilsvar som ligger vedlagt saken. 
 

Vurdering 
Etter sekretariatets vurdering beskriver rådmannen tiltak som hensyntar revisjonens 
merknad gitt i revisjonsbrevet. Sekretariatet anbefaler derfor kontrollutvalget om å ta 
rådmannens tilsvar til orientering. Videre anbefaler vi at revisjonsbrev nr. 1/2022 lukkes.  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/129 
Dokumentnr.: 89 
Løpenr.: 288218/2022 
Klassering: 3015-192 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Skiptvet 24.11.2022 22/48 

 

Møteplan 2023 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for 2023: 

• Tor 09.02. kl. 08.30 
• Tor 01.06. kl. 08.30 
• Tor 28.09. kl. 08.30 
• Tor 09.11. KURS/OPPLÆRING kl. 09.00 
• Tor 23.11 kl. 09.00 

 
Fredrikstad, 13.10.2022 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget fastsetter møtedatoer for ett år av gangen. I kontrollutvalgets budsjett er det 
innarbeidet fem møter. Møtene avholdes på torsdager klokken 08.30. Klokkeslett for kurset 
den 09.11. og møtet den 23.11. er satt til kl. 09.00 
 
Møtet torsdag den 09. november er et heldagskurs/opplæring for kontrollutvalget etter valget 
høsten 2023. Kurset holdes i gamle Skjeberg rådhus, møterom Oscar Torp. 
 

Vurdering 
I henhold til budsjett for kontrollutvalget, samt sekretariatets vurdering av saksmengden for 
kontrollutvalget, anbefales det at kontrollutvalget avholder fem møter i 2023. 
Utvalget kan vurdere om det skal legges opp til virksomhetsbesøk eller informasjonsmøter i 
forbindelse med ordinære møter i kontrollutvalget. 
 
Følgende møtedatoer for 2023 foreslås: 
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• Tor 09.02. kl. 08.30 
• Tor 01.06. kl. 08.30 
• Tor 28.09. kl. 08.30 
• Tor 09.11. KURS/OPPLÆRING kl. 09.00 
• Tor 23.11 kl. 09.00 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/128 
Dokumentnr.: 71 
Løpenr.: 287990/2022 
Klassering: 3015-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Skiptvet 24.11.2022 22/49 

 

Referater og meldinger 

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

 
Fredrikstad, 24.10.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 29.09.2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Lenke til NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2023: NKRF – kontroll og revisjon i kommunene 
Lenke til Skiptvet kommune – Innsyn – vedtak i sak 22/107, 22/108, 22/109: Kommunestyret 
01.11.2022 - Skiptvet kommune (acossky.no) 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 29.09.2022 ligger vedlagt, til orientering 
 
NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2023 avholdes på Gardermoen den 1.-2. februar 2023. 
Følg med på NKRFs nettside for program og påmelding. 
 
Vedtak fattet i kommunestyret 1. november i saker fra kontrollutvalget: 
 
Sak 22/107, Forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevernets hjelpetiltak» vedtak enstemmig 
som kontrollutvalgets innstilling. 
 
Sak 22/108, Oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kommuneplanarbeid - 
Byggesaksbehandling», vedtak enstemmig som kontrollutvalgets innstilling. 
 
Sak 22/109, Oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Boligsosiale tjenester og 
økonomisk sosialhjelp», vedtak enstemmig som kontrollutvalgets innstilling. 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta referater og meldinger til orientering. 
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Møteprotokoll 

Kontrollutvalget Skiptvet 

 
 
 
Møtedato: 29.09.2022,  
Tidspunkt: fra kl. 08:30 til kl. 10:35 
Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund 
Fra – til saksnr.: 22/33 – 22/40   

 
 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer innkalt/møtt 

Herman Foss, leder X  

Pål E. Simensen, nestleder X  

Trine Strand Ludvigsen X 
 

Øistein Svae Meldt forfall Jorunn Lilleng møtt 

Ann Anthony X  

 
 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. 
 
Møtende fra Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF: Rådgiver Anita Marie Rovedal  
 
Møtende fra Østre Viken kommunerevisjon IKS: Daglig leder Jolanta Betker 
 
Møtende fra administrasjonen: Rådmann Per Egil Pedersen og Virksomhetsleder NAV Irsa 
Fatima Iqbal 
 
Ordfører var til stedet under møtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………….  ……………………. 
Herman Foss, leder  Trine Strand Ludvigsen 

   
 
 
 

Merknader 
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Saksliste 

 
Saksnr. Innhold 

 
 

PS 22/33 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 

PS 22/34 Valg av representant til å signere protokoll 
 

 

PS 22/35 Informasjonssak om organiseringen av den kommunale 
NAV-tjenesten i Skiptvet kommune 
 

 

PS 22/36 Workshop og bestilling av forvaltningsrevisjoner for august 
2022 til juli 2024 
 

 

PS 22/37 Overordnet revisjonstrategi for regnskapsåret 2022 
 

 

PS 22/38 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2023 
 

 

PS 22/39 Referater og meldinger 
 

 

PS 22/40 Eventuelt 
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PS 22/33 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

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

 

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 29.09.2022: 

Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 29.09.2022: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 
 
 
 
 

PS 22/34 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 

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

 

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 29.09.2022: 

Leder foreslo Trine Strand Ludvigsen 
 
Vedtak enstemmig som foreslått 

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 29.09.2022: 

1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Trine Strand 
Ludvigsen 

 
 
 
 
 

PS 22/35 Informasjonssak om organiseringen av den kommunale NAV-
tjenesten i Skiptvet kommune 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar informasjonssaken til orientering 

 

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 29.09.2022: 

Virksomhetsleder NAV Irsa Fatima Iqbal orienterte om organiseringen av den kommunale 
NAV-tjenesten i Skiptvet og Marker.  
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Kontrollutvalget stilte enkelte spørsmål som ble besvart i møtet. 
 
Den skriftlige presentasjonen blir lagt ved protokollen 
 
Enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 29.09.2022: 

1. Kontrollutvalget tar informasjonssaken til orientering 
 
 
 
 
 
 

PS 22/36 Workshop og bestilling av forvaltningsrevisjoner for august 2022 til 
juli 2024 

Sekretariatets innstilling 

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

Skiptvet kommune august 2022 til juli 2024», med de føringer som fremkom i møtet, 
herunder  
For prosjekt 2: 
For prosjekt 3: 
 

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

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

 

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 29.09.2022: 

Leder innledet saken 
 
Sekretariatet orienterte om bestillingen. 
 
Kontrollutvalgets medlemmer drøftet de gjenstående prosjektene og kom med innspill til 
problemstillinger. 
 
For prosjekt 2: Beslutningsgrunnlag i saksdokumenter og oppfølging av politiske vedtak 

- Partsinteresser, alternativ/muligheter med konsekvenser. Systematikk for oppfølging 
av vedtak og er vedtakene fulgt opp. Ressurser i politisk sekretariat.  

 
For prosjekt 3: Overordnet internkontroll  

- Se risiko og vesentlighetsanalysen  
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

43



Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 29.09.2022: 

1. Kontrollutvalget vedtar «Bestilling av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i 
Skiptvet kommune august 2022 til juli 2024», med de føringer som fremkom i møtet, 
herunder  
 
For prosjekt 2: Partsinteresser, alternativ/muligheter med konsekvenser. Systematikk 
for oppfølging av vedtak og er vedtakene fulgt opp. Ressurser i politisk sekretariat 
 
For prosjekt 3: se risiko- og vesentlighetsvurderingen 
 

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

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

 
 
 
 

PS 22/37 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsåret 2022 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Overordnet revisjonsstrategi for 2022, tas til orientering 

 

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 29.09.2022: 

Leder innledet saken. 
 
Revisjonen orienterte om revisjonsstrategi og fokusområder for 2022. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 29.09.2022: 

1. Overordnet revisjonsstrategi for 2022, tas til orientering 
 
 
 
 

PS 22/38 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2023 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 med en kostnadsramme på kr. 1 202 300.-, 

vedtas 
 

2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 oversendes ordfører for videre politisk behandling 
etter § 2 i ”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon” 
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Kontrollutvalget Skiptvets behandling 29.09.2022: 

Leder innledet saken. 
 
Sekretariatet orienterte om budsjett for kontrollarbeidet 2023. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalget Skiptvets innstilling og vedtak 29.09.2022: 

1. Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 med en kostnadsramme på kr. 1 202 300.-, 
vedtas 
 

2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 oversendes ordfører for videre politisk behandling 
etter § 2 i ”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon” 

 
 
 
 

PS 22/39 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

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

 

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 29.09.2022: 

Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 29.09.2022: 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering. 
 
 
 
 

PS 22/40 Eventuelt 

• Sak til neste møte: Henvendelser til kontrollutvalget, rutiner og tilgjengelighet 

• Ordfører opplyste om at rådmann går av 28.02.2023. Annonse er ute og målet er at en ny 
kommunedirektør er ansatt innen siste halvdel av november 2022. 

• Skiptvet Digital, ordfører opplyser at det er møte i dag.  
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