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Innledning 
Denne årsmeldingen er en rapport til vår oppdragsgiver om Brukerombudets 
virksomhet i 2020. Den er samtidig en tilbakemelding på hvordan noen av de 
brukerne vi er i kontakt med, opplever tjenestene.  
 
Årsmeldingen tar utgangspunkt i enkeltsaker vi har behandlet i løpet av 2020. Den 
må ikke leses som en en tilstandsrapport vedrørende tjenester som innbyggere i 
Fredrikstad har tilgang til. Det er viktig å presisere at de fleste av innbyggerne mottar 
gode og trygge tjenester av god kvalitet. Årsmeldingen må derfor leses som en 
samling av noen av våre erfaringer som har som mål å tydeliggjøre svakheter og 
forebedringspotensial ved noen av tjenestene i Fredrikstad.  
 
Brukerombudet har i løpet av 2020 vært involvert i totalt 692 saker.  
 
I denne årsmeldingen setter vi et spesielt søkelys på hva mangelfull informasjon har 
å si for de brukerne vi møter. Et av temaene vi ønsker å sette fokus på i denne 
årsmeldingen omhandler brukeres utfordringer knyttet til å få informasjon om 
kvalifiseringsprogrammet. Et annet tema er brukernes manglende informasjon om 
rett til å klage på vilkår. 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. 
 
Brukerombudet har særlig fokus på å bistå de som trenger oss mest. Vi erfarer 
generelt at de som er mest sårbare når det oppstår feil eller når tjenester er 
mangelfulle, ofte er de som ikke kjenner til sine rettigheter. Brukerombudet er 
bekymret for at skillet mellom de som får tilstrekkelig informasjon og de som ikke gjør 
det øker i takt med digitaliseringen av tjenestene. Vi opplever at det blir et større og 
større skille mellom de som innehar mye kunnskap og kompetanse og de som ikke 
har det. Her har brukerombudet en viktig rolle.  
 
Brukerombudet opplever også at lang klagesaksbehandlingstid truer brukeres rett til 
likeverdige og forsvarlige tjenester. Vi har på bakgrunn av dette valgt å skrive om 
dette i denne årsmelding.   
 
Videre har vi valgt å skrive om serviceklager da vi opplever at slike klager er en viktig 
kilde til forbedring.  
   
Vi ønsker å lytte til erfaringer og ikke minst ønsker vi å dele våre erfaringer fra de 
mange brukeropplevelser som vi får kjennskap til. Vi håper at dette kan bidra til 
bedre tjenester for flere enn de som finner veien til vårt kontor. 
 
Vi håper at årsmeldingen for 2020 gir et godt innblikk i Brukerombudets aktivitet og 
noen av de sakene vi har vært involvert i.  
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Les den, lytt til erfaringene fra brukere, pårørende og tjenesteytere. Ta gjerne kontakt 
med oss om du vil høre mer! 
 
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 2020.   
En spesiell takk til de som har sagt ja til at vi deler deres sak.  
 

God lesning! 
 
 

Fredrikstad, 23. februar 2021. 
 

 
Barbro Wærnes 

brukerombud 
 

 

 
Foto: Ivar Kvistum, Handikapnytt 
 

 

Brukerombudets anbefalinger 
I Brukerombudets funksjonsbeskrivelse heter det:  
«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 etter henvendelse eller av eget initiativ, ta opp faglige og 
administrative forhold som ombudet mener kan forbedres”». 

 
Brukerombudets anbefalinger og forbedringsforslag utfra våre erfaringer 
fra 2020 er at:  
 

• Fredrikstad kommune sørger for et system som gir mulighet til å kunne møte 
opp og få bistand for de som ikke kan søke tjenester digitalt. 
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• Tildelingskontoret  vurderer om klager som gjelder barn, der det søkes BPA, 

skal gis økt fokus, slik at sakene unngår lang samlet behandlingstid.  
 

• Kommunen må sikre at kvalifiseringsprogrammet (KVP) er en tjeneste som blir 
bedre kjent blant målgruppen og for kommunens øvrige virksomheter.  

 
• Ordningen med refusjon for bomavgift for barnefamilier med lav inntekt bør 

gjøres bedre kjent blant aktuelle tjenester i kommunen. 
 

• Brukere som ønsker å bytte veileder bør få innvilget dette så langt det er 
mulig, uavhengig av tjenestested. 

  
• Kommunen må sørge for at brukere ikke blir avvist når de henvender seg for å 

søke nødhjelp. Alle som befinner seg i en vanskelig situasjon skal møtes med 
respekt og få sitt hjelpebehov avklart. 

 
• NAV Fredrikstad bør være tilbakeholdne med å sette vilkår som de ikke klarer 

å følge opp i sosialhjelpssaker. Videre bør NAV Fredrikstad gi tydelig 
informasjon om at vilkår kan påklages.  

  
• De statlige veiledende retningslinjene for økonomisk sosialhjelp gjøres 

tilgjengelig på Fredrikstad kommunes hjemmeside. 
 

• At NAV Fredrikstad bør informere i sine vedtak om at Brukerombudet kan 
bistå med å utforme en klage på vedtak etter sosialtjenesteloven.   

 
• At det innvilges en digital løsning for individuell plan i Fredrikstad kommune. Vi 

mener at det vil gjøre samhandling omkring brukers individuelle plan til det 
bedre. 

 
• At kommunen utarbeider et skjema som bruker kan fylle ut og sende til 

kommunen når det er feil eller mangler i de boligene kommunen disponerer. 
(Se vedlegg 1)  
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Brukerombudets virksomhet og drift 2020  
 
Om brukerombudsordningen  
Vårt arbeid utføres i tråd med den funksjonsbeskrivelse som er gitt oss av 
Fredrikstad bystyre. Ombudets hovedoppgave er å ivareta den enkeltes rettigheter 
og interesser og samtidig bidra å styrke og sikre kvaliteten på tjenestene. (Se 
vedlegg nr. 2) 
 
Alle kan henvende seg til ombudet. Vi 
kontaktes av pasienter, brukere, pårørende og 
ansatte. Det er mulig å ta kontakt anonymt, og 
tjenesten er gratis. Vi arbeider alltid basert på 
en fullmakt fra den det gjelder.  
Vi har som mål å være et tilgjengelig tilbud for 
alle som har spørsmål, tilbakemeldinger eller 
klager i tilknytning til tjenestene. Arbeidet 
kjennetegnes ved tett og direkte kontakt med 
brukere, eldre, pårørende, verger og 
tjenestestedene. 
Vi erfarer at vårt arbeid ofte bidrar til bedre 
løsninger for brukere og andre involverte. 
Tilbakemeldinger fra brukere, pårørende og 
ansatte bekrefter dette. 
 
       
         Kilde: Fredrikstad blad  
Hvordan vi jobber med sakene  
Ofte løses saker gjennom råd og veiledning til bruker. Andre ganger bidrar vi med 
kontakt til tjenestestedet for å avklare misforståelser. Dette kan medføre reetablering 
av kontakt mellom bruker og tjenestested. Slik bidras det til oppklaringer som hindrer 
at det blir fattet uriktige avgjørelser og lange formelle klageprosesser kan unngås. 
Ombudet deltar også i møter mellom tjenestested og bruker og/eller pårørende, for å 
bidra til avklaringer og bedre samarbeidet. På grunn av pandemien har flere av disse 
møtene i 2020 foregått digitalt.  
 
Brukerombudet erfarer at å løse saker på lavest mulig nivå gir større sannsynlighet 
for at tillit kan gjenopprettes mellom brukere, pårørende og tjenestested. Noen 
ganger kreves en mer formell behandling av sakene.   
 
Økonomi og ressurser  
Oversikten viser budsjett og regnskap for de fem siste årene. 
 
 2016 2017 2018 2019 2020 
Budsjett 2 468 000 2 541 000 2 602 000 2 670 000 2 753 000 

Regnskap 2 373 000 2 473 000 2 961 000 3 439 000 2 756 119 
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Utadrettet informasjon om rettigheter og brukerombudsordningen  
Normalt vil Brukerombudets ansatte prioritere utstrakt informasjonsarbeid blant 
publikum om brukerrettigheter og om Brukerombudsordningen generelt. Dette har 
vært særdeles begrenset i 2020 pga. pandemien.  
Brukerombudsordningen er for lite kjent og fortsatt er det mange vi møter som sier at 
de skulle ønske at de hadde hatt kjennskap til ordningen på et langt tidligere 
tidspunkt. Vi har i 2020 bedt om bistand fra kommunikasjonsavdelingen for å lage 
tiltak som kan bedre dette. Et av tiltakene er å lage en egen kommunikasjonsplan for 
Brukerombudet.   
   
En viktig målsetning for Brukerombudet er at de som bor i Fredrikstad og 
tjenesteytere kjenner til oss slik at vi kan være den støttespiller bruker har behov for.  
I 2020 har vi avlyst mange planlagte møter med ulike virksomheter og 
organisasjoner. Disse vil bli gjennomført når det igjen er mulig å avholde møter.   
 
Brukerombudets særlige virksomhet for eldre 
Brukerombudet sender hvert år ut et brev til kommunens innbyggere som fyller 75 år 
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. 3). 
  
I det foregående år har 55 eldre takket ja til dette tilbudet og i tillegg har 109 eldre 
(over 67 år) tatt kontakt med oss. Vi erfarer også at mange pårørende tar kontakt på 
vegne av sine eldre. 
 
Vi har i 2020 ikke gjennomført alle møter med de som har takket ja til tilbudet, på 
grunn av pandemien. Disse innbyggerne har fått beskjed om at vi tar kontakt når det 
igjen er trygt å møtes.  
De eldre som vi har hatt møte med i 2020 har gitt tilbakemelding om at denne 
tjenesten oppleves som et godt tilbud. De utrykker blant annet at den informasjon vi 
gir medfører en trygghet og skaper en tillit til at Fredrikstad kommune vil gi dem gode 
tjenester når de får behov for det.  
 
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 vi har 
stand ved Seniormessen i Kongstenhallen. Vi gleder oss til vi igjen kan møte eldre 
innbyggere på disse arenaene.  
 
«Elements» som nytt saksbehandlingssystem og rapporteringsverktøy 
I 2020 har brukerombudet fått innført et nytt elektronisk arkiv og postsystem. Dette er 
samtidig ment å være vårt fagsystem for saksbehandling. Utfordringen er at dette 
ikke er et system som er laget for å saksbehandle brukersaker.  
Årets rapport er derfor basert på manuell inntasting av data og interne skriveregler. 
Det betyr at vi tar forbehold om at registreringsavvik. 
Overgangen til Elements gjør derfor at mange av tallene som blir presentert i denne 
årsmeldingen ikke kan sammenlignes med tidligere år.  
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Brukerombudets saker i 2020 
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 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 for eksempel å fange opp 
endringer. Samtidig kan statistikk identifisere områder der det kan være utfordringer 
og hva det klages på.  
 
Antall saker 
Brukerombudet har i løpet av året vært involvert i totalt 692 saker. Det er en nedgang 
på 74 saker fra i fjor. Her tar vi forbehold om underrapportering etter overgang til 
Elements. I tillegg har kontoret i flere perioder vært stengt for «drop in» på grunn av 
pandemien. 
 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Antall saker 481 572 546 519 551 585 766 692 

 
 
Hvem kontakter Brukerombudet? 
Vi tar imot henvendelser og klager fra brukere, pårørende, verger, frivillige 
organisasjoner, advokater, og ansatte i kommunen med flere. Utover brukerne, er det 
flest henvendelser fra pårørende (103) og eldre (109). 
 
Årsak til henvendelser 
Under kategorien årsak til henvendelse registrerer vi det som bruker formidler som et 
ønske eller behov for hjelp når de tar kontakt.  
Brukerombudet har flest henvendelser knyttet til at det er gitt avslag på en tjeneste 
(110 saker). Deretter er det mangelfulle tjenester (92 saker) og hjelp til å søke på en 
tjeneste (61 saker) som er de største enkeltårsaker til at brukere tar kontakt.   
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Saker fordelt på ulike tjenesteområder  
Brukernes saker blir registrert etter hvilket tjenesteområde de tilhører.  
 
NAV kommunale tjenester utgjør 168 saker og 169 saker er knyttet til ytelser fra Nav 
stat. Disse utgjør litt under halvparten av sakene vi mottok i 2020. I 2020 er 149 
saker knyttet til tjenester fra den kommunale helse og omsorgsetaten. Fordelingen 
fremgår av tabellen under.  
 

 
 
(Andre statlige instanser kan være lånekassen, Helfo, Namsmannen, med flere.)  
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NAV statlige tjenester 
Som tidligere år utgjør arbeidsavklaringspenger (AAP) og uføretrygd de største 
saksområder når innbyggere henvender seg til oss om rettigheter etter 
Folketrygdlovens bestemmelser.  
 
I 2020 omhandlet 61 saker arbeidsavklaringspenger og 40 saker omhandlet 
uføretrygd. Disse sakene tar ofte lang tid. Avklaringer og klager kan ta flere år.  
 
 

 
 
NAV kommunale tjenester 
Når det gjelder kommunale tjenester i NAV er økonomisk sosialhjelp den hyppigste 
årsaken til at brukere henvender seg. I 2020 har dette utgjort 121 saker. Det er en 
nedgang fra 2019 hvor vi hadde 179 saker som omhandlet sosialhjelp. Rettigheten til 
Informasjon, råd og veiledning utgjør 21 saker (§ 17 i sosialtjenesteloven), 
Kvalifiseringsprogrammet (§29 i sosialtjenesteloven) utgjør 13 saker.  
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Kommunale helse og omsorgstjenester  
Den totale saksmengden knyttet til kommunale helse og omsorgstjenester var 149 
saker i 2020.  
Vi har opplevd en stor økning i antall saker som omhandlet korttidsopphold og 
langtidsopphold på institusjon (sykehjem).  I 2020 har vi hatt 19 saker som er knyttet 
til opphold på institusjon mot 5 saker i 2019.  Disse sakene omhandler i hovedsak 
mangelfulle helse og omsorgstjenester. Noen omhandler mangelfull helsehjelp. I en 
av sakene har statsforvalter valgt å opprette en tilsynssak.  
 
 

 
 
Andre tjenester 
Brukerombudet har også saker som bl.a. er knyttet til teknisk etat og servicetorget. 
Disse sakene omhandler kommunale boliger, parkeringsbevis for 
forflytningshemmede og transporttjenestekort. (TT kort)  
Saker som omhandler kommunal bolig kan være mangler i kommunal bolig, eller krav 
om husleie og innkreving i kommunal bolig.  
 
Parkering omhandler bistand med klager og søknader om parkeringskort for 
forflytningshemmede. Her har vi opplevd en dobling av saker fra 2019. Økningen kan 
ha sammenheng med at parkeringsetaten nå informerer om at brukerombudet kan 
bistå med å klage i sine vedtak.  
 
Transportstøtteordningen (TT-kort) tilhører Viken Fylkeskommune, men det er 
servicetorget i kommunen som saksbehandler søknadene om TT-kort.  
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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 noen utvalgte områder med hensyn til hva brukerombudet gjør.  
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Resultat for brukerne 
Vi registrerer også hva som ble resultatet for brukeren etter at vi har gitt dem hjelp i 
deres sak. Tabellen nedenfor viser utvalgte resultater. I 61 saker har brukere fått 
medhold i sin klage. 5 brukere har fått delvis medhold og 5 har fått sin sak vurdert på 
nytt. I 38 saker har brukere ikke fått medhold. 48 brukere uttrykker at de har fått en 
bedre tjeneste/ytelse.  I 92 henvendelser er saken løst ved hjelp av dialog og 
samarbeid. I 103 saker er ikke resultatet registrert ved årets slutt.  
 

 
 
 

Brukerombudets utvalgte tema i 2020 
 
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.  
 
 
Særskilte erfaringer  i 2020  
Kontakt med Arbeids og velferdsdirektoratet i svindelsak 
I det foregående år ble Brukerombudet gjort oppmerksom på at det var mulig å endre 
utbetaling av trygdeytelser til en annen konto enn den som rettmessig skulle ha 
utbetalingen. Dette kunne enkelt gjøres hvis man hadde tilgang til en persons 
fødselsnummer og postnummer og sendte endringen på papir. Brukerombudet ble 
gjort kjent med et slikt tilfelle av forsøk på svindel i Fredrikstad. Dette ble stoppet pga. 
årvåkne pårørende. Trygden var i dette tilfelle reservert, men hadde ikke gått til 
utbetaling. Dette forsøket på svindel nådde derfor å bli stanset.  
Brukerombudet tok kontakt med Arbeids og velferdsdirektoratet for å melde fra om 
denne mulighet til å svindle høsten 2020. Økonomi- og styringsdirektør takket for 
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henvendelsen og informerte at de ville vil følge opp saken. Videre ble vi informert om 
at de ville lage en risikovurdering mht. om de skulle legge om til andre 
dokumentasjonskrav for å endre kontonummer for ikke digitale brukere.  
Et par dager senere fikk Brukerombudet svar: 
«Vi har i dag gått gjennom saken og besluttet at vi vil endre våre rutiner. Vil vi 
dermed innføre et krav om at det ved endring av kontonummer og adresse må 
legges ved bekreftet kopi av legitimasjon, eller fremvises legitimasjon på NAV-kontor 
ved innsending av endringsskjema. Det vil bli informert om dette på NAV.no, så snart 
de interne rutinene er på plass. Takk for 
godt innspill!» 
 
Gransking av feilpraktiseringen av 
folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i 
EØS 
Brukerombudet ble i 2019 invitert til å delta i 
det uavhengige gransknings-utvalget som 
var oppnevnt av regjeringen for å granske 
NAVs feiltolkning av EØS lovgivningen. 
Brukerombudet ble bedt om å delta på 
bakgrunn av erfaring og kjennskap til 
brukerperspektivet. Dette var en veldig 
spennende, ansvarsfull og lærerik oppgave. 
NOU 2020: 9 Blindsonen — Gransking av 
feilpraktiseringen av folketrygdlovens 
oppholdskrav ved reiser i EØS-området ble 
fremlagt den 4. august 2020. Arbeids- og 
sosialminister bekreftet at rapporten viste 
systemsvikt ved behandling av trygdereglene.  
 
  
Statens Helsetilsyns risikovurdering 
Statens Helsetilsyn henvendte seg høsten 2020 til Brukerombudet i forbindelse med 
at de forberedte en risikovurdering med sosiale tjenester i NAV.  
 
«Formålet med arbeidet er å identifisere områder hvor det er størst risiko for svikt. 
Bedre kunnskap om risikoområder vil styrke vårt tilsynsarbeid på dette feltet. Det vil 
også gi oss mulighet til å synligjøre eventuelle behov for utvidede tilsynshjemler eller 
tydeligere normering fra fagmyndighetene.» 
 
Helsetilsynet ba oss om innspill på problemområder som de burde være 
oppmerksomme på. De tok kontakt med brukerombudet på bakgrunn av 
Brukerombudets arbeid, erfaringer og synspunkter på tjenestetilbudet som Nav-
kontoret gir. 
Brukerombudet ga sitt tilsvar til Helsetilsynet den 01.10.20. og fikk takk for gode 
innspill som de ville ta med seg i det videre arbeidet med risikovurderingen. 
 
Viktig informasjon bør finnes på ulike språk 
Flere innbyggere i Fredrikstad har et annet morsmål enn norsk. Vi erfarer at 
manglende norskkunnskaper kan medføre at retten til lik tilgang på tjenester 
utfordres. Disse brukerne med deres familie blir særlig sårbare på grunn av 
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begrensede språkkunnskaper. Språket påvirker også deres muligheter for å forstå 
systemet. Disse brukerne har ofte et sammensatt hjelpebehov som krever 
samhandling mellom flere virksomheter og nivåer. Brukerombudet erfarer at 
manglende språk og systemforståelse går spesielt utover barna i disse familiene.  
 
Likeverdige tjenester forutsetter lik tilgang på informasjon og lik reell mulighet for 
medvirkning. Dette forutsetter at man får god informasjon. Informasjonen skal i tillegg 
være tilpasset slik at alle har mulighet til å forstå sine rettigheter og plikter. Det er 
derfor viktig at informasjon som finnes om ulike tjenestetilbud på norsk også finnes 
på andre språk. Slik er det ikke i dag. Brukerombudet opplever at det mangler 
informasjon på ulike språk når man skal søke om parkeringskort,sosialhjelp eller 
avlastning for å nevne noen eksempler. 
 
Den 14. mars 2020 tok brukerombudet kontakt med kommunikasjonsavdelingen da 
vi ikke kunne se at det var lagt ut informasjon om hjemme karantene og isolasjon på 
ulike språk på kommunes nettside. Brukerombudet mente at dette var særdeles 
viktig og ville derfor gjøre oppmerksom på dette.  
Kommunikasjonsavdelingen takket for tipset. Informasjon om Korona ble den 
23.03.20 lagt ut på 15 ulike språk.   
 
Digitalisering er positivt for de fleste og besværlig for mange 
Brukerombudet møter mange som strever i den nye digitale verdenen. Vi erfarer at 
mange brukere får hjelp til å søke tjenester digitalt. Det kan være pårørende, venner 
eller frivillige som hjelper til. Spesielt mange eldre ber om hjelp av sine nærmeste. At 
en søknad sendes inn digitalt, betyr derfor ikke at søker har sendt søknaden selv. 
Noen har fortsatt behov for hjelp med søknad. Andre har også behov for å kunne 
møte på en samtale når de skal søke tjenester.  
 
Det gode ved å kunne møte på en samtale, og å få legge frem sitt ærende må ikke 
undervurderes. Brukerombudet opplever at flere brukere ikke alltid får den 
veiledningen av forvaltningen som de har krav på. Tips og gode råd samt muligheten 
til å stille spørsmål om det du lurer på, når du sitter med en søknad er viktig. 
Telefonsamtaler kan til en viss grad bøte på dette.  
 
Vi ser at de som søker tjenester digitalt, også forutsettes å hente svar på Digipost 
eller Altinn. Dette er det flere brukere som ikke kan. Videre forutsettes det at de skal 
følge opp saken sin digitalt. Vi erfarer at brukere som har digital postkasse kommer til 
Brukerombudet med sin mobiltelefon. De ønsker at vi skal se hva de har mottatt og 
at vi kan undersøke innholdet i brevet og hva det betyr for dem.  
 
Brukerombudet i Fredrikstad erfarte i 2020 at det var utfordrende for noen av 
innbyggerne våre, da vi i perioder måtte stenge kontoret for oppmøte og «drop in». 
Mange brukere som normalt ville kommet til oss, mistet sin mulighet til å få bistand 
ved fysisk oppmøte. 
 
Brukerombudet i Fredrikstad er opptatt av at det fremover må finnes alternative 
former for å søke tjenester. Helst bør innbyggere kunne henvende seg både digitalt, 
per telefon og ved oppmøte ved de ulike tjenestene. Dette for at alle innbyggere skal 
få ivaretatt sine rettigheter. I dagens samfunn vil de som ikke er digitale tilhøre en 
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marginalisert gruppe, som kan risikere å gå glipp av tjenester de har krav på. De må 
kommunen være der for og sørge for at tjenestene blir gjort tilgjengelig.   
 
Refusjon av utgifter til bompasseringer for barnefamilier med lav inntekt 
I juni 2019 vedtok formannskapet og bystyret en ordning med refusjon for bompenger 
for barnefamilier med lav inntekt. Denne ordningen kan det kun søkes om på 
elektronisk søknadskjema. Søknadskjemaet ligger på kommunens nettside og krever 
sikker pålogging. Her finnes også vilkårene for å søke.  
 
Ordningen gjelder for familier med barn mellom 1 og 18 år. Husstandens samlede 
inntekt må være under kr. 574.750,- kroner. Kommunen gir støtte for maksimalt kr. 
460 kroner per måned. Det er satt et tak på 230 passeringer per år.  
 
Det er søkers ansvar å dokumentere at vilkårene for støtte er oppfylt. Det skal 
opplyses om husstandens barn, alder og folkeregisteret adresse. Det skal 
dokumenteres hva som husstandens samlede lønns- og kapitalinntekt ved siste 
ligning eller skattemelding, lønnsslipper hvis inntekt avviker vesentlig fra siste ligning. 
Søker må legge ved kopi av vognkort eller utskrift fra motorvognregisteret. Utgiftene 
må dokumenteres ved faktura fra bomselskapet som viser passeringer og bilens 
registreringsnummer.  
 
Vi opplever at dette er en ordning som er for lite kjent blant barneforeldre med lav 
inntekt som vi også møter. 

 
 
Serviceklager til NAV Fredrikstad 
 
I 2020 har flere brukere henvendt seg til oss og 
fortalt om manglende oppfølging, manglende 
informasjon, manglende råd og veiledning. Noen 
har hatt et ønske om å bytte veileder og noen har 
fortalt om dårlig oppførsel fra veileder. I noen 
tilfeller har brukere fått muntlig beskjed om å ikke 
klage på vedtak. Flere har fortalt om utfordringer 
med tilgjengelighet. Enkelte personer er blitt avvist.  
 

Dersom det er et ønske fra bruker, bistår vi brukere med å sende en serviceklage til 
NAV. Vi opplever imidlertid at mange brukere vegrer seg for å sende en klage. Det 
kan skyldes at de har en pågående sak som ikke er avklart og de er bekymret for om 
en klage vil påvirke deres sak negativt. Noen velger å ikke sende serviceklage, fordi 
ytelsen man søkte om har blitt avklart.  

NAVs definisjon på en 
serviceklage er: «En klage som i 
hovedsak uttrykker misnøye med 
hjelpen som er mottatt eller 
mangelen på hjelp, eller som på 
annen måte uttrykker misnøye 
med måten vedkommende er 
møtt på i NAV» 
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I svaret på klagen stod det følgende:  

«I serviceklagen framkommer det at du ønsker å bytte veileder ved Nav. Du 
begrunner dette med at veilederen du har vært i kontakt med er nedlatende, 
uhøflig og vanskelig å samarbeide med. 
Vi beklager på det sterkeste at du har den opplevelsen du beskriver i møte 
med veileder på NAV. Vi har gått gjennom saken din, og veileder tar selvkritikk 
på at hun har framstått som brå og uhøflig ovenfor deg.» 

 
Nav skrev videre at da bruker skulle motta andre ytelser enn sosialhjelp fremover 
ville hans kontakt med veileder sannsynligvis opphøre. Videre skrev Nav at dersom 
bruker allikevel skulle ha behov sosialhjelp i framtiden hadde veileder et sterkt ønske 
om å rette opp opplevelsen bruker hadde hatt og at veileder derfor ville fortsette å 
vurdere brukers eventuelle fremtidige saker. 
Konklusjonen var følgende:  

«Etter en helhetlig vurdering av situasjonen din, imøtekommer vi pr. i dag ikke 
ditt ønske om å bytte veileder.» 

 
Brukerombudet ba om at Nav vurderte saken på nytt. Dette grunnet klagens 
alvorlighet og for at bruker skulle kunne få en trygghet på at han ikke skulle ha 
kontakt med veileder i fremtiden. Saken ble vurdert i NAVs ledergruppe og her ble 
det vurdert at man opprettholdt utfallet av serviceklagen.  

Brukerombudet er av den oppfatning av at serviceklager er viktige innspill til NAV for 
å forbedre kvaliteten ved lokalkontoret. Vi har erfart at serviceklager ofte nytter og at 
brukere opplever bedre samhandling etter en serviceklage. Noen har fått byttet 
veileder, mens andre har opplevd at en fastlåst konflikt har blitt løst ved 
tilbakemelding og dialog. 
 
Brukerombudet ønsker å bistå med å klage vedtak fra NAV 
Brukerombudet ønsker å være tilgjengelig og kjent for innbyggerne i Fredrikstad. Vi 
ønsker også å hjelpe personer som ønsker å klage på vedtak fra NAV. NAV 
Fredrikstad opplyser ikke skriftlig om dette i sine vedtak, i motsetning til 
Tildelingskontoret og Parkering og transport. De informerer om at Brukerombudet 
kan hjelpe til med å klage i sine vedtak.  
 
I forbindelse med vår årsmelding for 2019 tok vi også opp dette temaet. Vi velger å 
ha det med i årets årsmelding, fordi vi mener at det er viktig at flere brukere får 
informasjon om hvor de kan henvende seg om de ønsker å få bistand til å klage. Vi 
ønsker at NAV Fredrikstad vil benytte seg av samme tilnærming som 

En bruker tok kontakt med brukerombudet og fortalte om den lite respektfulle 
måten han ble møtt på av sin veileder. Bruker opplevde at veileder var uhøflig, 
nedlatende og utskjellende. Videre fortalte bruker at veileder avbrøt ham i 
samtaler og var brå og avfeiende. Bruker lurte på om ombudet kunne hjelpe til 
med å få byttet veileder. Vi informerte at vi kunne bistå med en serviceklage der vi 
kunne be om bytte. Bruker ønsket opprinnelig ikke dette, da han var bekymret for 
at hans situasjon ville bli verre. Han ønsket imidlertid senere at vi hjalp ham med å 
skrive en klage der vi ba om bytte av veileder. 
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Tildelingskontoret og Parkering og transport og at de eventuelt vil lytte til deres 
erfaringer og innspill.  
 
Fakta viser at det nytter å klage 
Rettigheter etter sosialtjenesteloven er den hyppigste årsaken til at brukere tar 
kontakt med vårt kontor. Slik har det også vært i 2020 og vi har hjulpet brukere med 
42 klager på manglende rettigheter etter denne loven.  
 
Årets tall viser at det nytter å klage og at det gjøres feil i saksbehandlingen. Vi ønsker 
å bistå flere enn de som finner veien til vårt kontor med å utforme klager. Det er 
derfor viktig for brukere å vite hvor de kan få hjelp til nedtegne en klage.  
 
Nedenfor har vi illustrert resultatet av de 42 klagene vi har bistått brukere med.  
 

 
 
 
NAV Fredrikstad behandlet 16459 saker etter lov om sosiale tjenester i 2019. De 
mottok 207 klager og 140 av disse klagene ble omgjort ved NAV Fredrikstad. Det 
tilsvarer at 68 prosent av sakene blir omgjort lokalt. NAV Fredrikstad oppgir at «nye 
opplysninger» er hovedårsak til at de endrer et vedtak.  
Av de 207 klagene ble 67 oversendt til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Her ble 45 
vedtak stadfestet, 13 saker ble omgjort, 2 vedtak ble delvis/stadfestet/omgjort og 7 
vedtak ble opphevet og sendt tilbake til NAV Fredrikstad for ny vurdering.  
 
I praksis betyr dette at 162 av de 207 klagene NAV Fredrikstad mottok i 2019, 
resulterte i et annet utfall enn hva NAV Fredrikstad først hadde innstilt på. Dette 
innebærer at 78% av sakene endte med et annet utfall for bruker.  
 
Informasjon om statlige veilende retnigslinjer  
Fredrikstad kommunes satser for sosialhjelp skal følge de veiledende satsene som 
gis av staten hvert år. Dette er bestemt av bystyret i Fredrikstad. Disse satsene er 
veiledende, og NAV skal alltid gjøre individuelle vurderinger. I praksis fungerer 

69 % Medhold / delvis 
medhold

5 %   Avslag 
stadfestet

9  % Avsluttet

15 % Under 
behandling

2 %   Trukket
Resultat av klagesaker etter sosialtjenesteloven
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satsene som en veiledning for om man har rett på støtte, og hva kan vente å få 
innvilget.  
 
Brukerombudet får med jevne mellomrom henvendelser fra personer som lurer på 
om de har rett til å få i økonomisk sosialhjelp. De fleste som spør har ingen eller lav 
inntekt, og lurer på hva de kan få av hjelp. Flere som henvender seg har fått innvilget 
støtte, men lurer på om beløpet er riktig. Informasjon om satsene er ikke tilgjengelig 
på kommunens nettsider.  Da denne informasjonen er vanskelig å finne henvender 
flere seg til Brukerombudet for å få informasjon om hvilke satser de kan forholde seg 
til ved søknad om sosialstønad.  
 
Brukerombudet har tidligere tatt opp med Nav og politisk ledelse at NAV Fredrikstad 
har innvilget lavere sum enn veiledende sats uten at det har vært særskilt begrunnet. 
Det er utfordrende når innbyggerne i Fredrikstad ikke vet hva de kan forvente når de 
søker økonomisk sosialhjelp 
 
 
Kvalifiseringsprogrammet, en hemmelig tjeneste?  
En tjeneste i NAV vi opplever som lite kjent er 
kvalifiseringsprogrammet (KVP). KVP er en 
rettighet etter sosialtjenesteloven, og er 
kommunens ansvar. Brukerombudet informer 
derfor brukere og pårørende om at dette er en 
rettighet de kan ha, for eksempel når 
arbeidsavklaringspenger opphører.  

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.   

NAV Fredrikstad opplyser at det i 2020 var det 184 deltakere i KVP i Fredrikstad. Det 
er en økning fra 161 i 2019. Av 102 søknader fikk 65 innvilget KVP. Det er en god 
utvikling at flere får innvilget KVP. Allikevel må enda flere få informasjon at tjenesten 
finnes.  

Selv etter kontakt med NAV i flere år opplyser enkelte at de ikke er informert om 
KVP. Fordi sosialtjenestene er det absolutt siste sikkerhetsnettet til våre innbyggere, 
så er det viktig at kvalifiseringsprogrammet gjøres bedre kjent.  

KVP skal i tillegg bidra til at sosialstønad erstattes av kvalifiseringsstønad, noe som 
gis månedlig fra Fredrikstad kommune. Det er bedre for de fleste å ha faste 
lønnsutbetalinger og tett oppfølging fra NAV i et år, enn å søke om sosialstønad 
månedlig.  

Vi erfarer at KVP er for lite kjent blant våre innbyggere, men også blant ansatte i NAV 
og i tjenester utenfor NAV. Det er ikke alltid NAV som alene gir råd til de som faller 

Kvalifiseringsprogrammet  
Kvalifiseringsprogrammet skal bidra til 
at flere med nedsatt arbeids- og 
inntektsevne og med få eller ingen 
ytelser fra folketrygden kvalifiserer seg 
til og kommer ut i arbeid. Dette skal 
skje gjennom tettere og mer 
forpliktende bistand og oppfølging fra 
Nav.  
(Kvalifiseringsprogrammet, 
Statsforvalteren.no) 
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lengst fra arbeidslivet. Derfor bør også andre deler av Fredrikstad kommune ha 
kjennskap til KVP. 

Vi mener at Kvalifiseringsprogrammet kan bidra til å sikre at flere brukere får tettere 
oppfølging. Nettopp det at KVP er individuelt tilpasset og kan kombinere arbeid og 
utdanning er viktig for brukerne.  

 
Fortsatt henvendelser vedrørende feilaktig bruk av vilkår. 
 
Brukerombudet omtalte at vi opplevde 
feilaktig bruk av vilkår tilbake i vår 
årsmelding for 2019. Utgangspunktet er at 
økonomisk stønad skal gis uten vilkår. I 
2020 har vi fremdeles mottatt henvendelser 
fra brukere som ikke forstår vilkår som har 
blitt satt i sitt vedtak, som er uenig i vilkåret 
og som har fått stønaden tilbakeholdt. I 
tillegg har vi erfart flere brukere som ikke 
har vært klar over at det er klagemuligheter 
på bruk av vilkår.  

I rapporten fra tilsyn med Fredrikstad 
kommunens behandling av søknader om 
økonomisk stønad og bruk av vilkår etter 
sosialtjenesteloven i 2020, konkluderte 
statsforvalteren med følgende; 

«Av gjennomgått dokumentasjon fremgår det at NAV Fredrikstad i flere tilfeller ikke 
skiller mellom dokumentasjonskrav og vilkår når vedtak om økonomisk stønad fattes. 
Når NAV Fredrikstad stiller vilkår om at dokumentasjon må leveres, eller en aktivitet 
må utføres før stønaden i vedtaksperioden utbetales, holdes innvilget stønad i 
realiteten tilbake frem til dette kravet er oppfylt. Dette er det ikke hjemmel for i 
sosialtjenesteloven». 

I forbindelse med koronautbruddet ble det utarbeidet en veileder for behandling av 
saker om økonomisk stønad i unntakstilstanden som skyldes koronavirus. Veilederen 
gjelder fra 23.03.20 – 31.03.21. I veilederen fremkommer det at det i dagens 
situasjon sjelden er hensiktsmessig å stille vilkår. Samtidig gis det anbefaling at NAV-
kontoret ikke stiller vilkår som de ikke vil klare å følge opp, men heller gi relevant 
opplysning, råd og veiledning.  

§ 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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NAV – hjelp i en nødssituasjon  
Brukerombudet har i løpet av året mottatt flere 
henvendelser fra brukere som beskriver at de 
befinner seg i en nødssituasjon. Det er NAV 
Fredrikstad som skal behandle akuttsaker i 
Fredrikstad kommune og Brukerombudet 
henviser derfor til rett instans.  

En person som befinner seg i en nødssituasjon 
kan ikke avvises, og en søknad kan heller ikke 
avslås med den begrunnelse at vedkommende 
kan henvende seg til familie, venner, 
veldedighetstilbud eller lignende. Hvorfor 
situasjonen har oppstått, er uten betydning. Det 
skal tas utgangspunkt i den faktiske situasjonen når vedkommende henvender seg.   

En person henvendte seg til Brukerombudet i Fredrikstad i september 2020. 
Personen ville klage på bruk av vilkår. Det hadde blitt satt vilkår for utbetaling 
av husleie for henholdsvis oktober, november og desember. Vilkåret før 
utbetaling var at klager skulle levere dokumentasjon på at husleien ble betalt 
måneden før. Brukerombudet bistod med å klage på bruk av vilkår.  

Den 14.09.20 sendte NAV Fredrikstad en forvaltningsmelding til klager. De 
varslet om forlenget saksbehandlingstid. Saken var forventet ferdigbehandlet 
innen 12 uker. Brukerombudet anmodet om midlertidig opphevelse av vilkår 
den 15.09.20. 

Da bruker fortsatt ikke hadde mottatt en tilbakemelding den 26.10.20 
orienterte vi Statsforvalteren i Oslo og Viken om denne praksisen. 
Statsforvalteren rettet en henvendelse til NAV Fredrikstad og uttalte; 

«Fylkesmannen ser at NAV Fredrikstad skal ha sendt ut en 
forvaltningsmelding med informasjon om 12 ukers saksbehandlingstid. 
Vedtaksperioden vil da være over, slik at klageren ikke vil ha fått en reell 
prøving av vilkårene som er satt for vedtaksperioden. Fylkesmannen 
forutsetter derfor at klagebehandlingen nå prioriteres, og at NAV Fredrikstad 
gir tilbakemelding til Brukerombudet hva gjelder deres anmodning om 
midlertidig opphevelse av vilkår».  

Den 12.11.20 fikk bruker medhold i sin klage. NAV Fredrikstad anerkjente at 
vilkåret ikke var nødvendig, ikke var satt i samråd med klager og at vilkåret 
ikke hadde nær sammenheng med vedtaket. 

 

 

Hjelp i en nødssituasjon  

Hvis tjenestemottaker befinner seg i 
en nødssituasjon, kan stønaden 
begrenses til utgifter til det helt 
nødvendige. Dette innebærer at det 
gis stønad til mat, nødvendige artikler 
til personlig bruk, nødvendige 
reiseutgifter og til regninger som må 
betales for å hindre avstengning av 
nødvendige tjenester som strøm eller 
lignende  

(Rundskriv til Lov om sosiale 
tjenester) 
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Økonomisk stønad er velferdsstatens siste sikkerhetsnett. Når man henvender seg i 
forbindelse med ønske om å fremme krav om nødhjelp, må de som henvender seg 
bli ivaretatt og få vurdert hjelpebehovet raskt av NAV  

I tilsynsrapporten fra Statsforvalteren fra 2020 om økonomisk stønad ble det fastslått;  

«på bakgrunn av gjennomgått dokumentasjon og informasjon gjennom intervjuer av 
ansatte, finner Fylkesmannen det sannsynliggjort at NAV Fredrikstad har en praksis 
på behandling av nødhjelpssaker som ikke er i tråd med loven» 

Noen av brukerne vi har veiledet til å oppsøke NAV Fredrikstad, har henvendt seg 
tilbake til oss uten at de fikk levert søknad og opplevde at de ble avvist. En person 
delte sin opplevelse med oss 

 
Årsaken til at personen stod uten midler var uavhengig av hans hjelpebehov. Bruker 
fikk innvilget stønad etter at Brukerombudet måtte følge personen til NAV Fredrikstad 
for å få levert søknaden. Vi mener denne saken kunne vært unngått om personen 
ikke hadde blitt avvist.   

Det er ikke holdepunkter for å avvise en person fordi NAV Fredrikstad allerede har en 
søknad inne til behandling. I en av årets saker vi har mottatt fra Statsforvalteren i 
Oslo og Viken, ble temaet også gjentatt; 

 «NAV-kontoret kan ikke avvise å ta imot en søknad om økonomisk stønad og vise til 
at vedkommende har en annen søknad inne til behandling, eller at de kan henvende 
seg til andre familiemedlemmer. Dersom en tjenestemottaker ønsker å fremme en 
søknad, må NAV ta hensyn til søker sin faktiske situasjon på søknadstidspunktet, 
uavhengig om søker har en annen søknad til behandling eller ikke» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Jeg fikk ikke møte en veileder når jeg henvendte meg på NAV kontoret og jeg fikk 
ikke levert søknad om nødhjelp fordi jeg fikk beskjed om at jeg allerede hadde en 
søknad om økonomisk stønad inne til behandling. Jeg hadde med kodebrikke for å 
ta ut kontoutskrift for å vise at jeg ikke hadde midler og jeg trengte hjelp til å fylle ut 
en søknad om sosialhjelp. Jeg fikk beskjed om at jeg hadde benyttet disponible 
midler på bare «tull og tøys» og at jeg hadde brukt «enormt mye penger». Jeg fikk 
ikke levert en søknad. Opplevelsen var nedverdigende og jeg fikk en moralsk 
leksjon jeg skulle ønske jeg kunne vært foruten». 
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Saksbehandlingstid NAV statlige ytelser. 
Lang saksbehandlingstid er tema som Brukerombudet har tatt opp i årsmeldingene 
gjentagende ganger. 
 

 
 
Brukerombudet har hvert år flere saker hvor klagebehandling i NAV tar lang tid. 
Uavklarte saker medfører en ytterligere psykisk påkjenning for de som må vente på 
avgjørelser fra klageinstansene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I et eksempel fra 2020 har vi erfart at en bruker ble stående uten inntekt fra NAV i 
et helt år mens klagesaken pågikk. Den store belastningen det var å stå uten 
inntekt hjalp ikke på de helseplager hun hadde. Bruker fikk avslag på 
arbeidsavklaringspenger (AAP) høsten 2019 etter endt sykepengeperiode. Vi 
bistod bruker å påklage avslaget på AAP. NAV Fredrikstad opprettholdt avslaget. 
Saken gikk da videre til NAV klageinstans. Her trakk saken ut i tid.    
 
Vi purret opp saken flere ganger og etterspurte forvaltningsmelding om forventet 
behandlingstid. Bruker tok kontakt med Klageinstansen ved beregnet 
saksbehandlingstid på 18 uker. Hun fikk høre, at på grunn av Covid-19 var 
mange blitt permitterte. De kom foran i køen. NAV klageinstans svarte I juli 2020 
at de prioriterte å behandle søknader om dagpenger;  
 
«Vi viser til deres henvendelse mottatt hos oss 4. juli 2020 hvor dere opplyser at 
dere ikke har fått mottatt forvaltningsmelding om når saken kan forventes 
behandlet. 
I brev av 10. januar 2020, sendt Brukerombudet i Fredrikstad, ble det opplyst om 
at saksbehandlingstiden i Klageinstansen på dette tidspunktet var 18 uker. På 
grunn av koronasituasjonen har vi dessverre ikke behandlet saken til N.N. ennå 
da vi nå prioriterer å behandle søknader om utbetaling av dagpenger. Det er 
vanskelig å si presist når saken hennes blir behandlet. Det beklager vi og 
anbefaler dere om å følge med på informasjonen som legges ut på nav.no». 
 
Klager hadde da vært uten inntekter i 9 måneder.  
Høsten 2020 fikk klager medhold i at hun hadde vesentlig redusert arbeidsevne 
og derfor rett på arbeidsavklaringspenger. Hun fikk etterbetalt AAP fra NAV.  
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Saker med lang behandlingstid Helse- og velferd  
Brukerombudet opplever også at klager som omhandler helse og omsorgstjenester 
kan ta veldig lang tid.  

 
 
Saksbehandlingstiden for helsesaker hos Statsforvalteren er pr. dags dato 8 
måneder. Dette er en stor utfordring for de det gjelder. Brukerombudet mener at det 
viktig at kommunen prioriterer enkelte saker som gjelder barn. Videre at kommunen 
gir god informasjon til klager om forventet behandlingstid fortløpende og at familien 
sikres forsvarlige tjenester underveis.  
 
Både denne saken og andre klagesaker Brukerombudet bistår i, viser at det fortsatt 
er altfor lang samlet saksbehandlingstid i mange saker.  
 
I denne saken er den samlede behandlingstiden etter søknad om BPA over 24 
måneder. Det er dessverre ikke ekstraordinært. Saken er ikke avgjort.  
 
 
Samhandling med andre tjenestesteder i kommunen 
En viktig del av vårt arbeid er samhandling med de ulike tjenestestedene i 
kommunen. Vi opplever generelt et godt samarbeid og setter samtidig stor pris på at 
ulike brukere blir henvist til vårt kontor. Samtidig er vi glade for at andre ansatte i 
Fredrikstad Kommune tar kontakt med oss når man opplever at man ikke helt vet 
hvordan man skal håndtere en sak.  
 
Brukerombudet mottok 30 henvendelser fra tjenesteapparatet i 2020. Vi har et ønske 
om å bli enda mer kjent innad i Fredrikstad Kommune og ønsker at flere ansatte skal 
ta kontakt. Vi håper at 2021 åpner for at vi kan formidle ytterligere informasjon om 
vår rolle til de ulike tjenestesteder i kommunen, slik at flere tar kontakt med oss.  

Et eksempel er en klage på avslag på brukerstyrt personlig assistent (BPA) som 
omhandlet et barn i barnehagealder. Denne saken startet i 2019. Da gikk barnet i 
barnehagen. Mor og far mottok avslag på søknad om BPA i mars 2019. De fikk 
hjelp til å klage i april 2019. 
 
Mor og far ønsket ikke at barnet skulle ha avlastning på institusjon på natten fordi 
han fortsatt var liten og svært tilknyttet dem.  
 
Barnet har nå blitt 7 år og har begynt på skolen. Saken ligger fortsatt mellom 
kommune og Statsforvalteren i Oslo og Viken i 2021.  
 
Foreldrene er slitne. I mars 2020 kom korona. Det har gjort situasjonen ytterligere 
vanskelig for familien. I familien er det også et søsken. 
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Vi erfarer at Koordinerende enhet på Tildelingskontoret jobber iherdig for å finne 
koordinatorer og lager individuell plan til de brukerne som ønsker det. Vi erfarer 
imidlertid at flere brukere henvender seg og forteller om mangelfull kommunikasjon 
mellom tjenestene. Fredrikstad kommune har ikke en digital løsning/plattform som 
gjør at at brukere og tjenesteytere kan samarbeide om brukers plan. I dag må de 
fremdeles basere seg på papirdokumenter som må distribueres fysisk mellom 
deltakere i en gruppe. Dette kan være en årsak til at samhandlingen mellom ulike 
tjenester blir vanskelig. Det ville vært lettere for alle involverte parter, dersom de 
hadde en digital løsning.  
 
Saker knyttet til pandemien 
Vi har det foregående år hatt noen enkeltsaker som er direkte knyttet til Covid-19 
pandemien. 
 

 
 
I henhold til Lov om pasient- og brukerrettigheter § 1-3 er definisjonen på en brukers 
pårørende: den pasienten eller brukeren oppgir som pårørende. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hjemmesykepleien i kommunen opplevde å ikke komme videre med en brukers 
sak. Personen hadde vært til behandling på Sykehuset Østfold og var satt på 
medisiner som ikke var forhåndsgodkjent av HELFO. Da kostnaden for dette 
medikamentet ble avslått av HELFO, fikk bruker tilsendt en stor regning. Vi 
bistod bruker i dialog med Sykehuset Østfold, som senere frafalt kravet om at 
bruker skulle betale i underkant av kr 16.000,- for medikamentet han ble satt på 
av sykehuset. Bruker kunne ikke lastes for at han ble satt på disse medisinene 
og saken løste seg.  

 

En av disse dreide seg om eldre på institusjon som ikke fikk ha sin nærmeste 
venninne sittende hos seg den siste tiden før den eldre døde. Dette på tross av at 
den eldre hadde oppgitt sin venninne som sin nærmeste pårørende.  

 

En annen bruker som var på et korttidsopphold, ble nektet å kjøre en biltur med 
sin slektning som hadde tatt turen fra Oslo. Begrunnelsen som pårørende fikk var 
at sykehjemmet fulgte retningslinjer vedtatt av Fredrikstad kommune. I denne 
saken var ikke helsepersonellet oppdatert på gjeldende rutiner. Virksomhetsleder 
beklaget at de hadde tolket de lokale rutinene for strengt og fortalte at brukeren 
kunne bli med på biltur fremover. 
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Flere foreldre til barn med spesielle behov har også tatt kontakt med oss da skolene 
stengte. Noen av disse barna går normalt i skole og mottar tjenester fra kommunen 
som f.eks. BPA (Brukerstyrt personlig assistanse) eller avlastning. Flere av disse 
foreldrene har ikke ønsket å sende barna på avlastning pga. smittefrykt. Situasjonen 
har krevd mye av foreldre generelt og spesielt for de mange som er alene om 
omsorgen for flere barn med spesielle behov. Flere foreldre har fortalt om stor 
psykisk belastning, utrygghet og frykt. Ikke bare frykt for Covid-19, men også frykt for 
om de kan klare omsorgsbyrden helt alene. Brukerombudet har anbefalt noen av 
disse foreldrene å søke om økte BPA-timer eller omsorgsstønad i den tid de har vært 
hjemme med sine barn.  
 
 
 
 
 
 
 
 

En annen pårørende tok kontakt da hun ønsket hjelp til å rette en klage mot 
sykehjemmet der hennes mor bodde.  Bakgrunnen for klagen var de 
konsekvenser nedstengningen av sykehjemmet fikk for hennes mor. Datter var 
ikke uenig i at sykehjemmet innførte strenge tiltak for å forhindre smitte og 
hadde stor forståelse for at de eldre måtte beskyttes. Hun var imidlertid kritisk 
til manglende individuelle vurderinger. Hun var alvorlig bekymret for hvilke 
konsekvenser isolasjon og karantenen hadde for hennes mor. Datter var 
normalt på besøk hos sin mor 4 ganger i uken. Disse besøkene innebar som 
regel at hun hjalp sin mor å få i seg et måltid, da det var utfordrende å få i 
henne tilstrekkelig næring.  
Datter ringte daglig til avdelingen etter besøksforbudet. Hun ble hver gang 
forsikret om at hennes mors almenntilstand var bra. Det ble fortalt at hun 
spiste. Etter en stund tilbød datter seg å komme på besøk iført 
smittevernutstyr. Det fikk hun ikke, så hun fortsatte å ringe sykehjemmet for å 
høre hvordan det gikk. Hver gang sa sykehjemmet at det gikk fint, noe som 
senere viste seg å ikke være riktig. 
Søndag den 29. mars fikk datter en telefon fra en ansatt på avdelingen. 
Vedkommende fortalte at hennes mor hadde blitt dårlig. Datter ba da om at 
vedkommende tok kontakt med avdelingsleder slik at hun fikk tillatelse til å 
besøke sin mor. Etter mye om og men gikk det i orden.  
Da hun endelig fikk besøke sin mor kunne hun se at hun på få uker hadde gått 
ned mange kilo. Få dager senere ble bruker satt på «livets siste dager» og 
avdelingslederen innrømmet at beboeren nok var dårligere enn de hadde 
trodd.  Noen dager senere døde beboeren. Datter forklarte at hun opplevde at 
hun mistet sin mor til Covid-19, men ikke fordi moren var smittet av viruset. 
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Klage på manglende vedlikehold og utbedring av kommunal bolig  
 

 
 
Brukerombudet tok kontakt med boligforvaltningen kontor den 02.06.20. Vi fikk da 
vite hvilken boligforvalter som var ansvarlig for denne boligen. Brukerombudet skrev 
en e-post til pågjeldende person den 03.06.20 der vi ba om å bli kontaktet. Vi legger 
også igjen flere beskjeder til boligforvalter på telefon. Den 09.06.20 tar vi igjen 
kontakt med boligforvaltningens kontor. Vi får da beskjed om å ringe en annen 
boligforvalter. Denne personen forklarer at det ikke er han som er ansvarlig for denne 
boligen men at han vil videregi beskjed. Den 16.06.20 skriver vi enda en e-post. 
Hverken telefoner eller e-poster blir besvart.  
 
Brukerombudet ser da 
ingen annen mulighet enn 
å rette en formell klage til 
teknisk etat. Dette på 
tross av vi var klar over at 
det å sende en klage er 
en prosess som tar tid. 
Klagen ville ikke medføre 
at familien snarlig ville få 
et funksjonelt bad som 
medførte at barna kunne 
leve i trygge omgivelser i 
en bolig som ville ha en 
tilfredsstillende 
bostandard.   

I klagen datert den 
22.06.20 ba vi om at badet ble utbedret straks. Den 17.07.20 fikk vi svar på klagen:  

«Vi viser til brev av 22.06.2020 og beklager sent svar. Boligbygg vil ta kontakt 
med bruker i august for å avtale befaring av badet i boligen til brukeren.» 

En bruker tok kontakt med Brukerombudet den 29.05.20 da skapet på badet 
med integrert vaskeservant var falt ned fra veggen. Bruker hadde selv ringt til 
boligforvaltningen og meldt dette. Det ble da gitt beskjed om at bruker ville bli 
kontaktet tilbake. På tross av brukers gjentagende henvendelser hørte hun ikke 
noe fra boligforvaltningen. Bruker og hennes to mindreårige barn hadde ikke 
kunnet benytte seg av badet siden skapet løsnet fra veggen.  Bruker hadde satt 
to skamler under skapet som støtte for å sikre at det ikke falt ut fra veggen. Hun 
var bekymret for at barna ville kunne få skapet over seg. 
 
Bruker hadde allerede to år tidligere, i forbindelse med innflytting, gjort 
boligforvaltningen oppmerksom på at skapet satt løst festet til veggen.  
Boligforvalter var i denne forbindelse på befaring og fortalte at han skulle 
bestille et nytt skap. Dette var ikke skjedd.  
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Brukerombudet opplevde at dette var for lang tid for familien å være uten bad. Ad 
omveier får Brukerombudet hjelp internt i kommunen. Det resulterte i at to ansatte fra 
vaktmestertjenesten i kommunen dro hjem til familien og skrudde skapet og 
håndvask fast til veggen.  
 
Vi opplevde ikke at svaret fra teknisk etat var et tilfredsstillende svar på klagen for 
denne brukeren og ba dem derfor svare ut klagens hovedpunkter bl.a. ang. barns 
rettigheter. Svaret var følgende:  

«Klagen ble tatt til orientering og ble besvart i henhold til det klagen ba oss 
om: Bruker og hennes barn kan pr. dags dato ikke benytte seg av deres bad 
og det bes derfor om at badet utbedres straks. Utover dette, har ikke vi noe 
ønske eller kapasitet til å besvare klagepunktene.» 
 

Brukerombudet oppfatter ikke at det å leve med et bad som beskrevet i dette 
eksemplet kan sies å være en tilfredstillende levestandard. Brukerombudet vil 
bemerke at alle virksomheter i Fredrikstad kommune skal forholde seg til 
barnekonvensjonens bestemmelser. 
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Vedlegg 1 Eksempel på skjema for melding av mangel/feil på bolig 

 
 

Melde avvik i bolig 
 

Opplysninger om deg 

 

Fornavn 
 

Etternavn 
 

Adresse 
 

Postnummer 
 

Poststed 
 

 

Mobilnummer 
 

E-postadresse 
 

 

Opplysninger om feil eller mangler 

Leilighetsnummer 
 

Beskriv feil, mangler eller hva som er galt 

 

Eksempelet er hentet fra tilsvarende skjema i Lillestrøm kommune 
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Vedlegg 2. 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 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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