
		
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Årsmelding 2019 
 



  
 Årsmelding 2019 
                                                      Brukerombudet i Fredrikstad 
  Side	2 

Innhold	
 

Innledning .............................................................................................. 3 

Brukerombudets anbefalinger ............................................................. 5 

Brukerombudets virksomhet og drift 2019 ......................................... 6 

Økonomi og ressurser ......................................................................................................... 7 

Utadrettet informasjon om rettigheter og brukerombudsordningen ............................... 7 

Brukerundersøkelse hos Brukerombudet ......................................................................... 7 

Brukerombudets særlige virksomhet for eldre ................................................................. 8 

Brukerombudets saker i 2019 .............................................................. 9 

Antall saker ........................................................................................................................... 9 

Hvem kontakter Brukerombudet? ...................................................................................... 9 

Årsak til henvendelser ....................................................................................................... 10 

Saker fordelt på ulike tjenesteområder ............................................................................ 10 

Henvendelser fordelt på sakskategori ............................................................................. 11 

Hva blir gjort med henvendelsene til Brukerombudet? .................................................. 12 

Brukerombudets utvalgte tema i 2019............................................... 13 

Møte med foreldre til barn med funksjonsnedsettelser .................................................. 13 

Samhandling internt i kommunen og med andre tjenester ............................................ 14 

Avlastning ........................................................................................................................... 16 

Aktivitet og tilrettelagte arbeidsplasser ........................................................................... 17 

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede og stønad til transport (TT-kort) .......... 18 

 ............................................................................................................................................. 18 

Tilgjengelighet hos NAV .................................................................................................... 19 

Utmåling av økonomisk stønad til barnerike familier ..................................................... 20 

Livsopphold for hjemmeboende voksne fra 18 til 24 år ................................................. 21 

Bruk av vilkår ...................................................................................................................... 23 

Kvalifiseringsprogrammet i NAV (KVP) ........................................................................... 24 

Arbeidsavklaringspenger .................................................................................................. 26 

Vedlegg 1. Funksjonsbeskrivelse for Brukerombudet i Fredrikstad ............................. 29 

Vedlegg  2. Brukerundersøkelse ....................................................................................... 30 

Vedlegg 3. Utadrettet virksomhet ovenfor eldre ............................................................. 32 

 

 

 

 



  
 Årsmelding 2019 
                                                      Brukerombudet i Fredrikstad 
  Side	3 

 

Innledning 
 

 

Denne årsmeldingen er en rapport til vår oppdragsgiver om Brukerombudets 
virksomhet i 2019. Den er samtidig en tilbakemelding på hvordan noen av de 
brukerne vi er i kontakt med, opplever tjenestene.  
 
Årsmeldingen er ikke en tilstandsrapport om det generelle tjenestetilbudet i 
Fredrikstad kommune. De fleste har gode opplevelser i møte med helse og sosial-
tjenesten og har dermed ikke behov for vår bistand.  
 
Sakene som rapporten belyser, tar utgangspunkt i enkeltsaker vi har jobbet med i 
løpet av 2019. Våre erfaringer er først og fremst viktige for å synliggjøre svakheter 
og forbedringspotensial.  
 
Brukerombudet har i løpet av 2019 vært involvert i totalt 766 saker. Det utgjør en 
økning på 181 saker fra 2018 (585 saker).  
 
Noen av temaene vi vil trekke frem i denne årsmeldingen omhandler bl.a. de ut-
fordringer som yngre mennesker med funksjonsnedsettelser har for å kunne leve et 
aktivt liv som enten involverer det å være i jobb eller ha et individuelt tilrettelagt 
dagtilbud.   
Videre vil vi trekke frem de utfordringer yngre voksne mennesker som lever sammen 
med sine foresatte har med oppfølgning og økonomisk hjelp fra NAV. Flere av disse 
lever på en livsoppholdssats på 2 400 kroner.  
I 2019 har vi i tillegg opplevd en stor økning i antall personer som har fått avslag på 
parkeringsbevis for forflyttningshemmede samt flere saker som omhandler avslag 
på transporttjeneste (TT-kort). 
Vi setter også i denne årsmeldingen fokus på de mange pårørende som tar kontakt 
med oss og som er en stor ressurs for sine nærmeste. Flere av disse er imidlertid 
også slitne og motløse fordi de opplever at det er vanskelig å få oppfylt rettigheter 
og individuelt tilpassede tjenester. 
 
Brukerombudet har særlig fokus på å bistå de som trenger oss mest. Vi erfarer at de 
som er mest sårbare når det oppstår feil eller når tjenester er mangelfulle, ofte er de 
som ikke kjenner til sine rettigheter. Det er mange som står alene, uten nettverk eller 
støttespillere rundt seg.  
Samtidig opplever vi at de som har større kjennskap til sine rettigheter også har 
vanskeligheter med å få oppfylt disse.  Dette fordi de er i en sårbar livssituasjon når 
de tar kontakt med oss.  
 
Brukerombudet møter mennesker i alle aldre og ulike livssituasjoner. Mange av våre 
saker gjør stort inntrykk. Det gjør inntrykk når en eldre mann har tre nummer lagret 
på sin gammeldagse mobiltelefon og et av nummerne er til Brukerombudet. Det gjør 
inntrykk når en enslig forelder til flere barn går julen i møte uten å ha mottatt utbetalt 
livsopphold og husleie i henhold til vedtak. Det gjør inntrykk når en utviklingshemmet 
person forteller oss at han føler at han har lite verdi fordi han ikke har en meningsfull 
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og aktiv hverdag. Det gjør inntrykk når en eldre mann får beskjed om at han ikke får 
hjelp til å komme på toalettet men at de ansatte sier at «du har jo på deg bleie». Det 
gjør inntrykk når en eldre kvinne uttrykker redsel for hva som vil skje med henne 
dersom de ansatte i tjenestene skulle finne ut at hun har kontaktet Brukerombudet. 
Dette er noen av de problemstillinger som brukerne presenterer for oss og som vi 
bidrar til å løse på den best mulige måten for alle parter involvert.   
 
Vi håper at årsmeldingen for 2019 gir et godt innblikk i Brukerombudets aktivitet og 
noen av de sakene vi har vært involvert i. Overordnet er vårt mål å bidra til å sikre 
gode helse- og velferdstjenester for innbyggere i Fredrikstad. Vi håper at 
årsmeldingen vår kan være et viktig bidrag til dette arbeidet.  
 
Vi vil rette en stor takk til alle brukere, eldre, pårørende og ansatte, verger og 
politikere m.fl. som har tatt kontakt med oss i 2019.  
 

God lesning! 
 
 

Fredrikstad, 28. februar 2020. 
 

 
Barbro Wærnes 

brukerombud 
 

 

 

 
Foto: Ivar Kvistum, Handikapnytt 
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Brukerombudets anbefalinger 
 
I Brukerombudets funksjonsbeskrivelse heter det:  

” Brukerombudet kan etter henvendelse eller av eget initiativ, ta opp 
faglige og administrative forhold som ombudet mener kan forbedres”. 
 

Brukerombudets anbefalinger og forbedringsforslag etter våre erfaringer 
fra 2019 er:  

 
 At kommunen vurderer å øke avlønning til private timesavlastere. I dag 

avlønnes de med kr. 83,- per time. Det gjør det vanskelig å rekruttere. 
 

 At kommunen har fokus på, og gir økte ressurser til dagtilbud og varig 
tilrettelagte arbeidsplasser slik at flere får en meningsfull hverdag. 

 
 At virksomhetene i Fredrikstad legger større vekt på samhandling med andre 

tjenester og felles møter med bruker og familie, slik at kontinuitet og 
beslutningsevne ivaretas.  
 

 At Fredrikstad kommune retter en henvendelse til Viken fylkeskommune om 
økte hjemler til transportstøtte (TT-kort).  
 

 At tildeling av parkering og TT-kort i fremtiden blir vurdert i en sammenheng, 
slik at bruker i større grad blir tildelt disse ut fra et mer helhetlig perspektiv der 
helseutfordringer i større grad vektlegges som grunnlag for tjenestene. Det 
kan skje ved at tjenestene legges til Tildelingskontoret.  

 
 At Helse og velfersseksjonens kvalitetsavdeling i fremtiden innlemmer den 

kommunale delen av NAV i sitt arbeidsområde i tillegg til helse og 
omsorgssakene.  

 
 Vi anbefaler at kommunen i sin saksbehandling der barn er involvert, alltid 

vurderer, vekter og viser en særskilt vurdering av barnets beste. Jf. 
Barnekonvensjonen art 3. 
 

 At kommunen vurderer om utmåling av livsoppholdssats på kr. 2400,- for 
unge voksne er rett nivå. At kommunen følger med på hvordan sosialhjelp 
utmåles og praktiseres.  

  
 At det gis økt fokus på kunnskap om kvalifiseringsprogrammet (KVP) og at 

flere brukere får informasjon om  denne tjenesten.  
 

 At NAV Fredrikstad etablerer en postkasse slik at de som ikke er digitale får 
en mulighet til å levere søknad om kommunale tjenester i sin egen kommune.  

 
 At NAV Fredrikstad skriver i sine vedtak at Brukerombudet kan bistå bruker 

med å klage, slik tildelingskontoret har gjort i sine vedtak. 
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Brukerombudets virksomhet og drift 2019 
 
Vårt arbeid utføres i tråd med den instruks som er gitt om Brukerombudets virksom-
het av bystyret. Ombudets hovedoppgave er å ivareta den enkeltes rettigheter og 
interesser og samtidig bidra å styrke og sikre kvaliteten på tjenestene. (Se vedlegg 
nr.1) 
 
Vi blir kontaktet av brukere, pårørende, ansatte og verger. I tillegg henviser både 
advokater og fylkesmannen brukere til oss. Det er mulig å kontakte oss anonymt. 
Tjenesten er gratis. Vi arbeider på bakgrunn av fullmakt fra den det gjelder.  
 
Vi arbeider for å være et tilgjengelig tilbud for alle som har spørsmål, tilbake- 
meldinger eller klager i tilknytning til vårt arbeidsområde. Vårt arbeid kjennetegnes 
ved tett og direkte kontakt med brukere, pårørende og tjenestesteder.  
 
Vi erfarer at vårt arbeid ofte bidrar til å løse saker på lavest mulig nivå til det beste 
for alle involverte. Tilbakemeldinger fra brukere, pårørende og ansatte bekrefter 
dette. 
 
Brukerombudet har de to foregående 
år etablert en tettere kontakt blant 
annet med Kvalitetsavdelingen i Helse 
og velferds-seksjonen. Dette fordi det 
har vært ønskelig både fra vår og 
deres side. Ved møte med Kvalitets-
avdelingen i 2019 fremkom det at de 
kommunale sakene hos NAV 
Fredrikstad ikke er saker som blir 
behandlet i kvalitetsavdelingen til-
svarende saker som omhandler helse 
og omsorgsaker. Saker som om- 
handler de kommunale tjenestene i 
NAV blir dermed ikke behandlet av 
kvalitetsavdelingen. De blir behandlet 
av NAV.  Ved et av våre 
samarbeidsmøter med NAV ble det 
likeledes opplyst at NAV ikke melder 
saker til kvalitetsutvalget i kommunen. 
De har heller ikke fått noen opp-
lysninger som tilsier at de skal gjøre 
det.  
Dette opplever Brukerombudet som urovekkende og en utfordring da det er 
Fredrikstad kommune som er ansvarlig for disse tjenestene. Vi er i denne 
sammenhengen bekymret for at politikere og øverste ledelse da ikke får god nok 
oversikt og kontroll over en viktig del av tjenestene de har ansvar for tilsvarende det 
de får for helse og omsorgsaker. 
  

Kvalitetsavdelingen 
 
Formålet med kvalitetsarbeidet i seksjon 
helse og velferd er å få fornøyde brukere 
og kunne imøtekomme brukernes 
forventninger til de kommunale tjenestene.  
Hensikten er også å oppnå 
kvalitetsforbedring, være et ledelsesverktøy 
og et hjelpemiddel for styring og utvikling av 
den daglige driften. 
Gjennom et systematisk kvalitetsarbeid skal 
det oppnås et best mulig resultat med de 
ressursene som finnes. 
Kvalitetsarbeidet skal implementeres i alle 
etater og virksomheter og integreres i 
virksomhetsplanarbeidet og i relevant 
rapportering.  
Målgruppen er alle ansatte i seksjon helse 
og velferd. 
 
(Fredrikstad kommunes kvalitetssystem) 
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Økonomi og ressurser  

  
Oversikten viser budsjett og regnskap for de fem siste årene. 
 
 2015 2016 2017 2018 2019 
Budsjett 2 438 000 2 468 000 2 541 000 2 602 000 2 670 000 
Regnskap 2 425 000 2 373 000 2 473 000 2 961 000 3 439 000 

 
Årsaken til differansen mellom regnskap og budsjett i 2019 er knyttet til et 
merforbruk av lønnsmidler til ansatte som var under omstilling, men som fortsatt ble 
lønnet av Brukerombudet.  
 

Utadrettet informasjon om rettigheter og brukerombudsordningen  

 
Brukerombudet arbeider aktivt for å øke kunnskapen blant publikum om 
brukerrettigheter og om Brukerombudsordningen generelt. Brukerombudet erfarer at 
mangelfull kunnskap hos brukere og tjenesteytere om et stadig mer komplekst 
regelverk kan medføre at noen ikke får de tjenester de har krav på. Regelforståelse 
og rettighetskompetanse er derfor noe Brukerombudet informerer bredt om til de vi 
møter i vårt arbeid.  
 
Vi holder foredrag for brukerorganisasjoner, ansatte i kommunen, studenter på 
Høyskolen i Østfold, innvandrere på introduksjonskurs, i kommunale råd, 
pensjonistforeninger, politiske og administrative utvalg i kommunen samt 
kontrollutvalget.  
En viktig målsetning for Brukerombudet er de som bor i Fredrikstad og tjenesteytere 
kjenner til oss slik at de faktisk kan benytte vår kompetanse slik at vi kan være den 
støttespilleren som det er ment at vi skal være og den støttespillerne brukerne har 
behov for. 
 
I tillegg ble brukerombudet i 2019 bedt om delta i det uavhengige gransknings-
utvalget som er oppnevnt av regjeringen for å granske NAVs feiltolkning av EØS 
lovgivningen. Dette på bakgrunn av vår erfaring og kjennskap til brukerperspektivet.  
 

Brukerundersøkelse hos Brukerombudet  

Brukerombudet har i perioden 07.10.19-06.12.19 oppfordret de som har henvendt 
seg til oss om å besvare en enkel brukerundersøkelse om hvordan de opplevde 
kontakten og brukerombudets hjelp i deres saker. Brukerundersøkelsen består av 
enkelte spørsmål på en skala fra 1- 6 eller vet ikke. Vi har mottatt 18 svar. På disse 
spørsmålene har 32 svart med tallet 6, 7 har svart med tallet 5 og 1 har svart med 
tallet 4. På to av spørsmålene er det svart «vet ikke». Totalt viste svarene vi har 
mottatt at brukerne er meget fornøyd med den bistand vi har gitt. (Se vedlegg nr. 3). 
Dette er ikke en representativ brukerundersøkelse da det kan være at de som er 
mest fornøyd også er de som har svart. 
 

 

 



  
 Årsmelding 2019 
                                                      Brukerombudet i Fredrikstad 
  Side	8 

 

Brukerombudets særlige virksomhet for eldre  

Brukerombudet sender hvert år ut et brev til alle de som fyller 75 år i Fredrikstad 
med et tilbud om oppsøkende virksomhet overfor eldre. Tilbudet har til hensikt å 
styrke eldres kompetanse om deres rettigheter, avklare forventninger og informere 
om ulike tilbud i Fredrikstad kommune. (Se vedlegg nr. 2) 
 
Vi opplever at langt flere kunne tatt kontakt med oss enn de som faktisk gjør det. 
Mange ringer tilbake og takker for tilbudet, men sier at de ikke har behov for det på 
nåværende tidspunkt, men at de vil oppbevare brevet fra oss til et senere tidspunkt. 
Brukerombudet er imidlertid av den oppfatning at det er nettopp ved 75 års alder at 
flere burde takke ja til tilbudet mens de ennå er friske og rørlige, slik at de får mest 
mulig utbytte av den informasjon vi gir ved disse møtene.  
De som takker ja til tilbudet opplever det som veldig nyttig og positivt tiltak. I disse 
møtene mottar Brukerombudet også mange nyttige tilbakemeldinger fra eldre som vi 
igjen videreformidler og som kan medføre endringer til det bedre for flere. 
Innspillene fra de over 75 formidler vi videre til ulike virksomheter i kommunen og til 
politikere.         

 
Vi vet at mange eldre ikke vet at 
Brukerombudet i Fredrikstad også 
er et ombud for dem. Her opplever 
vi at vi har et forbedringspotensial 
med hensyn til informasjon om oss 
og vår virksomhet. Vi har gjennom 
lengre tid forsøkt å lage tiltak for å 
synliggjøre tilbudet og i 2019 
hadde vi blant annet en annonse i 
media.  Vi ønsker at flere skal ta 
imot tilbudet om oppsøkende 
virksomhet til eldre. Det vil vi 
igangsette ytterligere tiltak for i 
2020.   
 
I tillegg til vårt eget ansvar ovenfor 
eldre i Fredrikstad er vi en fast 
deltager/ foredragsholder ved  
+ Husets tilbud om gruppemøte til 
de som fyller 77 år og har stand 
ved Seniormessen i 
Kongstenhallen. I denne 
forbindelse får vi også mye 
kunnskap fra de eldre om deres 
kunnskap og forventninger hva de 
tenker om det å bli eldre i 
Fredrikstad kommune.    
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Brukerombudets saker i 2019 
 
Vi presenterer nedenfor utvalgt statistikk over de sakene vi har vært involvert i fore-
gående år. Tallmaterialet viser ikke omfanget og kompleksiteten i sakene vi arbeider 
med.  
 
Det er ikke slik at alle som utsettes for kritikkverdige hendelser, vedtak de ikke er 
fornøyd med eller mangel på brukermedvirkning henvender seg til Brukerombudet. 
Våre tall kan derfor ikke brukes til å si noe om den reelle kvaliteten på de tjenestene 
som gis. Det er heller ikke slik at alle henvendelser til Brukerombudet skyldes at 
noe er feil eller kritikkverdig. Noen ganger kommer folk bare for å få informasjon, 
råd og veiledning.  
Det er viktig å understreke at de kvalitative erfaringene vi gjør oss i møte med 
brukere, pårørende og tjenestene, har langt større læringsverdi enn statistikken i 
seg selv. Statistikk kan likevel være viktig med hensyn til f.eks å fange opp 
endringer og identifisere områder der det kan være utfordringer og hva det klages 
på.  
 
Antall saker 

Brukerombudet har i løpet av året vært involvert i totalt 766 saker. Det er en stor 
økning på 181 saker fra 2018. Det kan være flere årsaker til det. Kontoret ble i 2019 
beriket med tre nyansettelser. I denne forbindelse ble brukerombudet gitt anledning 
til å endre stillingsbrøkene slik at vi reduserte merkantil stilling og økte en 
rådgiverstilling. Brukerombudet ble også innvilget en økning slik at vi gikk fra 3,3 til 
3,5 årsverk. Vårt kontor fikk ikke bare en bedre fordeling av våre ansatte ressurser, 
men også et formidabelt kompetanseløft. Økte stillinger og økt kompetanse kan 
være medvirkende årsak til økning i antall saker. En annen årsak kan være vår 
langvarige innsats for å bli bedre kjent blant publikum og tjenestene i Fredrikstad. 
Det kan også være andre medvirkende årsaker til den store økning i antall saker.  
 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Antall saker 481 572 546 519 551 585 766 

 
 
Hvem kontakter Brukerombudet? 

Vi tar imot henvendelser og klager fra brukere, pårørende, frivillige organisasjoner, 
advokater, og ansatte i kommunen og andre.  Vi har over tid ønsket at ansatte i 
større grad skal ta kontakt. I 2019 har vi opplevd at de i større grad har gjort det. Det 
er gledelig og ikke minst særdeles bra for de brukerne vi er satt til å ivareta.  
 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Brukere 394 361 336 354 429 515 
Pårørende 74 61 67 65 70 106 
Tjenesteapparatet 11 21 29 20 26 75 
Oppsøkende eldre 74 83 59  77 60 57 
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Årsak til henvendelser 

Brukerombudet har flest henvendelser knyttet til «informasjon samt råd og 
veiledning», «avslag» og «rettigheter».  
Mange henvender seg til Brukerombudet fordi de opplever en mangel på 
informasjon. Dette gjelder for eksempel rett til, og omfang av tjenestetilbud. Flere 
henvender seg også fordi de opplever at tjenesteapparatet er utilgjengelig.  
 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Rettigheter 138 119 106 93 88 148 
Mangelfulle tjenester 63 38 33 35 57 21 
Avslag 156 130 91 98 130 170 
Informasjon 128 131 118 112 50 75 
Råd og veiledning 28 26 29 46 89 109 
Bekymring 27 19 31 38 26 31 
Oppførsel/ 
kommunikasjon 

10 13 14 14 13 19 

Brukermedvirkning og 
samhandling 

12 11 10 8 6 10 

Saksbehandling 46 60 48 38 35 41 
Krav om tilbakebetaling - 12 21 24 18 25 

 
 

Saker fordelt på ulike tjenesteområder  

Brukerombudet registrerer saker etter hvilket tjenesteområde de tilhører. I 2019 er 
195 saker knyttet til kommunale tjenester. Det er en økning på 42 saker fra i fjor.  
Vi ser en økning på 66 saker som er knyttet til NAV Fredrikstad fra 2018. (Fra 312 
saker i 2018 mot 378 i 2019.) Av disse utgjør 249 saker de kommunale tjenestene i 
NAV (det er; økonomisk stønad, midlertidig bolig, råd og veiledning, 
kvalifiseringsprogram og individuell plan). 
Økningen i antall saker opp mot statlige instanser skyldes at vi har sendt flere saker 
til Fylkesmannen.  
 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Kommunale tjenester 199 201 158 145 152 195 
NAV Fredrikstad 246 211 195 255 312 378 
NAV forøvrig 38 48 39 30 25 39 
Fylkeskommunen 2 2 4 0 3 3 
Statlige instanser 46 43 48 40 15 56 

Statlige instanser kan være lånekassen, Helfo, Namsmannen, Fylkesmannen med flere.  
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Henvendelser fordelt på sakskategori 

Saker knyttet til tjenesten økonomisk sosialhjelp, er den hyppigste årsaken til at 
brukere henvender seg (179). I 2019 har vi opplevd en stor økning i i henvendelser 
om de kommunale tjenestene kvalifiseringsprogram og økonomisk rådgivning. Vi 
har derfor valgt å ta disse inn i vår rapport. Vi ser videre en økning i antall brukere 
som henvender seg på bakgrunn av arbeidsavklaringspenger (fra 35 i 2017 til 58 i 
2018 og til 64 i 2019). Videre er det en økning i antall henvendelser som dreier seg 
om uføretrygd (fra 7 i 2017 til 23 i 2018 til 29 i 2019).  
 
I løpet av 2019 har vi slik som sist år sett en økning i saker som omhandler 
brukerstyrt personlig assistent (BPA).  
 
Brukerombudet erfarer at antall personer som henvender seg på bakgrunn av saker 
som omhandler hjemmesykepleie (2) eller sykehjem (5) er lavt. Dette sett i 
sammenheng med det store antall eldre kommunen yter tjenester til.  
 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Helsetjenester, behandling og 
oppfølging 

36 48 37 35 27 34 

Informasjon, medbestemmelse 
og samtykke 

30 32 26 26 29 33 

Opphold på institusjon 7 9 3 7 8 5 
Avlastning/Støttekontakt/ 
Omsorgsstønad/BPA 

34 31 22 30 39 50 

Praktisk bistand 13 7 6 4 5 8 
Hjemmesykepleie 13 9 8 3 2 2 
Ergo- og fysioterapi 16 13 13 8 4 7 
IP/Ansvarsgruppe 4 5 4 4 3 11 
TT-kort /Parkeringskort 3 6 7 10 6 21 
Tannhelse  3 2 5 2 3 3 
Vergemål / frivillig forvaltning 5 6 7 2 4 16 
Erstatning    6 6 4 3 2 8 
Startlån / tilskudd 3 5 1 1 3 2 
Bostøtte 15 8 8 11 6 8 
Bolig 22 26 31 22 25 33 
Økonomisk sosialhjelp 155 121 119 141 151 179 
Arbeidstiltak- 
statlige/kommunale 

16 9 9 8 6 24 

Arbeidsavklaringspenger 42 41 29 35 58 64 
Dagpenger/ sykepenger   18 10 6 17 24 16 
Uføretrygd  20 24 16 7 23 29 
Annen stønad, pensjon og 
bidrag 

18 19 28 22 28 23 

Utlendingssaker 10 14 6 3 3 4 
Kvalifiseringsprogram - - - - - 14 
Økonomisk rådgiving - - - - - 27 
Annet 14 15 20 19 12 27 

 
 



  
 Årsmelding 2019 
                                                      Brukerombudet i Fredrikstad 
  Side	12 

Hva blir gjort med henvendelsene til Brukerombudet? 

Hvilken bistand vi gir i de ulike sakene og hvordan disse følges opp av Bruker-
ombudet varierer ut fra innholdet og behovet hos brukeren i den enkelte sak. En stor 
andel av sakene løses ved hjelp av informasjon, råd og veiledning. Diagrammet 
nedenfor viser fordelingen av noen utvalgte områder som vi bistår brukere med.  
 
Brukerombudet tar i økende grad initiativ til møter med tjenestene i kommunen, 
bruker og/eller pårørende. Vi erfarer at en tilnærming basert på dialog ofte kan bidra 
til positiv fremgang i en sak, heller enn lange og tidskrevende klageprosesser. 
 
I 2019 har vi som i foregående år, sett at det er en økning i antall klagesaker vi har 
bistått brukere med. I 2019 er dette tallet 167 klager mot 125 året før.  
 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Råd, veiledning, 
informasjon 

206 199 217 209 178 223 

Dialog med tjenestene 235 192 157 159 128 166 
Bistand til søknad 67 50 51 40 33 78 
Bistand til klage 109 82 77 93 125 167 
Meldt Fylkesmannen 4 8 7 3 2 10 
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Brukerombudets utvalgte tema i 2019 
 
I årsmeldingen tar vi for oss et utvalg av saker og temaer Brukerombudet mener har 
allmenn interesse. Vi nevner også tilfeller der vi har gjort oppmerksom på mangler 
ved lover, forskrifter, retningslinjer eller administrativ praksis. Dette i henhold til vår 
funksjonsbeskrivelse. 
I den grad vi gjengir brukernes historier, er disse anonymisert. I tillegg har brukere 
og pårørende gitt samtykke til at vi omtaler deres sak.   
 
 
Møte med foreldre til barn med funksjonsnedsettelser  

Den 11.09.19 inviterte Brukerombudet flere av de foreldre til barn med funksjons-
hemming, som vi har bistått, til et møte på Brukerombudets kontor. Møtet var satt 
opp på bakgrunn av at flere foreldre hadde gitt utrykk for at det var utfordrende å 
fremme søknader og at de ikke mottok tjenester som opplevdes som individuelt 
tilpasset til brukernes og familiens behov. På dette møtet mottok vi mange foreldres 
erfaringer om det de opplevde som barrierer og vanskelig i møtet med de ulike 
tjenestene i Fredrikstad kommune.  
 
Det var ønskelig med et slikt møte for å kunne dele og utveksle erfaringer og for-
ventninger. Brukerombudet ønsket innspill og tilbakemeldinger som vi kunne ta med 
oss videre i vårt arbeid og videreformidle til tjenesteapparatet og byens politikere. 
 
Representant for Pårørendesenteret var også deltager på dette møtet. Det kom 
forslag om at pårørendesenteret opprettet et eget pårørenderåd for foreldre. 
Pårørendesenteret informerte at de allerede jobbet med å etablere et pårørenderåd 
og ellers generelt om sitt arbeid i kommunen.   
 
Tilbakemeldingene vi mottok ble formidlet som innspill til arbeidet med temaplanen 
for livslange tjenester i Fredrikstad kommune.  I tillegg har vi delt foreldrenes innspill 
med tildelingskontoret, da de også ba om dette.  
 
Innspillene fra foreldrene gikk i hovedtrekk ut på følgende: utilstrekkelige tjenester, 
ikke individuelt tilpassede tjenester, mangelfull informasjon, manglende 
brukermedvirkning, manglende eller dårlig fungerende koordinator, manglende plan 
for tiltak. Mange foreldre fortalte at de opplevde at måten de ble møtt på var 
problematisk. Dette tok Brukerombudet opp med tildelingskontoret. Flere foreldre 
har i løpet av siste del av 2019 sagt at møtene med tildelingskontoret er blitt mye 
bedre.  
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Samhandling internt i kommunen og med andre tjenester 

 
I mange av våre saker har 
bruker behov for tjenester fra 
flere virksomheter i kommunen. 
Noe av det som de presenterer 
som en stor utfordring er sam- 
handlingen mellom disse 
virksomhetene.  
 
De forteller om en slitsom og 
komplisert hverdag, og uttrykker 
at de har behov for at virksom-
hetene i kommunen samarbeider 
godt om tjenesteytingen.  
 
 
Tjenestene må samhandle effektivt slik at for eksempel flere vedtak fra ulike 
instanser henger sammen.  
 
Brukerombudet melder fra om behov for koordinator der innbygger har sammen- 
satte og komplekse utfordringer. Vi deltar i oppstart av ansvarsgrupper der det er 
ønsket. Vi opplever at våre forespørsler blir mottatt på en god måte og at vi har et 
veldig godt samarbeid med koordinerende team.  
 
Gjennom koordinator, ansvarsgrupper, individuell plan og samhandling opplever vi 
at Fredrikstad kommune sikrer god forutsigbarhet og tilgang på koordinerte tjenester 
som samsvarer med innbyggerens ønsker og mål. Pårørende og nettverk deltar der 
det er hensiktsmessig og samtykke foreligger.  
Vi opplever imidlertid at ikke alle som er invitert, deltar i planlagte ansvarsgruppe- 
møter, eller utfører «sin del av oppgaven» som avtalt. Det er uheldig. Vi opplever 
også at tjenester melder avbud til møter. Videre opplever vi at tjenestene møter med 
ansatte som ikke har myndighet til å avgjøre saker, eller ikke kjenner godt til saken.  
Eksempler er at NAV og barnevernstjenesten uteblir der de er sentrale aktører for 
familien. Andre aktører som har lite tid til samhandling er fastleger og DPS. 
 
Brukere og pårørende opplever at det er svært slitsomt å forholde seg til mange 
aktører som kommer med kanskje motstridende råd og veiledning.  
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Lang saksbehandlingstid ved klage 
  
Mange brukere har henvendt seg på bakgrunn av lang behandlingstid av deres 
klage. Det gjelder flere klageinstanser. Klagene er i all hovedsak knyttet til helse- og 
omsorgstjenesteloven og klager etter folketrygdloven (statlige tjenester i NAV).  
 
Lang saksbehandlingstid er en utfordring for bruker på flere måter. Det mest 
alvorlige er at det svekker rettssikkerheten for innbyggerne.  
 
I 2019 omorganiserte fylkesmannen sine embeter. Omorganiseringen medførte at 
restanser på klager etter Helse og omsorgstjenesteloven fra 2018 ble ført over til et 
ressursteam. For de som fikk bistand av Brukerombudet i Fredrikstad til å klage på 
sine saker høsten 2018, tok klagebehandlingen uforholdsmessig lang tid. Det 
gjelder også for klager sendt i 2019. Spesielt gjelder det  saker som Fylkesmannen 
opphever og sender tilbake til kommunen for ny vurdering. Samtidig tar det tid for 
kommunen å fatte nytt vedtak. Dersom bruker fortsatt er uenig må nytt vedtak igjen 
påklages. Dersom kommunen opprettholder sitt vedtak sendes det på nytt til 
Fylkesmannen for ny vurdering.  Stort sett alle vedtak Brukerombudet har sett fra 
Fylkesmannen i 2019 har startet slik:  
«Fylkesmannen beklager lang saksbehandlingstid». 
 

Brukerombudet mener at saken illustrerer at lang saksbehandlingstid gjør at barn 
eller ungdom risikerer ikke å få nødvendig bistand etter helse- og 
omsorgstjenesteloven.  
Brukerombudet er bekymret for lang saksbehandlingstid hos klageinstanser 
generelt. Dette tema skrev vi også om vår årsmeldingen for 2018 da knyttet opp mot 
ytelser etter folketrygdloven. 
 
 

 

Brukerombudet er i kontakt med pårørende til ungdom 14 år. Pårørende søkte  
om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) på slutten av 2018. Kommunen avslo 
søknaden den 29. januar 2019. Brukerombudet bistod med klage i begynnelsen 
av mars 2019. 
Fylkesmannen opphevet kommunens vedtak på grunn av saksbehandlingsfeil 
og ba kommunen fatte nytt vedtak. Det nye vedtaket ble igjen påklaget. 
Kommunen behandlet saken, og oversendte til Fylkesmannen. 
Denne saken har startet klagerunde nummer to i 2020.  Vi vet derfor ikke i 
skrivende stund hvor lang tid ungdommen må vente på å få avgjort om han har 
rett til BPA. Saken har så langt tatt mer enn et år fra det ble søkt om tjenesten.  
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Avlastning 

 
Erfaringsmessig er det få som henvender seg 
til Brukerombudet for å klage på vedtak om 
avlastning.  I 2019 har ombudet mottatt flere 
henvendelser om avlastning enn de fore-
gående årene.  
Forespørslene har i hovedsak dreid seg om 
spørsmål om rettigheter knyttet til tjenesten. 
Noen henvendelser har dreid seg om 
manglende oppfyllelse av avlastning etter at 
det er innvilget. Brukerombudet har også 
opplevd saker som omhandler mangelfull 
kunnskap og regelforståelse på dette 
området.  
 
I følge tall fra årsrapportene til Helsetilsynet 
viser det seg at slike klager ofte vinner frem 
hos Fylkesmannen. Dette viser hvor viktig det 
er at pårørende klager på manglende inn- 
vilgelse eller effektuering av denne tjenesten.   
 
  

 
 
Det er uvanlig at Fylkesmannen selv fatter vedtak i saker men for å forsikre seg om 
at det her ble innvilget en tjeneste som mor hadde rett til valgte Fylkesmannen i 
dette tilfelle å avgjøre saken selv.  
 
Flere foreldre har opplevd at de har fått innvilget avlastning utenfor institusjon men 
at dette ikke er effektuert. Dette har sammenheng med at det er problematisk å få 
tak i personer som vil påta seg denne oppgaven.  

En mor tok kontakt da hun hadde fått avslag på sin søknad om en ukes 
avlastning i sommerferien slik at hun kunne dra på ferie med venner. 
Begrunnelsen for avslaget var at kommunen mente at hun ikke hadde 
tyngende omsorgsoppgaver og derfor ikke fylte vilkårene for pårørende-
støtte. Brukerombudet påklaget saken som deretter ble sendt til 
Fylkesmannen for endelig behandling. Fylkesmannen omgjorde kommunens 
vedtak og innvilget 1 ukes ferieavlastning.  Begrunnelsen var at vilkåret for 
avlastningstiltak var oppfylt og at kommunen dermed hadde anvendt loven 
feil.  Fylkesmannen skrev følgende:   

«Av hensyn til behovet for en rask avgjørelse i saken slik at du får 
gjennomført avlastningen du har krav på i sommer, har Fylkesmannen 
fattet vedtak i saken selv, fremfor å sende saken tilbake til kommunen 
for ny behandling».   

Pårørendestøtte, - avlastning.  
 
Til personer med særlig tyngende 
omsorgsarbeid skal kommunen 
tilby nødvendig pårørendestøtte 
blant annet i form av 
avlastningstiltak. Dette er en 
rettighet for de som utfører et 
særlig tyngende omsorgsarbeid 
for sine nærmeste. 
Avlastningstiltak skal hindre 
overbelastning samt gi den som 
yter omsorgen nødvendig fritid/ 
ferie og mulighet til å delta i 
vanlige samfunnsaktiviteter.  
 
(Fredrikstad kommunes 
hjemmeside.) 
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I følge informasjon som er gitt til oss av foreldre som selv har forsøkt å rekruttere 
private avlastere utenfor institusjon angir de at den viktigste årsaken til at de ikke 
klarer dette er avlønningen med 83,-/ time og en utgiftsdekning på 15,-/ time. Dette 
på tross av at slike tiltak er særdeles viktig i et forebyggende perspektiv for å bevare 
de pårørende som den ressurs de er over tid.  
 
 
Aktivitet og tilrettelagte arbeidsplasser  

  
Brukerombudet har i 2019 blitt kontaktet av 
flere foreldre som utrykker at tilbud om 
dagsenter, aktivitet eller tilrettelagte 
arbeidsplasser er for begrenset og ikke 
tilstrekkelig individuelt tilpasset den enkelte.   
Det er mye snakk om å satse på tilrettelagte 
arbeidsplasser. Faktum er at åtte av ti 
utviklingshemmede ikke er i jobb, ifølge tall 
fra Forbundet for utviklingshemmede og 
AVSL (Arbeidsgiverorganisasjonen for Vekst- 
og attføringsbedrifter). 
 
Å ha et arbeid eller en aktivitet i hverdagene 
er viktig for de aller fleste. Flere av de 
brukerne som brukerombudet har vært i 
kontakt med, som ikke får et tilbud, blir i 
stedet sittende på «gutte- eller jenterommet» 
eller i boligen der de bor. De forteller at de blir 
inaktive og til dels isolerte med en følelse av å 
være lite verdifulle. Mangelen på dette 
beskrives best selv av de brukerne som 
opplever at de ikke har en aktiv og 
meningsfull hverdag. 
 
En bruker sa til mor: 

«Jeg skulle sånn ønske at mormor og morfar kunne være stolte av meg fordi 
jeg hadde fått meg en jobb. Nå føler jeg bare at jeg har skuffet dem.»  

 

Dagaktivitetstilbud er et tilbud om 
aktivitet og trivsel til deg som er over 
18 år. Tilbud om ulike former for 
dagaktiviteter er en del av det 
kommunale omsorgstilbudet.  
 
(Fredrikstad kommunes 
hjemmeside.) 

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) 
 
Statlig arbeidsrettet tiltak som gir et 
arbeidstilbud i en skjermet 
virksomhet til personer som har 
problemer med å få arbeid innenfor 
det ordinære arbeidslivet. Formålet 
med VTA er å gi tiltaksdeltakerne 
arbeid som bidrar til å utvikle deres 
ressurser gjennom kvalifisering og 
arbeidsoppgaver som er tilpasset 
den enkeltes arbeidsevne.  
 
(Forskrift om arbeidsmarkedstiltak) 

En mor fikk den 29.11.17 innvilget 16 timer avlastning per måned utenfor 
institusjon. Hun fortalte på slutten av 2019 at hun ikke hadde mottatt denne 
innvilgede tjenesten. Begrunnelsen var at det ikke var mulig å finne private 
avlastere til timesavlastning. Brukerombudet tilbød seg å hjelpe mor å klage. 
Mor fortalte da at hun ikke orket å kjempe for å få denne ytelsen. Hun uttrykte 
at det var alt for mange kamper å kjempe og hun måtte prioritere det som var 
viktigst. 
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En annen bruker skrev i et brev kalt «mine tanker»: 
«Savner noe å gjøre på dagtid, synes at dagene blir lange og ensformige. 
Jeg har ikke noe jobb eller dagtilbud.»  Videre skriver han «Jeg blir daff, tjukk 
og lat. Alle venner jeg har i andre kommuner som jeg har blitt kjent med på 
helsesportsenter og på de 2 åra på Folkehøgskole har jobb, men ikke jeg. 
Det synes jeg er leit og lurer på hvorfor jeg ikke kan få det. Jeg tenker mye på 
det, føler meg dum.» 

 
Denne brukeren ble innvilget VTA plass den 28.08.18. Da det ikke ble noe av denne 
plassen, fikk bruker i stedet vedtak om dagtilbud fra kommunen den 06.02.19. 
Brukerombudet rettet en forespørsel til Tjenester til Funksjonshemmede angående  
effektueringen av brukers vedtak om dagtilbud. Vi fikk da beskjed om at oppstart 
ville bli i uke 6, 2020. Bruker hadde da vært uten tilbud i nesten 11/2 år.  
 
I henhold til Brukerombudets opplysninger handler manglende dagtilbud til 
utviklingshemmede om kapasitetsproblemer. Noen har måtte vente veldig lenge. 
Noen har måttet vente et helt år. Forutsigbarheten og brukermedvirkningen for valg 
av sted er heller ikke godt ivaretatt ifølge informasjon Brukerombudet har mottatt. 
Dette handler ifølge våre opplysninger om kapasitetsproblemer både på personal og 
egnede lokaliteter. 
 
 
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede og stønad til transport (TT-kort) 

 

Fredrikstad kommune har få hjemler til 
transportstøtte å dele ut, sammenlignet 
med andre kommuner i Viken. 

I 2019 opplevde Brukerombudet en 
økning i antall saker som omhandler 
avslag på parkeringstillatelse og avslag 
på transport tjeneste (TT-kort) for de som 
er forflytningshemmede (fra 6 saker i 
2018 til 21 saker i 2019). 

Brukerombudet bemerker at disse sakene 
også omhandler barn med fysisk- eller 
psykisk utviklingshemming som har 
behov for å bli kjørt til alle fritidsaktiviteter 
på grunn av at familien ikke kan gjøre seg 
nytte av kollektiv transport. Disse 
personene kan heller ikke bli satt av for å 
vente på at pårørende får parkert bilen.  

 

  

Parkeringstillatelse for 
forflytningshemmede 

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller 
passasjer som har særlig behov for å 
finne parkeringsplass i tilknytning til 
bosted, arbeid og annen aktivitet.  
Søknaden blir behandlet i et utvalg 
bestående av en representant fra Råd 
for funksjonshemmede, kommune-
overlegen og representanter fra 
parkering og transport. 
Vilkår er legeerklæring som 
dokumenterer at du ikke kan gå eller har 
store vanskeligheter med å bevege deg 
over korte avstander. Du må kunne 
dokumentere behov for å parkere ved 
bosted, arbeid eller i forbindelse med 
regelmessige aktiviteter, for eksempel 
legebesøk, fysioterapi, regelmessig 
kontroller spesialist, sykehus i 
forbindelse din medisinske tilstand 
Kilde; Fredrikstad kommunes nettsider 
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Vi har også bistått flere med å klage på avslag på stønad til transport (TT-kort). 
Ingen av de brukerombudet har hjulpet med å klage, har fått medhold i kommunens 
klageutvalg. Begrunnelsen for dette er at kommunen ikke har ledige hjemler.  

De som tidligere har fått vedtak om at de 
var satt på venteliste til transportstøtte 
(ca. 300 søkere), har høsten 2019 mottatt 
avslag. Dette på tross av at kommunen 
tidligere hadde innvilget tjenesten, og satt 
søker på venteliste.  

Brukerombudet mener at det ikke er rett 
at brukere står på en venteliste til en 
tjeneste de reelt sett ikke vil få. At så 
mange av kommunens innbyggere ikke 
får tildelt stønad til transport selv om 
kommunen har vurdert at de har et behov 
for transportstøtte er problematisk.  

Avslag på søknad om parkeringstillatelse 
kan sammenfalle med avslag på tildeling 
av TT-kort. For eldre personer som har 
hatt parkeringstillatelse, men som ikke 
lenger kan kjøre egen bil, kan TT-kort 
være løsning for å unngå isolasjon. Slik 
hjemlene prioriteres per dags dato vil ikke 
eldre tildeles TT-kort. De eldre står 
nederst på prioriteringslisten, og vil da i 
praksis falle utenfor ordningen i 
Fredrikstad kommune. 
 
 
 
Tilgjengelighet hos NAV 

 
Mange av dem som ber Brukerombudet om hjelp gjør det fordi de opplever at de 
ikke får kontakt med NAV. Brukerne som henvender seg forteller at de har behov for 
å snakke med saksbehandler om f.eks bolig, arbeid, familieutfordringer, økonomi 
eller andre ting. Flere ønsker råd og veiledning og har bedt NAV om møte, men 
opplever at de ikke alltid får det.  
Noen forteller at de ikke har snakket med saksbehandler på mange måneder og 
noen er heller ikke lenger klar over hvem som er deres saksbehandler. Flere 
brukere forteller at de gjentatte ganger har fått ny saksbehandler og at de opplever 
manglende kontinuitet og oppfølgning. Også andre tjenesteytere i Fredrikstad har 
formidlet at det er vanskelig å få kontakt med NAV. Dette er også formidlet til oss av 
verger.  
 

Transporttjeneste kort (TT-kort) 
Transporttjenesten er et tilbud til 
innbyggere som på grunn av varig 
forflytnings- eller orienteringshemming har 
store vanskeligheter med å benytte vanlige 
kollektive transportmidler.  
Formålet er å gi et transporttilbud til 
funksjonshemmede slik at de skal kunne ha 
et sosialt liv på lik linje med andre. 
Transporttilbudet skal brukes til reiser som 
ikke dekkes av andre ordninger, som for 
eksempel syketransport, og gjelder primært 
for reiser innen fylket.  
Dette omfatter tildeling av hjemler samt 
registrering og kontakt med kommuner og 
brukere av tilbudet. Saksbehandling og 
godkjenning av brukere foregår i 
kommunene.  
Brukere som ikke kan nyttiggjøre seg et 
utvidet og universelt utformet 
transporttilbud, kan søke om økonomisk 
tilskudd basert på de kriterier som framgår 
av disse retningslinjene. Brukere med de 
tyngste funksjonsnedsettelsene skal 
prioriteres ved tildeling av støtte. 
Kilde : www. ostfold-
kollektiv.no/media/1487/retningslinjer-2017-
tt-ordningen.pdf 
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Brukerombudet har selv i flere tilfeller erfart det vi opplever som begrenset kontakt 
mellom NAV sosialtjenesten og bruker. Ved flere anledninger når Brukerombudet 
har bedt om et møte med NAV på vegne av bruker har vi fått beskjed om at NAV 
bare skal ha kontakt med brukeren når dette er nødvendig. Det er forståelig. 
Utfordringen er, slik Brukerombudet ser det, at det i stor grad er NAV som vurderer 
når det er nødvendig med møte. Et eksempel er at NAV for eksempel anser at det 
ikke er nødvendig å snakke med noen ved NAV-kontoret når man skal levere 
søknad om sosialhjelp.  
Brukeren får informasjon om at søknad kan leveres 
digitalt. De som henvender seg i den begrensede 
åpningstid (kl.12 -14) får beskjed om sende søknaden 
til en postadresse i Sarpsborg da det ikke er mulig å 
levere søknaden på NAV kontoret lokalt.  
 
Ved et par tilfeller har noen blitt avvist når de har 
forsøkt å fremme en søknad om nødhjelp. Noen 
forteller at det er vanskelig å få kontakt på telefon og 
at de opplever at de ikke blir kontaktet tilbake. Noen 
velger da å oppsøke NAV-kontoret, og får beskjed fra publikumsmottaket om at det 
ikke er mulig å få en samtale med saksbehandler som ikke er planlagt. Flere har fått 
beskjed om at NAV ikke besvarer e-post.  
 
Det er forståelig at NAV Fredrikstad organiserer seg slik at de kan jobbe mer 
effektivt. Brukerombudet er imidlertid opptatt av om NAV Fredrikstad fanger opp 
brukernes behov og om brukerne får den oppfølgingen de trenger. NAV er 
uavhengig av digitalisering og effektivitetshensyn fortsatt det siste sikkerhetsnettet vi 
har og må forsikre seg at tjenestene også oppleves slik og at de kan benyttes av 
alle.   
Våre erfaringer er at det er vanskelig å få informasjon om de sosiale tjenestene for 
brukere uten gode norskkunnskaper eller uten digitale ferdigheter.  

 
 

Utmåling av økonomisk stønad til barnerike familier   

Brukerombudet opplever flere pårørende som henvender seg fordi de mener at lav 
utmåling av økonomisk stønad til deres familie, gjør at de ikke har midler til en 
forsvarlig levestandard. 

Brukerombudet har fått informasjon om at NAV Fredrikstad legger til grunn statlige 
veiledende satser for utmåling av stønad til barn. De viser til at de kartlegger og gjør 
konkrete og individuelle vurderinger i hver sak.  
Allikevel opplever brukerombudet at sosialtjenesten i Fredrikstad kommune bare 
teller tre barn i utmåling av stønad der det er flere enn tre barn i familien. Tjenesten 
viser til stordriftsfordeler. De holder barnetrygden utenfor. Det betyr at barnetrygd på 
kroner 1 054 utgjør livsoppholdssats.   
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I en klagesak hvor familien har 5 barn, skriver Fylkesmannen høsten 2019:  

«Klager har fem barn. Det fremgår ikke av saken hvordan Nav-kontoret har 
kommet frem til at 15 200 kroner dekker nødvendig livsopphold for familien. 
Ved utmåling av stønad til familier med mange barn vil det være naturlig å se 
hen til stordriftsfordeler. Avviket mellom «full sosialhjelpsnorm» 23 350 kroner 
og den norm til livsopphold som kommunen har lagt til grunn i saken er etter 
Fylkesmannens vurdering så stor at den i seg selv danner grunnlag for 
oppheving. Vedtaket mangler vurderinger Nav-kontoret har foretatt og som 
ligger til grunn for å kunne beregne stordriftsfordeler.» 

Brukerombudets erfaring er at det samme gjelder flere store barnefamilier. Vi ser 
vedtak som omhandler barn, og som gjøres uten tilstrekkelig kartlegging av barnas 
situasjon. I disse vedtakene mangler konkrete og individuelle vurderinger for alle i 
familien som berøres av vedtaket.   

Tilsyn med NAV-Fredrikstad i 2012 og 2017 viste at Fredrikstad kommune ikke 
sikret tilstrekkelig kartlegging og individuell vurdering av barna i sine vedtak jf. 
sosialtjenesteloven §§ 18 og 19. Det er derfor viktig at kommunen følger opp vedtak 
som omhandler barn.  

Helsetilsynets konklusjon etter siste tilsyn, datert 15.08.2017 var: «NAV Fredrikstad 
sine tiltak etter tilsynet i 2012 har ført til en bedring av kartlegging og vurdering av 
søknader om økonomisk støtte fra personer med forsørgeransvar for barn, men 
sikrer fortsatt ikke i tilstrekkelig grad at alle relevante forhold blir kartlagt og vurdert 
for denne gruppen.» 

Livsopphold for hjemmeboende voksne fra 18 til 24 år 

NAV Fredrikstad tar utgangspunkt i statens veiledende satser ved tildeling av 
økonomisk stønad. I tillegg skal individuelle vurderinger gjøres i hver sak og 
stønaden skal være nøktern, rimelig og forsvarlig. NAV Fredrikstad har prosedyrer i 
kommunens kvalitetssystem for utmåling av stønad til livsopphold.  
 
Allikevel har Brukerombudet erfart at NAV Fredrikstad har benyttet egne, lave satser 
for hjemmeboende voksne i alderen 18-24 år. Det er oppgitt at veiledende sats er  
kr. 2.400,- fra ulike veiledere ved NAV Fredrikstad og gjentatt i samtaler som 
brukerombudet har vært med på.  Vi har også erfart at satsen er benyttet for voksne  
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som er eldre enn 24 år, og som bor i samme bolig som foreldrene. Statens 
veiledende sats for personer i bofellesskap er 5 250.  
 
NAV Fredrikstad opplyser at vurdering av behov for stønad til livsopphold tar 
utgangspunkt i statens veiledende satser, og at de legger vekt på omfattende 
forskning fra blant annet Statens Institutt for samfunnsforskning (SIFO).  
SIFO satser for kvinner i aldersgruppen 18-60 år er kr. 2.360,- og for menn kr. 
2.930,-. Dette er kun utgifter til mat og drikke per måned. 
 
Brukerombudet har hatt en sak til behandling hos Fylkesmannen i Oslo og Viken 
som ble opphevet og senere omgjort av NAV kontoret. Fylkesmannen skriver: 
 

«NAV-kontoret har lagt til grunn en livsoppholdssats på kr. 2.400,-. Dette er 
betraktelig lavere enn den statlige veiledende satsen, og det stilles dermed 
strenge krav til en konkret begrunnelse for at satsen kan anses som 
forsvarlig. Det er ikke gitt en konkret begrunnelse som tilsier at det er 
forsvarlig å forutse at klageren kan klare seg på kr. 2.400,- i måneden. Når 
NAV-kontoret legger til grunn en så lav sats som de har gjort i denne saken, 
bør de være svært varsomme med å sette vilkår for ytelsen» 

 
NAV Fredrikstad opplyser at det er 59 personer av totalt 319 mottakere i den 
aktuelle aldersgruppen 18 – 24 (18%) som i perioden 01.01.19 – 31.08.19 mottok 
økonomisk stønad til livsopphold med kr. 2.400,-.  
 
Brukerombudet har etterspurt hvor mange av 
disse 59 mottakerne av økonomisk 
sosialhjelp som har aktivitetsplikt. I tillegg har 
Brukerombudet spurt om tallene skiller 
mellom unge i aldersgruppen 18 - 24 år som 
bor hjemme med foreldrene og unge som bor 
for seg selv. NAV Fredrikstad har opplyst til 
Brukerombudet at de ikke har statistikk eller 
tall som svarer på Brukerombudets 
spørsmål.  
 
Når NAV Fredrikstad bruker satser for unge 
som er så lave, vil det være vanskelig å sørge for at inntektene dekker det behov 
som unge voksne har. Foreldrene som kan være å regne som lavinntektsfamilier og 
andre barn i familien, vil merke at utmåling på kroner 2 400 ikke stekker til.  
 
Brukerombudet mener at stønad på kroner 2 400 for unge som bor hjemme, ikke 
dekker utgifter til helt grunnleggende behov som mat, klær, kommunikasjon, 
husholdningsartikler, hygiene med mer. Noen unge har i tillegg flere sammensatte 
utfordringer som gjør at de ikke kan anses som ordinære arbeidssøkere eller står 
langt utenfor målet om arbeid.   
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Bruk av vilkår 

 

Brukerombudet har i 2019 mottatt 
henvendelser fra brukere som ikke 
har fått utbetalt innvilget stønad på 
grunn av vilkår.  
 
Økonomisk stønad er en rettighet for 
de som ikke har andre muligheter til å 
forsørge seg selv. Stønaden skal i 
utgangspunktet gis uten vilkår. Det 
fattes da et enkeltvedtak som kan 
påklages.  Det er et fåtall av brukerne 
som henvender seg som er kjent med 
at de har klagemuligheter på vilkår i 
vedtaket.  
 
Brukerombudet har i noen tilfeller 
erfart at den økonomiske stønaden 
har blitt tilbakeholdt i sin helhet når 
NAV ikke har mottatt dokumentasjon 
som de har bedt om. Brukerombudet har også erfart at det ikke er gjort en 
tilstrekkelig vurdering av konsekvensen det kan ha når stønaden holdes tilbake. Det 
har også vært saker der barnefamilier har stått uten midler.  
 
I henhold til rundskriv til Lov om sosiale tjenester når en tjenestemottaker har barn 
står det: 
«Hvis tjenestemottaker har barn, skal barnas behov vurderes og ivaretas særskilt. 
NAV-kontoret skal alltid sikre at barns behov blir ivaretatt, og det må derfor foretas 
en konkret og individuell vurdering av hvilken betydning konsekvensene av 
vilkårsbrudd får for barna»  
 

 

§ 20.Bruk av vilkår 
Det kan settes vilkår for tildeling av 
økonomisk stønad, herunder at mottakeren i 
stønadsperioden skal utføre passende 
arbeidsoppgaver i bostedskommunen. 
Vilkårene må ha nær sammenheng med 
vedtaket. De må ikke være uforholdsmessig 
byrdefulle for stønadsmottaker eller 
begrense hans eller hennes handle- eller 
valgfrihet på en urimelig måte. Vilkårene må 
heller ikke være i strid med andre 
bestemmelser i loven her eller andre lover. 
Ved brudd på vilkår kan det fattes vedtak om 
at stønaden reduseres, forutsatt at det i 
vedtaket om stønad er informert om 
muligheten for slik reduksjon.  
 
(Lov om sosiale tjenester i arbeids og 
velferdsforvaltningen) 
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Økonomisk sosialhjelp er samfunnets siste sikkerhetsnett og det er særlig viktig at 
barns behov blir ivaretatt.  Brukerombudet vil her vise til et annet eksempel som 
Fylkesmannen mente ikke var i tråd med lovverket: 
 

 
 
På tross av dette, avsluttet Fylkesmannen i Oslo og Viken saken etter at NAV 
Fredrikstad forklarte at stønaden som var holdt tilbake var utbetalt og at NAV 
Fredrikstad skulle se på egen praksis. Brukerombudet ønsker at Fylkesmannen 
følger opp vilkårssetting og vurderer tilsyn i slike tilfeller konsekvensene av slike 
avgjørelser kan være at barn mister barnehageplass.  
 
 
Kvalifiseringsprogrammet i NAV (KVP) 

Brukerombudet har registrert økning av 
saker som omhandler kvalifiserings-
programmet i Fredrikstad kommune. Fra 
en sak i 2018 økte vi til 14 saker i 2019.  
 
I disse saken gir vi ofte råd og veiledning 
om rett til tjenesten, at det finnes noe som 
heter KVP, hvor søknadsskjema finnes på 
kommunens nettside samt at vi gir 
bistand og råd ved utfylling av søknad. 
 
Vi har registrert 3 klagesaker hvor 
innbyggeren har fått avslag på søknad, 
og vi har bistått med å klage.   
 
Det er i disse sakene registrert at søkere 
ikke har vært innkalt til samtale med NAV 
om søknaden sin. Etter NAV sine egne 
rutiner skulle søker hatt samtale med 
veileder ved NAV.  

Kvalifiseringsprogrammet  
Målet med kvalifiseringsprogrammet er å 
styrke innsatsen overfor personer som er eller 
kan bli avhengige av sosialstønad over lengre 
tid. Alle i yrkesaktiv alder som har nedsatt 
arbeids- og inntektsgrense og ingen eller 
begrensede ytelser til livsopphold, kan ha rett 
til å delta i programmet. Programmet skal 
være helårlig og på full tid. Deltakelse i et 
kvalifiseringsprogram gir rett til 
kvalifiseringsstønad. Siden denne stønaden er 
forutsigbar, gir den mottakeren mulighet for å 
planlegge økonomien sin over tid.   

Kvalifiseringsprogrammet er myndighetenes 
viktigste virkemiddel i kampen mot fattigdom. 

Kilde: 
www.fylkesmannen.no/nb/Helse-omsorg-og-
sosialtjenester/Kvalifiseringsprogrammet/ 
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Det kan være at denne manglende brukermedvirkning gjør at sakene ender opp 
som klagesaker.  
 
I to tilfeller omgjorde NAV vedtaket sitt etter klage, og innvilget KVP etter møte med 
klager og brukerombudet. Den siste saken er oversendt Fylkesmannen i Oslo og 
Viken til endelig behandling.  
 
I en annen klagesak oversendt Fylkesmannen pekte Brukerombudet på at en ung 
gutt med varierte utfordringer var tilbudt tiltak. Han fikk utmålt økonomisk stønad 
med kroner 2 400 med vilkår om å møte opp på tiltaket. Brukerombudet viste til at 
han ikke var kjent med, eller hadde fått informasjon om KVP. NAV-kontoret opplyste 
at de har vurdert det slik at klageren ikke fylte vilkårene om KVP, og at han derfor 
ikke hadde fått informasjon om dette.  
 
Fylkesmannen understreker i sin behandling av klage at brukeren har rett til å søke 
om KVP; «Dersom han fremsetter søknad om dette plikter NAV-kontoret å vurdere 
søknaden. Dersom han fyller vilkårene vil han også kunne få tilbud om KVP. Hvis 
Nav-kontoret avslår søknaden har han rett til å klage.» 
 
Brukerombudet mener at det er viktig at de under 25 år får informasjon om og 
kunnskap om kvalifiseringsprogrammet. Det er i tråd med tilbakemeldinger fra 
ledelsen i NAV-Fredrikstad om at NAV ønsker å opprettholde eller øke andel 
deltakere under 25 år.  
 
NAV Fredrikstad opplyser at antall deltakere i KVP per 31.12.19 var 113 mot 97 i 
2018.  Videre viser de til endring av sosialtjenesteloven fra januar 2019. Det har gitt 
økt rettighet til kvalifiseringsprogram som blant annet gjelder inntak i programmet, 
muligheter for permisjoner og reinntak. Det har også åpnet mulighet for de som 
tidligere har hatt kvalifiseringsprogram til å søke på nytt.  
 
Brukerombudet mener at innstramming i ordningen med arbeidsavklaringspenger 
(AAP) jf. Folketrygdloven, kan være en årsak til øking av KVP søkere. De som 
ønsker arbeid, og som har mistet rettigheter til AAP, kan nå være i gruppen av de 
som har rett på KVP.  
 
Vår økning i antall KVP-saker kan handle om økt fokus hos Brukerombudet på 
kvalifiseringsprogrammet. Økning i saker hos Brukerombudet kan også reflektere 
økning av KVP - deltakere hos NAV i 2019.  
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Arbeidsavklaringspenger  

 
Brukerombudet har i løpet av året 
mottatt flere henvendelser (totalt 64) 
angående arbeidsavklaringspenger 
(AAP).  De fleste av disse sakene 
omhandler at man har mistet eller fått 
opphør av arbeids- avklaringspenger.  
 
I januar 2019 var det 1980 mottakere 
av AAP i Fredrikstad, mens det i 
desember 2019 var 1820. Det vil si en 
reduksjon på 160 brukere av AAP i 
2019. En av årsaken til dette er 
effekten av innstrammingene i 
regelverket (01.01.18) for å få innvilget 
og for å få utvidet stønadsperioden. 

Brukerombudet i Fredrikstad har ved samhandlingsmøte med NAV Fredrikstad tatt 
opp manglende oppfølging, avklaring og bruk av tiltak for de som mottar AAP. Vi tok 
også opp hvordan brukere blir ivaretatt når en ytelse opphører. NAV Fredrikstad 
opplyste i møtet, at regelendringene som trådde i kraft fra 2018, både har bidratt 
positivt og negativt. Mange har gått for lenge på arbeidsavklaringspenger og har 
ikke bidratt aktivt i egen sak. NAV opplyser at de jobber for å komme tettere og 
tidligere på mottakere av arbeidsavklaringspenger. Det skal resultere i en bedring av 
oppfølgingen og raskere avklaring på sikt.  
 

Arbeidsavklaringspenger  
(AAP) er en rettighetsytelse fra folketrygden. 
Arbeidsavklaringspenger skal sikre 
arbeidstakere inntekt i perioder de som 
medlemmer av folketrygden er uten inntekt på 
grunn av sykdom eller skade og har behov for 
bistand for å komme i arbeid. Bistanden kan 
bestå av arbeidsrettede tiltak, medisinsk 
behandling eller annen oppfølging fra NAV. 
Personer som har fått arbeidsevnen nedsatt 
med minst 50% på grunn av sykdom eller skade 
har rett til arbeidsavklaringspenger. Det sentrale 
er ikke hvor mye helsen i seg selv er svekket, 
men i hvilken grad det påvirker mulighetene til å 
være i inntektsgivende arbeid. 
(Fra Wikipedia) 

En person henvendte seg til Brukerombudet i forbindelse med stans av 
arbeidsavklaringspenger i starten av 2019. Brukeren hadde i tillegg mottatt avslag 
på sitt krav om uføretrygd i oktober 2018. NAV forklarte at søknad om uføretrygd 
var ferdigbehandlet og at klager av den grunn ikke lenger hadde rettigheter på 
arbeidsavklaringspenger. Bruker ba NAV om bistand til klage, men fikk ikke hjelp 
eller svar innen klagefristen var utløpt.  
 
NAV la til grunn at bruker var i behandling og utredning, basert på en gammel 
legeerklæring fra 2017. Bruker poengterte at det fantes en nyere legeerklæring fra 
2018. Han viste til at NAV Fredrikstad hadde vurdert saken med NAVs rådgivende 
lege, der det det fremkom at all hensiktsmessig utredning og behandling hadde 
blitt forsøkt.  
 
Brukerombudet bistod søker og det ble klaget på vedtaket. I dette tilfellet så NAV 
Fredrikstad bort fra at klagefristen var oversittet. Klager hadde dokumentert forsøk 
på å få bistand til å klage digitalt. NAV Fredrikstad vurderte saken på ny og fant ut 
at vedtak fra oktober 2018 var feil og ugyldig. Søker ble deretter innvilget 
uføretrygd fra oktober 2018 i vedtak fattet i juni 2019.  
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NAV Fredrikstad forteller at det er oppfølgingsvedtaket (§14a) som bestemmer 
hvilken type oppfølging tjenestemottaker er i behov av. NAV Fredrikstad forteller 
også at de jobber etter behov for oppfølging og ikke etter ytelse. Avsluttes en 
tjenestemottaker på arbeidsavklaringspenger, vil man fortsatt motta oppfølging av 
samme veileder i teamet og samtaler med bruker skal sikre videre rettigheter. NAV 
Fredrikstad opplyser videre at det er noen brukere som de ikke klarer å følge opp 
tilstrekkelig, på grunn av stor saksmengde og mange brukere.  
 
Brukerombudet møter mange av disse brukerne. Vi er av den oppfatning av at 
tettere og tidligere oppfølging og riktig bruk av tiltak, vil være avgjørende for å kunne 
bli ferdig avklaret i løpet av perioden man mottar AAP. Dette kombinert med 
hensiktsmessig behandling og utredning. Folketrygdloven sier at mottakere av 
arbeidsavklaringspenger «skal motta jevnlig oppfølging fra Arbeids – og 
velferdsetaten». 
Vi erfarer at brukere som henvender seg til oss har ulik erfaring i hva som ligger i  
oppfølgingen. Noen brukere kan fortelle om tett oppfølging over tid. Noen har aldri 
møtt veilederen sin, noen opplever at de blir sendt fra tiltak til tiltak, andre har kun 
hatt kontakt med NAV via en digital aktivitetsplan eller har vært nødt til å bytte 
saksbehandler(e) og er usikre på hvem man skal forholde til.

  
Brukere forteller at de blir avsluttet fra et avklaringstiltak, før de så sendes videre til 
nye avklaringstiltak. Flere har meldt om manglende tilrettelegging og muligheter for 
utprøving. Det kan være en av årsakene til den manglende avklaringen og det 
skyldes gjerne ikke manglende vilje til å være i tiltak fra brukerens side. 
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Vedlegg 1. Funksjonsbeskrivelse for Brukerombudet i Fredrikstad 

Formål	
Brukerombudet skal arbeide for at det fra kommunal, fylkeskommunal eller 
statlige instanser ikke blir gjort urett mot eldre, syke, mennesker med 
funksjonshemming, trygdede og søkere/mottakere av sosiale tjenester bosatt i 
Fredrikstad kommune. 
Herunder: 
- Ivareta brukernes rettigheter ovenfor tjenestene og forvaltningen. 
- Å styrke brukernes medbestemmelse, innflytelse og rettssikkerhet på området. 
- Bidra til å styrke og sikre kvalitet på tjenestene. 
 
Arbeidsoppgaver	
Brukerombudet skal gi bistand til eldre, syke, mennesker med 
funksjonshemming, trygdede og søkere/mottakere av sosiale tjenester. 
Brukerombudet skal gi bistand til brukere og deres pårørende slik at de raskest 
mulig kan få den støtte og hjelp de har krav på fra kommune, fylkeskommune 
eller statlige instanser. 
Herunder: 
- Medvirke til at brukere er orientert om eksisterende klageordninger. 
- Bistå med formulering og ekspedisjon av klager. 
- I de situasjoner det er mulig, og det er ønskelig fra brukerens side, kan ombudet vurdere 

både faglige og administrative forhold etter at administrasjonens uttalelser er innhentet.  
Ombudets vurderinger er rådgivende, ikke besluttende. 

- Brukerombudet kan etter henvendelse, eller av eget initiativ, ta opp faglige og 
administrative forhold som ombudet mener kan forbedres direkte med den instans 
forholdet gjelder. 

- Oppsøkende virksomhet overfor eldre. 
- Informere om de offentlige og private tilbud til kommunens eldre. 
 
Organisatorisk	tilknytning	
Brukerombudet er et selvstendig organ som rapporterer til Bystyret i Fredrikstad 
i spørsmål av faglig karakter. Administrativt er Brukerombudet tilknyttet seksjon 
for Økonomi og organisasjonsutvikling. 
Taushetsplikt	
Brukerombudet har taushetsplikt i samsvar med offentlighetslovens og 
forvaltningslovens bestemmelser, og eventuelle særlovers bestemmelser. 
Rapportering	til	Bystyret	
Brukerombudet skal avgi årsmelding til Bystyret innen 15. mars hvert år.  
Dersom det er oppdaget svakheter ved eksisterende klageordninger og 
saksbehandlingsrutiner, bør ombudet peke på dette i meldingen.  Meldingen 
skal videre inneholde en oversikt over behandlingen av de enkelte saker som 
ombudet mener har almen interesse, og nevne de tilfeller der det er gjort 
oppmerksom på mangler ved lover, forskrifter, retningslinjer eller administrativ 
praksis. 
Brukerombudet kan også på andre tidspunkter i året rapportere direkte til 
Bystyret om forhold innen sitt arbeidsområde som ombudet ser som viktig å 
legge fram til politisk behandling. 
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Vedlegg  2. Brukerundersøkelse 

 
 

 
 
Brukerundersøkelse hos Brukerombudet i Fredrikstad 
 
Brukerombudet i Fredrikstad ønsker å vite hva innbyggerne mener om oss.  Derfor spør vi 
deg som har benyttet oss om hvor fornøyd du er med den hjelp de ansatte ved 
brukerombudet har gitt.  
 
Hvordan fikk du kjennskap til Brukerombudet Fredrikstad?  

o Gjennom NAV 
o Gjennom Servicetorget 
o Hadde hørt om dere tidligere 
o Gjennom media 
o Gjennom fastlegen   
o Andre 

 
Marker det tallet du mener stemmer med din oppfatning. Vi benytter en skala fra 1-6 der 1 
er svært misfornøyd og 6 er svært fornøyd. 7 er vet ikke. 
 
 

1. Hvor fornøyd er du med Brukerombudets tjenester generelt?  
(Her er vi interessert i ditt helhetsinntrykk av Brukerombudet) 
Svært          Svært  Vet 
misfornøyd         fornøyd ikke
  
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 
 
 
 

2. Hvor fornøyd er du med måten du ble mottatt ved Brukerombudet?  
Svært          Svært  Vet 
misfornøyd         fornøyd ikke
  
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 
 
 
 

 
3. Hvor godt fornøyd er du med tilgjengeligheten til virksomhetens 

ansatte? 
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(Med tilgjengelighet mener vi åpningstider, svar på telefon, fysiske lokaler tilpasset 
bevegelseshemmede og responstid.) 
Svært          Svært  Vet 
misfornøyd         fornøyd ikke
  
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 
 
 
4. Hvor godt fornøyd er du med de ansattes evne til å informere og forklare 

på en forståelig måte?  
Svært          Svært  Vet 
misfornøyd         fornøyd ikke
  
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 
 
 

5. Hvor godt fornøyd er du totalt sett med den hjelp du mottok fra 
Brukerombudet? 

Svært          Svært  Vet 
misfornøyd         fornøyd ikke
  
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 
 
 

6. Hvor viktig er det for deg at Brukerombudet finnes?  
Ikke          Svært  Vet 
viktig            viktig    ikke
  
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 
 
 
 
 

7. Nedenfor vil vi gjerne at du kommenterer hva som er bra og hva som 
evt. kan forbedres hos oss. 
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Vedlegg 3. Utadrettet virksomhet ovenfor eldre 

 

       
Hei, du som er 75 år og innbygger i Fredrikstad!  
 
Du får dette brevet fordi Fredrikstad kommune har et ombud som skal hjelpe 
innbyggerne i Fredrikstad med å ivareta sine interesser opp mot det offentlige. 
 
Vi vil derfor invitere deg til en samtale for å gi deg informasjon om de mulighetene 
og rettighetene du har. 
 
Samtalene kan handle om 
 
• rettighetene dine 
• hvilke helsefremmende eller forebyggende tiltak som finnes 
• bosituasjonen din 
• helse og omsorgstilbudene i kommunen 
• aktiviteter i kommunen 
• hjelp til å søke tjenester 
• hjelp til å klage m. m 
 
 
Vi kan komme hjem til deg, eller du kan komme til vårt kontor. 
Du kan gjerne ha med deg en pårørende eller annen person hvis du ønsker det. 
Tilbudet er gratis. 
 
Hører vi fra deg? 
Du kan gjøre avtale om en samtale ved å kontakte oss: 
 
Telefon:  69 36 79 90 mellom klokka 10 og 14 
Besøksadresse: Karlandergården, Storgata 4, inngang fra Nygaardsplassen 
E-post:  brukerombud@fredrikstad.kommune.no  
 
 
Ta gjerne vare på dette brevet hvis du heller ønsker å kontakte oss senere. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Barbro Wærnes 
brukerombud 
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