
 

Møteinnkalling 

Kontrollutvalget Sarpsborg 
 
 
 
Møtested:      Fjernmøte, grunnet Covid 19. Teams vil bli benyttet for videokonferanse. 

Kontrollutvalgsmeldlemmer vil få tilsendt link via e-post.  
 
Tidspunkt: 01.02.2022 kl. 13:00 
 
 
Publikum bes om å henvende seg til Daglig leder Østfold kontrollutvalgssekretariat, Anita 
Dahl Aannerød, så vil de få tilsendt link for å kunne overvære møtet.  
 
Eventuelle forfall meldes til Anita Dahl Aannerød på telefon 900 867 40 eller til e-post: 
rona@fredrikstad.kommune.no  
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
Sarpsborg, 24.01.2022 
Jon Jæger Gåsvatn 
Leder (s) 
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Løpenr.: 7429/2022 
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Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 01.02.2022 22/1 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

 
 
Fredrikstad, 12.01.2022 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Saksliste er lagt fram og godkjent av kontrollutvalgets leder. 
 

Vurdering 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/121 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 7432/2022 
Klassering: 3003-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 01.02.2022 22/2 

 

Valg av representant til å signere protokoll 

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

 
 
Fredrikstad, 12.01.2022 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
ingen 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kontrollutvalgets rutine som ble behandlet i møte 27.12 2019 skal det i hvert 
møte settes opp en sak om «Valg av en representant til signering av protokoll». 
 
Utvalget var enige om at leder og nestleder signerer protokoll. Ved forfall velges annen 
person 
 

Vurdering 
Ingen  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/121 
Dokumentnr.: 5 
Løpenr.: 19515/2022 
Klassering: 3003-191 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 01.02.2022 22/3 

 

Orientering fra revisjonen vedr. revisjon av legat/stiftelser/fond og 
kontrollutvalgets eventuelle rolle i dette. 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Redegjørelsen fra revisjonen vedr. revisjon av  legat, stiftelser og fond tas til 

orientering. 
 
Fredrikstad, 21.01.2022 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Lov om stiftelser (stiftelsesloven) - Lovdata 
 

Saksopplysninger 
Bakgrunn for saken er en henvendelse fra et styremedlem i en konkret stiftelse, vedr. 
manglende styremøter og bekymring for om regnskap mm var i orden.  
Kontrollutvalgets leder har bedt om en generell orientering om og eventuelt hvordan KU kan 
kontrollere legat/stiftelser/fond. 
 
Østre Viken kommunerevisjon (ØVKR), vil gi en generell orientering om hvordan revisjon av 
legat, fond eller stiftelser foregår.  
 
Kapittel 1. § 2 i lov om stiftelser sier: «Med stiftelse forstås en formuesverdi som ved 
testament, gave eller annen rettslig disposisjon selvstendig er stilt til rådighet for et bestemt 
formål av ideell, humanitær, kulturell, sosial, utdanningsmessig, økonomisk eller annen art. 
En rettsdannelse som oppfyller vilkårene i første punktum, er en stiftelse etter denne loven, 
uavhengig av om den er betegnet som legat, institusjon, fond eller annet. 
 
Kapittel 1. § 7 forteller at det er stiftelsestilsynet som fører tilsyn med stiftelser og 
stiftelsestilsynets oppgaver er: 

a) å føre et stiftelsesregister der alle stiftelser skal være registrert, jf. § 8, 
b) å føre tilsyn og kontroll med at forvaltningen av stiftelsene skjer i samsvar med 

stiftelsens vedtekter og denne lov, 
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c) å treffe vedtak med hjemmel i denne lov. 
 
Kapittel 5 omhandler revisor, herunder valg av revisor, dennes plikter og krav til møte med 
styret.  

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at redegjørelsen fra revisjonen tas til orientering. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/122 
Dokumentnr.: 3 
Løpenr.: 3093/2022 
Klassering: 3003-192 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 01.02.2022 22/4 

 

Kontrollutvalgets årsmelding 2021 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 godkjennes 
2. Årsmeldingen oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak: 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering. 
 
Fredrikstad, 05.01.2022 
 
 

Vedlegg 
 Kontrollutvalgets årsmelding 2021- utkast 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kontrollutvalgets innkallinger og protokoller i 2021 

 

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

Vurdering 
Årsmeldingen skal gi bystyret informasjon om kontrollutvalgets oppgaver og ansvar, møte og 
informasjonsaktivitet. Årsmeldingen gir også uttrykk for hva som er gjennomført av 
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, samt resultatet og oppfølging 
av disse kontrollene. 
Sekretariatet viser for øvrig til årsmeldingen. 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget at vedlagte årsmelding for 2021 vedtas. 
Årsmeldingen oversendes til bystyret med følgende forslag vedtak: 

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering. 
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Kontrollutvalgets 
Årsmelding 2021

SARPSBORG KOMMUNE
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Kontrollutvalgets hjemmelsgrunnlag 
Bestemmelsene om at kommunen skal ha et eget kontrollutvalg ble først hjemlet i 
kommuneloven LOV-1992-09-25-107. Bestemmelsene er videreført i ny kommunelov LOV-
2018-06-22-83. Det fremgår av kapittel 23, § 23-1 at «Kommunestyret velger selv et 
kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne».  
 
Figuren under1 viser at det fra kommunestyret/bystyret går to styringslinjer. Den ene går fra 
kommunestyret/bystyret til administrasjonssjefen som har ansvaret for gjennomføringen av 
kommunens tjenesteproduksjon, planlegging og myndighetsutøvelse.  
Den andre styringslinjen representerer en uavhengig og ekstern kontroll som går gjennom 
kontrollutvalget.  
 

 
 

Kontrollutvalgets oppgaver/ansvar 
Kommunal og moderniseringsdepartementet har i forskrift om kontrollutvalg og revisjon 
(FOR-2019-06-17-90417), gitt nærmere bestemmelser om kontrollutvalgets saksbehandling 
og oppgaver.   
 
Påse-ansvaret 
 Kontrollutvalget skal påse at: 

 kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 
 det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak 
 det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper 

kommunen har eierinteresser i 
 det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper mv. 

(eierskapskontroll) 
 vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av 

revisjonsrapporter, blir fulgt opp. 
 
 
 
 
 

 
1 Hentet fra Kontrollutvalgsboken 2. utg. 
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Oppfølging av regnskapsrevisjonen 
Kontrollutvalgets ansvar for å påse at regnskapsrevisjonen fungerer på en betryggende måte 
ivaretas blant annet gjennom at kontrollutvalget får seg forelagt revisjonsplaner, resultater 
etter kvalitetskontroller i revisjonen og uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige 
revisorer. I tillegg blir kontrollutvalget informert om spesielle forhold og funn som revisjonen 
har gjort.   
 
Plan for forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon. Bystyret skal vedta planen. Bystyret kan delegere til kontrollutvalget å 
foreta endringer i planperioden. 
 
Plan for og gjennomføring av eierskapskontroll 
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av 
eierskapskontrollen. Bystyret skal vedta planen. Bystyret kan delegere til kontrollutvalget å 
foreta endringer i planperioden. 
 
Rapportering 
Kontrollutvalget skal avgi rapport til bystyret om hvilke forvaltningsrevisjoner og 
selskapskontroller som er gjennomført og resultatet av disse.  
 
Budsjettbehandling for kontrollarbeidet 
Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Forslaget 
skal inneholde kostnadene til drift av kontrollutvalget, utvalgets sekretariat og den valgte 
revisjonen.  
 
Innstilling på valg av revisor og revisjonsordning 
Bystyret avgjør selv om kommunen skal ansette egne revisorer, delta i IKS eller inngå avtale 
med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. 

 

Kontrollutvalgets sammensetting 
Kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg angir bestemte krav til dem som skal velges 
som medlemmer til kontrollutvalget. Det heter bl.a. at medlem av kontrollutvalg ikke kan 
være medlem eller varamedlem av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet eller ansatt 
i kommunen. 
 
Kontrollutvalget skal i henhold til den nye kommuneloven (2019) bestå av minimum fem 
medlemmer. Det er opp til bystyret å bestemme om kontrollutvalget skal ha flere 
medlemmer.  Bystyret i Sarpsborg har for perioden 2019-2023 vedtatt at kontrollutvalget skal 
ha fem medlemmer. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant bystyrets 
medlemmer. 
    
Medlemmer for perioden 2019-2023 
Jon Jæger Gåsvatn, leder (DRP) 
Inger-Christin Torp, nestleder (Ap) 
Ole Gunnar Torgrimsby (SP)   
Heidi Næss (Frp) 
Jon Andersen (SAFOSA) 
 

Varamedlemmer i perioden 2019-2023 
Fellesliste AP, SV, SP, MDG og R: 
Inger Johanne Fjeldbraaten (AP) 
Daniel Haug Nystad (AP) 
 
Fellesliste FRP, H og DRP:  
Jon Anders Johansen (DRP) 
Iris Haugland Vilster (H) 
Arne Knoff Næss (Frp) 
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Fellesliste SAFOSA, KRF,PP, Uavh.repr. 
Jon Arvid Skår (SAFOSA) 
Inger Lise Brække (KrF) 
Kjetil Jacob Mellum (SAFOSA) 
Martine Gull Güven (H) 

 
 
 
Kontrollutvalgets møte- og informasjonsaktivitet 
Østfold Kontrollutvalgssekretariat har utført sekretariatstjenesten i 2021.   
Sekretariatfunksjonen har vært ivaretatt slik at møteinnkallinger, saksdokumenter og 
protokoller er blitt behandlet og utformet på tilnærmet samme måte som for øvrige politiske 
organ. Møteinnkallinger og sakskart er sendt elektronisk til utvalgets medlemmer, ordfører og 
kommunedirektøren.  
 
Kontrollutvalgets møteplan og møtedokumenter blir løpende publisert på sekretariatets 
hjemmeside: Fredrikstad kommune - ØKUS, og kommunes hjemmeside. 
 
Kontrollutvalget har i 2021 avholdt 5 møter. Covid-19 situasjonen har preget utvalgets møter 
i den forstand at tre av fem møter har foregått digitalt via Teams.  
Til sammen er det behandlet 52 saker.  
 
Statistikk for de fire siste årene: 
 2021 2020 2019 2018 
møter 5 5 5 5 
saker 52 43 53 47 

 
Ordføreren holdes orientert om arbeidet i kontrollutvalget gjennom at ordfører fortløpende får 
tilsendt utvalgets saksdokumenter og protokoller.  
 
Leder av kontrollutvalget forestår for øvrig den uformelle kontakten med den politiske ledelse 
i kommunen. 
 
Ved behandling av kommunes årsregnskap for 2020 var kommunedirektør og økonomisjef 
særskilt invitert til møtet for å redegjøre for regnskap og resultat. Kommunedirektøren har 
forøvrig vært til stede i to av årets møter. 
 
Kontrollutvalget er medlem av Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og møter ved mulighet på 
ulike samlinger/møter i deres regi. Utvalgsleder Jon Jæger Gåsvatn har deltatt på følgende 
møter/kurs: 

- Høringsmøte vedr. kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet.  
- Kontrollutvalgslederskolen 2021 

 
ØKUS KOF avholdt et webinar for utvalgsledere og nestledere i sine kommuner med 
møteledelse som tema, her deltok nestleder Inger-Christin Torp fra Sarpsborg.   
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Behandlede saker i 2021 
I 2021 er regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontrollen utført av Østre Viken 
kommunerevisjon IKS.  
 
Plandokumenter 
Kontrollutvalget har behandlet følgende plandokumenter for sin virksomhet: 
 Møteplaner for kontrollutvalget  
 Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 – juli 2024 
 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjonen 2021 
 Budsjett for kontroll- og tilsyn 2022 
 Rullering av plan for eierskapskontroll 2020-2023 

 
Regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2020 
Kontrollutvalget har i 2021 avgitt uttalelse til bystyret om  Sarpsborg kommunes årsregnskap 
for 2020. 
 
Revisjonsberetningen for regnskapsåret 2020 
Resultatet av regnskapsrevisjonen rapporteres direkte fra revisjonen til bystyret gjennom 
revisjonsberetningen.  
  
Revisjonsbrev/ Notater  
I tillegg til revisjonsberetningen skal revisor også rapportere andre forhold som er avdekket 
gjennom revisjonen. Slik rapportering skal skje til kontrollutvalget, med kopi til 
kommunedirektør. Rapportering av slike forhold skal skje i form av "nummererte 
revisjonsbrev" eller notater. Kommuneloven § 24-7 til §24-9, samt forskrift om kontrollutvalg 
og revisjon § 3 gir bestemmelser om hvilke forhold som skal rapporteres i nummererte brev.  
 
14. september 202, sak 21/39 behandlet kontrollutvalget revisjonsbrev nr. 1/2021. I brevet 
ble det vist til følgende merknader: 

«Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og 
fylkeskommuner, angir i § 4-1 til §4-6, hvordan drift og investeringsregnskapet skal avsluttes 
ved henholdsvis mer/mindreforbruk. Videre skal disposisjonene som er foretatt i samsvar 
med § 4-1 til 4-6 stilles opp i henhold til skjema etter § 5-9. 
Sarpsborg kommune har ikke fulgt bestemmelsen for strykninger i §4-3 og 4-6. Men det er 
foretatt netto avsetning til fond og reduksjon av bruk av lån. Dette har ingen påvirkning på 
resultat for drifts- og investeringsregnskapet. 
Videre er ikke skjema «Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutnings-disposisjoner» 
for henholdsvis drifts- og investeringsregnskapet, satt opp i henhold til bestemmelsen i § 5- 
9.» 

Administrasjonen fikk frist til kontrollutvalgets møte 30. november for skriftlig tilbakemelding 
på om revisjonens merknader var fulgt opp med nødvendige tiltak.   
I møtet den 30. november, sak 21/46 behandlet kontrollutvalget kommunedirektørens tilsvar 
og fant at revisjonsbrev nr. 1/2021 kunne lukkes. 
 
Rapport om utført regnskapsrevisjon 2020  
Kontrollutvalget har behandlet rapport om utført regnskapsrevisjon for 2020 som omtaler 
resultat av utførte kontroller samt lovpålagte oppgavene som er utført for å bekrefte 
kommunens årsregnskap, samt tilknyttede oppdrag. 
  
Etterlevelses kontroll: 
I følge kommunelovens skal regnskapsrevisor se etter om kommunens eller 
fylkeskommunens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og 
vedtak. 
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Kontrollutvalget fikk fremlagt overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering og valg av 
kontrollområde «Tilskudd til private barnehager» for 2020, den 02.02.2021, og «Overordnet 
risiko- og vesentlighetsvurdering og valg av kontrollområde «Selvkost» for 2021 den 
30.11.2021  
 
«Revisors uttalelse til etterlevelseskontrollen 2020 på området Tilskudd til private 
barnehager» 
Saken ble behandlet i kontrollutvalgets møte 08.06.2021. Revisors konklusjon var som 
følger: «Basert på de utførte handlinger og innhentede bevis er vi ikke blitt oppmerksomme 
på noe som gir oss grunn til å tro at Sarpsborg kommune ikke i det alt vesentlige har 
etterlevd regelverk og interne rutiner for håndtering av tilskudd til private barnehager». 
 
Kontrollutvalget tok kontroll med etterlevelsen av «Tilskudd til private barnehager» til 
orientering.  
 
Forvaltningsrevisjon 
I 2021 har kontrollutvalget behandlet to forvaltningsrevisjonsrapporter: 
 
 «Brukerstyrt personlig assistanse» 

Kontrollutvalget behandlet rapporten i sitt møte den 27. april 2021, sak 21/15.   
 
Rapporten besvarte følgende problemstillinger: 

1. Er kommunens rutiner og praksis for tildeling av BPA i tråd med lovverk og føringer? 
2. Hvordan er BPA-ordningen organisert i sammenlignbare kommuner? 

 
Den første problemstillingen undersøkte om kommunens rutiner og praksis for tildeling av 
BPA er i samsvar med lovverk og føringer. 
Den andre problemstillingen er deskriptiv. Her sees det på hvordan BPA-ordningen er 
organisert og praktisert i Fredrikstad og Trondheim kommune, sammenlignet med 
Sarpsborg kommune. Her kom revisjonen ikke med noe konklusjon men noen betraktninger. 
 
Revisjonens konklusjon og betraktninger i rapporten var følgende: 
Konklusjon - problemstilling 1: 

«Søkere om BPA som ikke kommer inn under rettighetsbestemmelsene får i 
overensstemmelse med fø-ringene på området, også vurdert om en BPA-ordning 
kan være et alternativ til tjenester levert av hjemmetjenesten. 
De videre vurderingene rundt tildeling av BPA i Sarpsborg kommune er også i 
overensstemmelse med bestemmelser i lovverk og føringer, herunder at 
brukermedvirkning er ivaretatt, arbeidslederrollen er vurdert, at det ikke er en 
skjevdeling i tildelte timer mellom tradisjonelle tjenester og BPA. Dette gjelder også 
hvordan kommunen oppfyller sin informasjonsplikt til brukerne. 
Kommunens rutiner, retningslinjer og kompetanse på BPA-området, tilfredsstiller 
lovverkets krav. Samtidig ivaretar Sarpsborg kommune de formelle kravene til 
saksbehandlingsprosessen. 
Revisjonen konkluderer derfor i denne forvaltningsrevisjonen med at kommunens 
rutiner og praksis for tildeling av BPA er i samsvar med lovverk og føringer.» 

 
Betraktninger - problemstilling 2: 

«Hvordan kommunen organiserer BPA-ordningen er opp til den selv å bestemme, og 
det er ikke mulig å påklage dette. I Sarpsborg er det politisk vedtatt at det er 
kommunen som skal være arbeidsgiver i BPA-ordningen. I Trondheim er det bare et 
fåtall brukere som har kommunen som sin arbeidsgiver. Dette gjelder 3 av 137, det 
vil si at nesten alle brukerne har private tjenesteleverandører. I Fredrikstad har de 
fleste brukerne av BPA også private tjenesteleverandører. Dette gjelder 59 av 69 
brukere. 
Kommunenes praksis på BPA-området er i mange henseender å betrakte som 
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ganske lik i Sarpsborg, Fredrikstad og Trondheim. Sarpsborg kommune har imidlertid 
kun 8 brukere med BPA. Sammenligner vi med Fredrikstad og Trondheim så har 
disse kommunene henholdsvis 5,95 og 4,74 flere BPA-tildelninger enn Sarpsborg, 
justert for kommunenes innbyggertall. 
I hvor stor grad tildelingen av BPA bare tilfaller rettighetsbrukere, kan være en god 
indikasjon på om Sarpsborg kommune har en streng tildelingspraksis. Andelen 
brukere som har et tildelt et timetall under rettighetsgrensen er imidlertid lavere i 
Fredrikstad enn Sarpsborg. Dette tilsier at det ikke nødvendigvis er en streng 
avvisning av brukere som ikke er rettighetsberettiget, som gjør at Sarpsborg har så få 
brukere med BPA. Det er imidlertid vanskelig å trekke noen klare konklusjoner av 
dette siden Sarpsborg kommune har så få brukere med BPA, og at dette bare gjelder 
to brukere som ikke er rettighetsberettiget.» 
 

Revisjonens anbefalinger: 
Revisjonen skal ifølge standard for forvaltningsrevisjon gi anbefalinger når det er 
hensiktsmessig med bakgrunn i data, vurderinger og konklusjoner. I tilknytning til denne 
problemstillingen, vurderte revisjonen at deres vurderinger og konklusjoner, ikke ga 
grunnlag for å gi anbefalinger. 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak og innstilling til bystyret i saken: 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Brukerstyrt personlig assistanse - 
Sarpsborg kommune», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til 
etterretning. 

2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret: 
1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Brukerstyrt personlig assistanse –

Sarpsborg kommune» til etterretning. 
2. Det skal gjennomføres en brukerundersøkelse for personer som enten har 

vedtak om BPA-ordning, og/eller personer som har fått avslag på vedtak om 
BPA-ordning, i tråd med kontrollutvalgets anbefaling. 
Bystyret ber også om at brukernes organisasjoner og rådet for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne blir bedt om å gi en uttalelse på hvordan de 
opplever dagens BPA ordning i Sarpsborg kommune. Brukerundersøkelsen 
gjennomføres i 2021/22 
 

Bystyret behandlet rapporten den 20. mai 2021, vedtak som innstilt.  
 
 «Spesialundervisning og lærernorm» 

Kontrollutvalget behandlet rapporten i sitt møte den 14. september 2021, sak 21/32.   
 
Rapporten besvarte følgende hovedproblemstillinger: 

1. Får elever med spesialundervisning den opplæringen som vedtaket om 
spesialundervisning sier at eleven skal få? 

2. Oppfyller skolen lærernormen? 
 
Den første problemstillingen så blant annet på om det var en sammenheng mellom 
sakkyndig vurdering, vedtaket og individuell opplæringsplan. Videre om de nevnte 
dokumentene angir innholdet, organiseringen og omfanget av spesialundervisningen, samt 
kompetansen til den som skal ha ansvar for, eller gjennomfører spesialundervisningen. Det 
ble også sett på om skolen kunne dokumentere at den gjennomførte opplæringen var i 
samsvar med vedtaket når det gjelder organisering, omfang og kompetanse hos 
undervisningspersonalet. 
Den andre problemstillingen undersøkte om innføring av lærernormen får konsekvenser for 
gjennomføringen av spesialundervisningen eller den tilpassede opplæringen for øvrig. 
 
Revisjonens konklusjon og anbefalinger i rapporten var følgende: 
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Problemstilling 1: 
Basert på de undersøkelser som er gjort konkluderer revisjonen med at det er sammenheng 
mellom sakkyndig vurderinger, enkeltvedtak om spesialundervisning og individuell 
opplæringsplaner i Sarpsborg kommune. Revisjonen konkluderer også med at sakkyndig 
vurdering, enkeltvedtak og individuell opplæringsplan i all hovedsak inneholder de opplysning 
som kreves i henhold til lov og forskrift. Revisjonen konkluderer også med at Sarpsborg 
kommune kan dokumentere at den gjennomførte opplæringen er i samsvar med vedtaket når 
det gjelder organisering, omfang og kompetanse hos undervisningspersonalet. 

Problemstilling 2: 
Revisjonen konkluderer med at ikke alle skoler fullt ut oppfyller lærernormen i tråd med 
kravene i forskrift til opplæringslova § 14A-1.  
Basert på de tilbakemeldinger revisjonen har fått anser revisjonen det som sannsynlig at 
innføringen av lærernorm ikke har hatt noen vesentlig negativ innvirkning på den tilpassede 
opplæringen eller spesialundervisningstilbudet i Sarpsborg kommune. 

 
Revisjonens anbefalinger: 
Basert på vurderinger og konklusjon anbefaler revisjonen at kommunen bør: 

1. sikre at praksisen knyttet til beskrivelse av innhold og organisering av undervisning i 
enkeltvedtak om spesialundervisning er god nok. 

2. sikre at kravene i forskrift til opplæringsloven § 14A-1 oppfylles ved alle kommunens 
skoler. 
 

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak og innstilling til bystyret i saken: 
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Spesialundervisning og lærernorm», 

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

2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret: 
1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Spesialundervisning og lærernorm» til 
etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 2 anbefalinger som fremkommer 
av rapporten. Herunder skal administrasjonen:  
o  sikre at praksisen knyttet til beskrivelse av innhold og organisering av 

undervisning i enkeltvedtak om spesialundervisning er god nok.  
o sikre at kravene i forskrift til opplæringsloven § 14A-1 oppfylles ved alle 

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

Bystyret behandlet rapporten den 14. oktober 2021, sak 63/21, vedtak som innstilt. 
 
 
Oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjonsrapporter 
Utvalget har behandlet oppfølging av to rapporter i 2021»: 
 
 «Barnevern – ettervern og kjøp av tjenester» 

Formålet med å følge opp forvaltningsrapporter fra revisjonen er å vurdere om kommunens 
administrasjon har fulgt opp/iverksatt bystyrets tidligere vedtak ved behandling av 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Barnevern – ettervern og kjøp av tjenester». 
 
Bystyret fattet følgende vedtak i saken den 27. februar 2020, sak 04/20: 

«1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern – ettervern og kjøp av tjenester» til 
etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 15 anbefalingene som fremkommer av 
rapporten. Herunder skal kommunen: 
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1. definere hva som er i god tid i sine prosedyrer, jf. ny praksis på å informere 
ungdommen allerede i 15-16 års alder. 

2. i større grad sikre kontinuiteten i oppfølgingen av ungdommer over 18 år, ved for  
eksempel mer utstrakt bruk av saksbehandler to i møtet med ungdommene. 

3. implementere punktet i sin Prosedyre – Ettervern, om at samtykke fortrinnsvis skal 
dokumenteres skriftlig. 

4. fullføre og implementere de nye kriteriene for utarbeidelse av en individuell plan 
5. fullføre og implementere ny rutine for oppfølging av ungdommer bosatt i andre 

kommuner 
6. følge opp arbeidet med å evaluere tiltaksplaner 
7. implementere egen rutine Prosedyre – Ettervern på området som omhandler det å 

ta  
kontakt med ungdom, som har takket nei til tiltak ett år etter at alle tiltak er 
avsluttet, for å høre om de nå likevel ønsker å motta tiltak 

8. sørge for at alle vedtak, også vedtak om opphør av tiltak, angir hva som er 
ungdommens synspunkt, hvilken vekt barnets mening er tillagt og hvordan 
ungdommens beste er vurdert 

9. fortsette å utvikle samarbeidet med NAV og sørge for bedre kunnskap om 
hverandre 

10. vurdere å etablere samhandlingsrutiner med NAV på et bredere grunnlag enn 
boligveiledning 

11. etablere et helhetlig internkontrollsystem som omfatter ettervernområdet, og som 
sikrer at regelverket på ettervernsområdet etterleves 

12. sørge for at internkontrollsystemet kan dokumenteres, er oppdatert eller 
tilgjengelig 
på ettervernområdet 

13. utarbeide en oversikt over de områdene hvor det er fare for manglende oppfyllelse 
av 
regelverket (risikovurdering) 

14. implementere de nye malene for avtaler med private aktører 
15. implementere prosedyren for oppfølgingen av private aktører 

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

Kontrollutvalget behandlet oppfølging av forvaltningsprosjektet 14. september 2021 og fattet 
følgende vedtak og innstilling:  

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barnevern – 
ettervern og kjøp av tjenester», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til 
etterretning. 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 

«Barnevern – ettervern og kjøp av tjenester», til etterretning. 
2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen 

anser at de har fått fullført og implementert ny rutine for oppfølging av ungdommer 
bosatt i andre kommuner. Frist settes til 15.01.2022  

 
«Antikorrupsjonsarbeid» 
Formålet med å følge opp forvaltningsrapporter fra revisjonen er å vurdere om kommunens 
administrasjon har fulgt opp/iverksatt bystyrets tidligere vedtak ved behandling av 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Antikorrupsjonsarbeid». 
 
Bystyret fattet følgende vedtak i saken den 14. november 2019, sak 75/19: 

«1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Antikorrupsjonsarbeid» til etterretning, og ber 
administrasjonen følge opp de fem anbefalinger som fremkommer av rapporten. 
Herunder: 
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 Påser at alle med politiske verv og ansatte i ledende stillinger registrerer seg i 
Styrevervregisteret. 

o Kommunen bør vurdere om også andre ansatte som ikke har ledende 
stillinger bør oppfordres til å registrere seg dersom de har verv eller 
eierinteresser. 

o Alle kontrollutvalgsmedlemmer bør registrere seg i Styrevervregisteret. 
o Ansatte som er involvert i innkjøpsprosesser bør registrere seg i 

Styrevervregisteret hvis de har verv eller eierinteresser. 
 Skal kommunen etablere en retningslinje/prosedyre/rutine e.l. for kjøp fra 

virksomheter hvor ansatte eller folkevalgte har interesser. 
 Kommunen skal vurdere om risiko for uetisk atferd og korrupsjon skal inngå som et 

fast element i risikovurderinger for alle virksomhetene i kommunen. Virksomheter det 
er forbundet særlig risiko ved, skal kartlegge risiko for uetisk atferd og korrupsjon og 
iverksette tiltak om nødvendig. 

 Kommunen skal vurdere om nytilsatte skal skrive under på at de vil følge de etiske 
retningslinjene. 

 Kommunen skal vurdere å innføre et lobbyregister, og eller andre tiltak som øker 
bevisstheten rundt korrupsjon. 
 

2. Bystyret ber forvaltningsrevisjonen om å utarbeide en oppfølgingsrapport ett år etter 
bystyrets vedtak. Forvaltningsrevisjonen skal rapportere til kontrollutvalget høsten 2020 om 
hvordan administrasjonen har fulgt opp rapportens anbefalinger. 
Bystyret viser for øvrig til kontrollutvalgets ansvar for å påse at bystyrets vedtak i forbindelse 
med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.» 

 
Kontrollutvalget behandlet oppfølging av forvaltningsprosjektet 14. september 2021 og fattet 
følgende vedtak og innstilling: 

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Antikorrupsjonsarbeid», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til 
etterretning. 

2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret: 
1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 

«Antikorrupsjonsarbeid», til etterretning. 
2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen 

anser at de har fått ferdigstilt: 
- Implementering av en felles risikovurderingsmal i alle kommunens 

virksomheter 
- Undersøkelse vedrørende bruk av lobbyregister» 

 
Begge oppfølgingsrapportene ble behandlet i bystyret 14 oktober 2021, henholdsvis sak 
64/21 og 65/21. Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt i begge sakene. 
 
 «Kvalitet i pleie og omsorgtjenestene for tjenesteyting» 

Kommunens administrasjon har bedt om og fått utsettelse av prosjektet bla grunnet covid-19 
situasjonen. Revidert prosjektplan, datert 12.11.21 for forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet i 
pleie og omsorgstjenestene for tjenesteyting», ble lagt frem for kontrollutvalget til orientering i 
møte 30. november 2021. Prosjektplanen har vært behandlet flere ganger i løpet av året. 
Kontrollutvalgets leder orienterte om prosjektplanen, og til at planens utforming må være i 
tråd med bystyrets bestilling, og at tittelen på prosjektet gjenspeiler dette, samt at dette blir 
hensyntatt i rapporten. I tillegg ble det gitt flere innspill til revisjonskriteriene og innspill til 
problemstillingene.  
Rapporten er forventet å bli fremlagt kontrollutvalget april 2022. 
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Eierskapskontroll 
Formålet med eierskapskontroll fremkommer av § 23-4 i kommuneloven. Ifølge 
bestemmelsen innebærer en eierskapskontroll å kontrollere om den som utøver kommunens 
eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, by/kommunestyrets vedtak og 
anerkjente prinsipper for eierstyring. 
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter 
by/kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal 
gjennomføres. Planen vedtas av by/kommunestyret selv. 
 
Kontrollutvalget har vedtatt en plan for eierskapskontroll for perioden 2020 – 2023.  
 
Det har i 2021 vært gjennomført eierskapskontroll på «Inspiria AS» Revisjonsprosessen ble 
utsatt da Inspiria AS hadde problemer med å levere dokumentasjon grunnet covid-19 
situasjonen i 2020.  
Kontrollutvalget behandlet rapporten i sitt møte 8. juni 2021, sak 21/22. Prosjektets 
problemstillingen var «Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle 
lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring?» 
Med bakgrunn i sin kontroller og vurderinger trakk revisjonen den konklusjon at kommunen i 
hovedsak utøver sitt eierskap i tråd med lovbestemmelser og etablerte normer for god 
eierstyring. Revisjonen anbefalte at kommunen bør: 

o Vurdere behovet for å legge frem innkalling og protokoll fra generalforsamlingen i en 
egen sak til formannskap og/eller bystyre. 

o Påse at selskapets styre jevnlig vurderer egen kompetanse ut ifra eiernes formål med 
selskapet. 

o Vurdere behovet for å gjennomføre årlige eiermøter 
 
Kontrollutvalget tok rapporten til orientering og sluttet seg til revisjonens anefalinger. 
Rapporten ble oversendt til bystyret for videre behandling. Bystyret behandlet rapporten i sitt 
møte den 10. september 2020. 
 
Henvendelser til kontrollutvalget 
Kontrollutvalget kan også behandle henvendelser fra innbyggere eller andre aktører som 
mener de har en sak for kontrollutvalget. For hver henvendelse må det vurderes om den 
hører inn under kontrollutvalgets oppgaver og om den skal prioriteres.  
 
Kontrollutvalget har mottatt èn henvendelse i 2021, den var fra Sarpsborg Pensjonistparti, 
datert 15.09.2021 og gjaldt saksbehandlingen i bystyret vedrørende «Bukkenes». Saken ble 
lagt frem for kontrollutvalget i deres møte 30. november 2021, sak 21/49. Kontrollutvalget 
vedtok å ikke ta henvendelsen til orientering, men tok ikke saken til videre behandling.  
 
Andre saker  
Av andre saker som kontrollutvalget har behandlet bør spesielt nevnes saken vedrørende  
 
I tillegg har følgende saker vært behandlet i utvalget: 
 Årsmelding 2020 for kontrollutvalget  
 Statusrapporter om utført forvaltningsrevisjonsarbeid 2020 
 Uavhengighetserklæringer fra ansvarlige revisorer  
 Prosjektplan «Spesialundervisning og lærernorm for grunnskolen» 
 ØVKR IKS – Engasjementsbrev 
 Workshop i forbindelse med risiko- vesentlighetsvurdering 
 Avslutning av nåværende forvaltningsrevisjonsplan 
 Rapportering etter utført regnskapsrevisjon 2020 
 Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt «Byggesak» 
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 Forespørsel om utsettelse av forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet og kompetanse i 
helse- og omsorgstjenestene hjemmetjenesten» 

 Status for utført forvaltningsrevisjon for 1. halvår 2021 
 
Kontrollutvalget har også fått seg forelagt referatsaker og korte meldinger/orienteringer som 
tas til orientering i samlesaker som f.eks. kontrollutvalgets protokoller og bystyrets 
behandling av saker fra kontrollutvalget. 
 
 
 
 
Denne årsmeldingen er behandlet og godkjent av kontrollutvalget i møte den 01. februar 
2022. 

 
Jon Jæger Gåsvatn (s) 
Kontrollutvalgets leder

19



ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/118 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 3854/2022 
Klassering: 3003-188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 01.02.2022 22/5 

 

Kommunedirektørens oppfølging av vedtak fra bystyret og kontrollutvalget - 
Barnevern - Ettervern og kjøp av tjenester 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Informasjonen tas til orientering 
2. Kontrollutvalget vurderer at bystyrets vedtak er fulgt opp og anser saken som 

ferdigstilt. 
 
Fredrikstad, 06.01.2022 
 
 

Vedlegg 
 Notat fra kommunedirektøren, datert 03.01.2022 – Svar Oppfølgingsrapport 

forvaltningsrevisjonsprosjektet «Barnevern – ettervern og kjøp av tjenester» 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Bystyresak 64/21, den 14.10.2021 (Oppfølgingsrapport «Barnevern – ettervern og 

kjøp av tjenester»). 
 Kontrollutvalgssak 21/34, den 14.09.2021 (Oppfølgingsrapport av 

forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barnevern – ettervern og kjøp av tjenester»)  
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Barnevern – 
ettervern og kjøp av tjenester», den gang fremkom det av rapporten at revisjonen 
konkluderte med at 13 av 15 anbefalinger/kulepunkt var fulgt opp. Ett var påbegynt og ett 
ikke fulgt opp. Revisjonen mente at kommunen burde fokusere videre på å fullføre og 
implementere ny rutine for oppfølging av ungdommer bosatt i andre kommuner. 
 
Kontrollutvalget fattet følgende innstilling til bystyret, bystyret vedtok innstillingen: 
 

1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barnevern – 
ettervern og kjøp av tjenester», til etterretning. 

2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen 
anser at de har fått fullført og implementert ny rutine for oppfølging av 
ungdommer bosatt i andre kommuner. Frist settes til 15.01.2022. 
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Kommunedirektøren følger opp vedtaket med vedlagt notat og skriver følgende: 
  

«Barnevernet har hatt prosedyren implementert i annen prosedyre «Prosedyre - 
ettervern» nr 1769 (vedlagt). Det som gjelder ungdom bosatt i andre kommuner er nå 
også skilt ut i egen prosedyre med nr 6232 (vedlagt) i nytt kvalitetssystem. 
Prosedyren er tilgjengelig for alle i barneverntjenesten i felles kvalitetssystem og 
implementert. Arbeidsmåten har vært implementert over lengre tid da den har inngått 
i gjeldende prosedyre.» 

Vurdering 
Sekretariatet viser til at det utover kommunedirektørens tilbakemelding ikke er gjort nye 
kontrollhandlinger. 
Sekretariatet vurderer at kommunedirektør viser til tiltak som er gjort for å følge opp 
bystyrevedtaket. 
Det er sekretariatets vurdering at kontrollutvalget kan ta informasjonen fra kommunedirektør 
til orientering og anse saken for ferdigstilt.
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT 
KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP
Dikeveien 29
1661 ROLVSØY

Deres ref.: Vår ref.: Dato:
  18/07597-49 03.01.2022

Svar Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjonsprosjektet 
"Barnevern - ettervern og kjøp av tjenester"

Det vises til vedtak fra Bystyret i Sarpsborg 14.10.2021 vedrørende Oppfølgingsrapport til 
forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barnevern – ettervern og kjøp av tjenester» med vedtak om å 
gi informasjon til kontrollutvalget når rutinen for oppfølging av ungdommer bosatt i andre 
kommuner for fullført og implementert», saksutskrift vedlagt.

Barnevernet har hatt prosedyren implementert i annen prosedyre «Prosedyre -  ettervern» nr 
1769 (vedlagt) . Det som gjelder ungdom bosatt i andre kommuner er nå også skilt ut i egen 
prosedyre med nr 6232 (vedlagt) i nytt kvalitetssystem.  Prosedyren er tilgjengelig for alle i 
barneverntjenesten i felles kvalitetssystem og implementert. Arbeidsmåten har vært 
implementert over lengre tid da den har inngått i gjeldende prosedyre. 

Med hilsen

Turid Stubø Johnsen

Kommunedirektør
Dette brevet er signert elektronisk 

Vedlegg:

Britt Hege Engeset/Virksomhet barnevern, Kirsti Skaug/Kommuneområde helse og velferd

Saksbehandler: Ellinor Andreassen, Kommuneområde helse og velferd
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Formål 
Formålet med prosedyren er at barneverntjenesten utfører sitt arbeid tilknyttet ettervern i henhold til aktuelt lovverk og 
på en faglig forsvarlig og god måte.

Gjelder for 
Prosedyren gjelder for saksbehandlere som arbeider med ungdommer som nærmer seg, og har fylt 18 år.

Lovgrunnlag 
Barnevernloven
§ 1-3.Hvem loven gjelder for.
Tiltak som omhandlet i denne lov kan treffes overfor barn under 18 år.

Når barnet samtykker, kan tiltak som er iverksatt før barnet har fylt 18 år, opprettholdes eller erstattes av andre tiltak som er omhandlet i 
denne lov inntil barnet har fylt 25 år. Jf. likevel § 4-24 tredje ledd. Opphør av tiltak ved fylte 18 år og avslag på søknad om tiltak etter fylte 18 år 
skal regnes som enkeltvedtak og skal begrunnes ut fra hensynet til barnets beste, jf. § 4-1.

§ 4-4 første og andre ledd. Hjelpetiltak for barn og barnefamilier.
Barneverntjenesten skal bidra til å gi det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak. Hjelpetiltak skal 
ha som formål å bidra til positiv endring hos barnet eller i familien.

Barneverntjenesten skal, når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, sørge for å sette i verk 
hjelpetiltak for barnet og familien.

§ 4-5.Oppfølging av hjelpetiltak.
Når hjelpetiltak vedtas, skal barneverntjenesten utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan. Barneverntjenesten skal følge nøye med på hvordan det 
går med barnet og foreldrene og vurdere om hjelpen er tjenlig, eventuelt om det er nødvendig med nye tiltak, eller om det er grunnlag for 
omsorgsovertakelse. Tiltaksplanen skal evalueres regelmessig.

§ 4-15, 4. ledd Plan for fremtidige tiltak
I god tid før barnet fyller 18 år, skal barneverntjenesten i samarbeid med barnet vurdere om plasseringen skal opprettholdes eller om barnet 
skal motta andre hjelpetiltak etter fylte 18 år. Dersom barnet samtykker skal barneverntjenesten utarbeide en plan for framtidige tiltak. Planen 
kan endres.

Generelt 
Barnevernloven § 1-3 annet ledd gir adgang til å opprettholde igangsatte tiltak, eller erstatte disse med andre tiltak som 
er nevnt i loven, inntil ungdommen har fylt 25 år. I utgangspunktet vil alle typer tiltak etter loven kunne opprettholdes. 
Dette kan for eksempel gjelde fortsatt fosterhjems- eller institusjonsplassering, eller videreføring av hjelpetiltak etter 
barnevernloven § 4-4. Nye hjelpetiltak kan også iverksettes.

Det er viktig at barnverntjenesten vurderer sin rolle i ettervernet nøye, målet må være å bidra til så mye selvstendighet 
som mulig hos ungdommen, og med det forberede dem på hvordan hjelpeapparatet forholder seg til voksne versus 
barn/ungdom. Det er uansett viktig at den nødvendige relasjonen er opparbeidet slik at ungdommen opplever å kunne be 
om hjelp fra barneverntjenesten, og at de forstår at de ikke er helt alene.

Fremgangsmåte 

1. «Før 18-samtaler» gjennomføres med ungdommen i tiden fra de er 15-18 år. Samtalene gjennomføres etter behov, 
men det skal minst gjennomføres en samtale når ungdommen er 15-16 år, og en ny samtale når ungdommen er 17 ½ 
år gammel. Barneverntjenesten skal invitere til et samarbeid hvor ungdommen får god informasjon om deres 
rettigheter og muligheter etter fylte 18 år. Det skal i kontakten legges en plan for hva som må på plass før 
ungdommen fyller 18 år, og hva/om det kan være behov for tiltak fra barneverntjenesten i ettertid.

2. Plan for fremtidige tiltak utarbeides i samarbeid med ungdommen i god tid før fylte 18 år. Gjelder ungdommer som er 
under barneverntjenestens omsorg.

3. Avklare hvorvidt ungdommen samtykker til videre tiltak fra barneverntjenesten. Innhent fortrinnsvis skriftlig 
samtykke. (se særlig om § 4-24)

4. Nye vedtak og tiltak fattes fra den datoen ungdommen fyller 18 år. Vedtak hjemles i aktuell paragraf i kapittel 4 i 
barnevernloven (§ 4-4,2. ledd og/eller § 4-4,6.ledd(4-4,6. ledd gjelder kun eventuell plassering)) jamfør § 1-3.

Prosedyre / rutine 
PROSEDYRE - Ettervern

Helse og velferd/Virksomheter (Nivå 3)/Barnevern/Fagområder/Hjelpetiltak/Ettervern  
Dokument-ID: 1769
Versjon: 0
Status: Godkjent

Dokumentansvarlig:
Monica Spydevold 
Utarbeidet av:
Monica Spydevold 

Godkjent av: 
Britt Hege Engeset 

Godkjent fra:
15.10.2021 

 

Vær oppmerksom på at dokumentet kan være endret etter utskrift.
Prosedyre / rutine PROSEDYRE - Ettervern Utskriftsdato: 22.12.2021
Dokumentansvarlig: Monica Spydevold Godkjent av: Britt Hege Engeset Dokument-Id: 1769 - Versjon: 0 Side 1 av 2
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5. Tiltaksplan utformes i samarbeid med ungdommen. Tiltaksplan evalueres i henhold til § 4-5 (se PROSEDYRE - 
Tiltaksplan - barnets plan og evaluering).

6. Ved plassering etter § 4-4,6. ledd jf. 1-3 
• Inngå 1-3 avtale med ungdommen og fosterhjemmet (se mal «1-3 avtale, ungd-fo.fo og bvtj» i fagsystemet)
• Inngå oppdragsavtale eller eventuell tilleggsavtale med fosterhjemmet som beskriver godtgjøringene 

fosterhjemmet skal ha (gjøres i samarbeid med Avdeling administrasjon).

Særlig om:
Ungdom som ikke ønsker tiltak - Hvis ungdommen selv ikke ønsker noe tiltak fra barneverntjenesten etter fylte 18 år, 
skal ungdommen gjøres oppmerksom på at han eller hun kan ombestemme seg. Barneverntjenesten bør forsøke å få til 
en avtale om at det skal opprettholdes kontakt også med dem som ikke ønsker videre tiltak. Under enhver omstendighet 
bør ungdom som har takket nei til tiltak kontaktes ett år etter at alle tiltak er avsluttet, for å høre om de nå likevel 
ønsker å motta tiltak. – For å sikre oppfølging av dette settes det hake på førstesiden på klienten – «Oppfølging etter 
12 mnd. Ettervern» - og dato ett år frem i tid. Påminnelse kommer da opp i nøkkeltall. Kontakten med ungdommen 
etter ett år skal dokumenteres i ungdommens journal. 
Sikring av kontinuitet – Barneverntjenesten erfarer at ungdommer under ettervern er særlig sårbare for fravær fra 
saksbehandler og bytte av saksbehandler. Med denne bakgrunn skal det etterstrebes at det oppnevnes en saksbehandler 
2 som både har/får kjennskap til ungdommens bakgrunn, som har møtt ungdommen og som kan ta over ansvaret ved 
lengre fravær hos saksbehandler 1.
Ungdom som flytter/som bor i andre kommuner –Dersom en ungdom i aldersgruppen 18-25 år som har tiltak etter 
barnevernloven flytter til en annen kommune, vil det i utgangspunktet være fraflyttingskommunen (evt. tidligere 
omsorgskommune) som er ansvarlig for å opprettholde tiltakene. Dette gjelder uavhengig av om ungdommen har vært 
under barnevernets omsorg eller om vedkommende kun har hatt hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4. 
Barneverntjenesten vil ha det samme ansvaret for disse ungdommene, som for øvrige ungdommer på ettervern. Det kan 
inngås avtale med barneverntjenesten i bostedskommunen om at de tar over hele eller deler av oppfølgingen. Dette er 
særlig aktuelt der bostedskommunen er langt unna. Slike avtaler inngås skriftlig.
Ungdom plassert i henhold til § 4-24 - Tiltak etter barnevernloven for ungdom over 18 år kan som hovedregel bare skje 
når ungdommen samtykker. Tiltak for ungdom med alvorlige adferdsvansker kan imidlertid opprettholdes også med tvang 
utover fylte 18 år innenfor de tidsbegrensninger som er satt av fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, jf. § 4-24 
tredje ledd.

Avslutning av tiltak – Når tiltak avsluttes skal det fattes vedtak om dette. Når tiltak avsluttes fordi ungdommen er fylt 
25 år tas informasjon om klagerett bort fra malen.

Dokumentreferanser 
Lov om barneverntjenester - LOV-1992-07-17-100 – Sist endret: LOV-2021-06-18-127 fra 01.07.2021
Saksbehandlingsrundskrivet – Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, juni 2017
Rundskriv om tiltak etter barnevernloven for ungdom over 18 år – Q-13/2011, 22.06.2011
Veilederen.no

Samtykke til fortsatt tiltak etter fylte 18 år

Mitt liv - anbefalinger fra forandringsfabrikken

Internkontroll 
Prosedyre for ettervern revideres fortløpende ved oppfølging av endringer i lovverk, tilrådinger med mer. Prosedyre, samt 
vedlegg, gjennomgås i sin helhet én gang i året. Internkontrollansvarlig er ansvarlig for revideringen.

Arbeidet som gjøres rundt ettervern er gjenstand for gjennomgang av internkontrollansvarlig. Det vurderes kontinuerlig 
hvilke områder av arbeidet som særlig skal gjennomgås.

Det meldes avvik i kommunens avviksmeldingssystem på avvik som avdekkes.

 

Vær oppmerksom på at dokumentet kan være endret etter utskrift.
Prosedyre / rutine PROSEDYRE - Ettervern Utskriftsdato: 22.12.2021
Dokumentansvarlig: Monica Spydevold Godkjent av: Britt Hege Engeset Dokument-Id: 1769 - Versjon: 0 Side 2 av 2
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Formål 
Formålet med prosedyren er at barneverntjenesten utfører sitt arbeid tilknyttet ettervern i henhold til aktuelt lovverk og 
på en faglig forsvarlig og god måte.

Gjelder for 
Prosedyren gjelder for saksbehandlere som arbeider med ungdommer som nærmer seg, og har fylt 18 år.

Lovgrunnlag 
§ 1-3.Hvem loven gjelder for.
Tiltak som omhandlet i denne lov kan treffes overfor barn under 18 år.

Når barnet samtykker, kan tiltak som er iverksatt før barnet har fylt 18 år, opprettholdes eller erstattes av andre tiltak som er omhandlet i 
denne lov inntil barnet har fylt 25 år. Jf. likevel § 4-24 tredje ledd. Opphør av tiltak ved fylte 18 år og avslag på søknad om tiltak etter fylte 18 år 
skal regnes som enkeltvedtak og skal begrunnes ut fra hensynet til barnets beste, jf. § 4-1.

§ 4-4 første og andre ledd. Hjelpetiltak for barn og barnefamilier.
Barneverntjenesten skal bidra til å gi det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak. Hjelpetiltak skal 
ha som formål å bidra til positiv endring hos barnet eller i familien.

Barneverntjenesten skal, når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, sørge for å sette i verk 
hjelpetiltak for barnet og familien.

§ 4-5.Oppfølging av hjelpetiltak.
Når hjelpetiltak vedtas, skal barneverntjenesten utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan. Barneverntjenesten skal følge nøye med på hvordan det 
går med barnet og foreldrene og vurdere om hjelpen er tjenlig, eventuelt om det er nødvendig med nye tiltak, eller om det er grunnlag for 
omsorgsovertakelse. Tiltaksplanen skal evalueres regelmessig.

§ 4-15, 4. ledd Plan for fremtidige tiltak
I god tid før barnet fyller 18 år, skal barneverntjenesten i samarbeid med barnet vurdere om plasseringen skal opprettholdes eller om barnet 
skal motta andre hjelpetiltak etter fylte 18 år. Dersom barnet samtykker skal barneverntjenesten utarbeide en plan for framtidige tiltak. Planen 
kan endres.

Generelt 
Dersom en ungdom i aldersgruppen 18-25 år som har tiltak etter barnevernloven flytter til en annen kommune, vil det i 
utgangspunktet være fraflyttingskommunen (evt. tidligere omsorgskommune) som er ansvarlig for å opprettholde 
tiltakene. Dette gjelder uavhengig av om ungdommen har vært under barnevernets omsorg eller om vedkommende kun 
har hatt hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4.

Fremgangsmåte 
Barneverntjenesten vil ha det samme ansvaret for disse ungdommene, som for øvrige ungdommer på ettervern. 

Det kan inngås avtale med barneverntjenesten i bostedskommunen om at de tar over hele eller deler av oppfølgingen. 
Dette er særlig aktuelt der bostedskommunen er langt unna. Slike avtaler inngås skriftlig.

Det vises for øvrig til PROSEDYRE - Ettervern.

Dokumentreferanser 
Lov om barneverntjenester - LOV-1992-07-17-100

Internkontroll 
Prosedyre for ettervern revideres fortløpende ved oppfølging av endringer i lovverk, tilrådinger med mer. Prosedyre, samt 
vedlegg, gjennomgås i sin helhet én gang i året. Internkontrollansvarlig er ansvarlig for revideringen.

Arbeidet som gjøres rundt ettervern er gjenstand for gjennomgang av internkontrollansvarlig. Det vurderes kontinuerlig 
hvilke områder av arbeidet som særlig skal gjennomgås.

Prosedyre / rutine 
PROSEDYRE - Ettervern - ungdom bosatt i andre 

kommuner
Helse og velferd/Virksomheter (Nivå 3)/Barnevern/Fagområder/Hjelpetiltak/Ettervern  

Dokument-ID: 6232
Versjon: 0
Status: Godkjent

Dokumentansvarlig:
Monica Spydevold 
Utarbeidet av:
Monica Spydevold 

Godkjent av: 
Britt Hege Engeset 

Godkjent fra:
10.12.2021 

 

Vær oppmerksom på at dokumentet kan være endret etter utskrift.
Prosedyre / rutine PROSEDYRE - Ettervern - ungdom bosatt i andre kommuner Utskriftsdato: 22.12.2021
Dokumentansvarlig: Monica Spydevold Godkjent av: Britt Hege Engeset Dokument-Id: 6232 - Versjon: 0 Side 1 av 2
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Det meldes avvik i kommunens avviksmeldingssystem på avvik som avdekkes.

 

Vær oppmerksom på at dokumentet kan være endret etter utskrift.
Prosedyre / rutine PROSEDYRE - Ettervern - ungdom bosatt i andre kommuner Utskriftsdato: 22.12.2021
Dokumentansvarlig: Monica Spydevold Godkjent av: Britt Hege Engeset Dokument-Id: 6232 - Versjon: 0 Side 2 av 2
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/122 
Dokumentnr.: 10 
Løpenr.: 20298/2022 
Klassering: 3003-192 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 01.02.2022 22/6 

 

Læremidler i Sarpsborg-skolen 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar saken med vedlegg til orientering. 

 
Fredrikstad, 24.01.2022 
 
 

Vedlegg 
 Henvendelse vedr. Bystyremøte 16.12.21 og finansiering jf opplæringsloven § 13-10, 

til bystyret i Sarpsborg kommune fra Utdanningsforbundet Sarpsborg, datert 
10.12.2021, med vedlegg. 

 Notat til bystyret fra kommunedirektør, datert 15.12 2021, vedr. Læremidler i 
Sarpsborg-skolen. 

 Mailkorrespondanse mellom KU-leder og kommunedirektør. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Bystyrets innkalling og protokoll 16.12.2021 
 Opplæringslova  

Saksopplysninger 
Kontrollutvalgets leder fikk, i egenskap av bystyrerepresentant, en henvendelse 10. 
desember i fjor fra utdanningsforbundet Sarpsborg ved lokallagsleder. Henvendelsen gjaldt 
lærebokmangel i Sarpsborgskolen. Utdanningsforbundet mener at papirkopier nå er 
«lærebøker» for elevene i Sarpsborg og skriver følgende:   

«Bystyret må allerede nå settes av ekstra midler i budsjettet for 2022 til en opptrappingsplan 
for innkjøp av papirbasert lærebøker i Sarpsborgskolen. Slik situasjonen er nå, er det 
overhodet ikke lagt inn penger til dette, hvilket er sterkt beklagelig. 
Resultatet av læremiddelmangelen er at det kopieres over en lav sko på skolene. Det 
kopieres mye mer enn det avtalen om kopiering gir adgang til. Blir det et tilsyn på dette 
risikerer kommunen, skolene og den enkelte lærer at det får juridiske konsekvenser. 
Kopiavtalen mellom Kopinor og KS legger sterke føringer for kopiering. 
I Sarpsborg melder elever, foreldre, lærere og skoleledere ifra om at de ønsker papirbaserte 
læremidler i kombinasjon med digitale verktøy. Hva blir responsen til disse i 
budsjettbehandlingen i bystyremøtet 16.12? Blir vi møtt med at det ikke er penger? Hvordan 
kan dette forsvares opp mot § 13-10 i opplæringsloven? Kommunen har ansvaret for at krava 
i opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylt, også å stille til disposisjon de 
ressursene som er nødvendige for at kravene skal kunne oppfylles. […] Utdanningsforbundet 
oppfordrer til å ta debatten om dette i bystyret den 16. desember, og påse at elever og 
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foresatte får et alternativ til kun læring via digitale flater. Et svar på hva skoleeier vil gjøre med 
læremiddelmangelen må komme tydelig frem i budsjettvedtaket 16.12.» 

 
Kontrollutvalgets leder sendte følgende forespørsel til kommunedirektøren samme dag:  

«Jeg anser brevet fra Utdanningsforbundet som et alvorlig varsel om mulig lovbrudd 
samt avtalebrudd (Kopinor-avtalen). 
Jeg har derfor videresendt brevet til Kontrollutvalgets sekretariat og revisjonen for 
videre oppfølging.  
Jeg vil be om at kommunedirektøren svarer ut de påstander som fremkommer i 
brevet og at dette skjer i forkant av bystyrets budsjett behandling.» 

 
Kommunedirektøren svarer ut med et notat til bystyret 15.12.2021, kommunedirektøren 
skriver blant annet. 

«[…] Et av målene i handlingsplan 2022-2025 er å innføre og iverksette nytt læreplanverk i  
grunnskolen, LK20. Dette nye læreplanverket kom høsten 2020, og inkluderer blant annet  
nye læremidler. 
LK20 har et kompetansebasert perspektiv istedenfor et innholdsfokusert. Det betyr at fokus  
flyttes fra spesifikk kunnskap om innhold til utvikling av kompetanse. Vi har fått en mer åpen  
kunnskapsdimensjon. Tidligere hadde man et bestemt pensum. Slik er det ikke nå etter  
LK20. Nå skal eleven vise en bredde i kompetanse rundt ulike temaer, som de kan velge  
mer fritt fra selv. Dette krever en stor endring og variasjon i hvordan skolene underviser  
(undervisningsmetoder) og hva skolene bruker av læremidler (papirbaserte lærerbøker,  
konkretiseringsmateriell og digitale læremidler). Vi står med andre ord midt i en  
endringsprosess som krever god og bred kompetanse hos våre ansatte, både digital og  
faglig kompetanse. […]  
I samarbeid med Utdanningsforbundet og Skolenes Landsforbund (drøftingsmøte) ble det  
utarbeidet en spørreundersøkelse rundt læremidler (digitale læremidler vs analoge  
lærebøker) for både lærere og virksomhetsledere med svarfrist 01.11.21. Konklusjonen fra  
denne undersøkelsen er at det er stor variasjon i tilgang til papirbaserte og oppdaterte  
lærebøker og at både lærere, ledere og direktør oppvekst ønsker en blanding av digitale og  
analoge læremidler.  
Det er viktig å merke seg at direktør oppvekst og virksomhetslederne likevel ikke ser behov  
for papirbaserte oppdaterte lærebøker i alle fag på alle trinn for å oppfylle betingelsene etter  
LK20. Kommunen må uansett tilpasse innkjøp av læremidler (analoge og digitale) etter  
behov (både lokalt og sentralt) og etter de til enhver tid gitte økonomiske rammene.  
Kommunen skal ruste de ansatte og gi dem mulighet for kompetanseheving og tid til å  
utvikle en undervisningspraksis i tråd med ny læreplan.[…]» 

 
Kommunedirektør viser også til avtalen med Kopinor i sitt notat. 
 
Bystyret vedtok handlingsplan med økonomiplan 2022-2025 med årsbudsjett 2022, den 
16.12.2021. 

Vurdering 
Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle andre enn de saker som det får seg 
forelagt fra kommunestyret, eller der det framgår av lov og forskrift. 
 
Kontrollutvalget kan, på generelt grunnlag og med fokus på systemkontroll, undersøke 
henvendelser som kan tyde på svikt i den kommunale saksbehandlingen, eller at kommunen 
ikke følger de lover og retningslinjer den er underlagt. 
 
Sekretariatet viser til forskrift om kontrollutvalg og revisjonen § 1 «Rammer for 
kontrollutvalgets myndighet»: Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som 
er foretatt av kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer eller andre 
kommunale organer. 
 
Kontrollutvalget må avgjøre om saken skal undersøkes nærmere basert på den 
dokumentasjonen som foreligger.  Hvis kontrollutvalget ønsker å gå videre med saken kan 
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det i første omgang være hensiktsmessig med en informasjon fra kommunedirektør om de 
pågående prosessene. 
 
Sekretariatets vurderer at denne saken ble sendt til bystyret, og at kommunedirektør har 
svart ut saken til bystyret. Sekretariatet kan ikke se av protokollen fra bystyrets møte 
16.12.21 at saken ble debattert, således kan sekretariatet heller ikke se om det er ønskelig 
fra bystyret side at kontrollutvalget følger opp saken videre. Sekretariatet vurderer videre at 
henvendelsen fra utdanningsforbundet var et innspill til behandlingen av økonomiplan og 
budsjett for Sarpsborg kommune, saken kan derfor tolkes til å omhandle politiske 
prioriteringer, noe kontrollutvalget ikke kan overprøve. Med grunnlag i dette anbefaler 
sekretariatet kontrollutvalget å ikke ta saken til videre behandling. 
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Fra: Rovedal Anita Marie[anirov@fredrikstad.kommune.no]
Sendt: 24.01.2022 12:01:36
Til: Postmottak for Østfold kontrollutvalgssekretariat[postkontrollutvalg@fredrikstad.kommune.no]
Tittel: VS: Bystyremøte 16.12 og finansiering jamfør opplæringsloven § 13-10 

 
 
Fra: Jon Jæger Gåsvatn <jon-jaeger.gaasvatn@sarpsborg.com> 
Sendt: fredag 10. desember 2021 13:46
Til: Aannerød Anita Dahl <rona@fredrikstad.kommune.no>; Rovedal Anita Marie 
<anirov@fredrikstad.kommune.no>
Emne: FW: Bystyremøte 16.12 og finansiering jamfør opplæringsloven § 13-10
 
Hei
Viser til vedlagte brev fra Utdanningsforbundet. Jeg anser dette som et varsel om mulig lovbrudd 
og avtalebrudd (Kopinor avtalen)
Dette er vel noe KU og revisjonen bør ta tak i. Jeg vil nå etterlyse svar fra Kommunedirektøren 
på de forhold som blir tatt opp i brevet.
Mvh Jon Gåsvatn 
Leder av kontrollutvalget 
Sarpsborg kommune 
 
 
 
Sendt fra min Galaxy
 
 
 
-------- Opprinnelig melding --------
Fra: Knut Olav Farbrot / Sarpsborg lokallag <Leder.Sarpsborg@utdanningsforbundet.no> 
Dato: 10.12.2021 13:18 (GMT+01:00) 
Til: Ordfører <ordforer@sarpsborg.com>, Linda Engsmyr <linda.engsmyr@sarpsborg.com>, Liv 
Therese Thorbjørnsen <therese.thorbjoernsen@sarpsborg.com>, Svein Larsen 
<s.larsen@sarpsborg.com>, Tor Egil Brusevold <tor-egil.brusevold@sarpsborg.com>, Lisbeth 
Nesteng <lisbeth.nesteng@sarpsborg.com>, Anwar Poya <anwar.poya@sarpsborg.com>, 
mona.brevik@gmail.com, Christer Solheim Ryen <christer-solheim.ryen@sarpsborg.com>, 
Desiré Helén Craggs <desire-helen.craggs@sarpsborg.com>, Stig Aimar Hansen <stig-
aimar.hansen@sarpsborg.com>, Gry Borgaas <gry.borgaas@sarpsborg.com>, Nancy Elizabeth 
Githmark <nancy.githmark@sarpsborg.com>, Joakim Stubberud 
<joakim.stubberud@sarpsborg.com>, Stian Gressum <stian.gressum@sarpsborg.com>, Helge 
Skår <helge.skaar@sarpsborg.com>, Henriette Holt Gausdal 
<henriette.gausdal@sarpsborg.com>, Arild Sunde <arild.sunde@sarpsborg.com>, Halvor 
Asbjørn Fjeld <halvor.fjeld@sarpsborg.com>, Wenche Marie Skaar Brattset <wenche-
skaar.brattset@sarpsborg.com>, Jan Petter Bruun Bastøe <jan-petter.bastoe@sarpsborg.com>, 
Marthe Jonassen Røssvassbukt Bastøe <marthe-jonassen.bastoe@sarpsborg.com>, Frank Vigart 
Thune Eriksen <frank-vigart.eriksen@sarpsborg.com>, Helene Winther Gjerløw <helene-
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winther.gjerlow@sarpsborg.com>, Else Kristine Gustavsen 
<kristine.gustavsen@sarpsborg.com>, stein erik westlie <stein_erik_westlie@hotmail.com>, 
Simon Andreas Brännstrøm <andreas-simon.brannstroem@sarpsborg.com>, Unni Blakkestad 
<unni.blakkestad@sarpsborg.com>, Jan Inge Haltbakk <jan-inge.haltbakk@sarpsborg.com>, 
Harald Gerhard Rønneberg <harald.roenneberg@sarpsborg.com>, Ann-Hege Indrevoll <ann-
hege.indrevoll@sarpsborg.com>, Emil Alexander Haugerud Engeset <emil-alexander-
haugerud.engeset@sarpsborg.com>, Gøril Eilertsen <goeril.eilertsen@sarpsborg.com>, Per Olaf 
Toftner <per-olaf.toftner@sarpsborg.com>, Jon Jæger Gåsvatn <jon-
jaeger.gaasvatn@sarpsborg.com>, Marit Kildedal <marit.kildedal@sarpsborg.com>, Jon 
Henriksen <jon.henriksen@sarpsborg.com>, Steinar Haakenstad 
<steinar.haakenstad@sarpsborg.com>, Ståle Solberg <staale.solberg@sarpsborg.com>, Kai 
Roger Hagen <kai-roger.hagen@sarpsborg.com>, Anna Margaretha Solberg <anna-
margaretha.solberg@sarpsborg.com>, Knut Annar Hasle <knut-annar.hasle@sarpsborg.com>, 
Roar Ståle Hansen <staale.hansen@sarpsborg.com> 
Ko: Finn Arne Solberg <finn-arne.solberg@sarpsborg.com>, Klaus Lintho 
<klaus.lintho@sarpsborg.com>, "Karin B. Korneliussen" <karin-
brenden.korneliussen@sarpsborg.com>, Daniel Brandsrød <daniel.brandsrod@sarpsborg.com>, 
chiga-bisimwa.nyamugira@sarpsborg.com, Tone Karina Ingesen <tone-
karina.ingesen@sarpsborg.com>, Hilde Holten <hilde.holten@sarpsborg.com>, 
rikardst@gmail.com, Åse Line Bunes Olsen <line-bunes.olsen@sarpsborg.com>, Lisbeth Bakke 
<lisbeth.bakke@sarpsborg.com>, arild@karlsenpost.no, Solbjørg Lervik 
<solbjoerg.lervik@sarpsborg.com>, Ole Gunnar Torgrimsby <ole-
gunnar.torgrimsby@sarpsborg.com>, Arnstein Koch-Engebretsen <arnstein.koch-
engebretsen@sarpsborg.com>, Mimmi Elisabeth Grythe <elisabeth.grythe@sarpsborg.com>, 
Kåre Inge Andersen <kaare-inge.andersen@sarpsborg.com>, Atle Midtgård 
<atle.midtgaard@sarpsborg.com>, sondre.kvam@gmail.com, Anna Katrine Antonie Dahlen 
<anna-katrine-antonie.dahlen@sarpsborg.com>, marlene-annabella.martin@sarpsborg.com, Guri 
Bugge <guri.bugge@sarpsborg.com>, Stein Arild Knudsen <stein-
arild.knudsen@sarpsborg.com>, Lisbeth Yvonne Sælid <lisbeth-yvonne.saelid@sarpsborg.com>, 
Rune Andreassen <rune.andreassen@sarpsborg.com>, Heidi Næss <heidi-
kathrin.naess@sarpsborg.com>, Pål Gudbrand Rødsrud <gudbrand.roedsrud@sarpsborg.com>, 
Margrethe Motzfeldt <margrethe.motzfeldt@sarpsborg.com>, Kari Røine 
<kari.roeine@sarpsborg.com>, Bjørn Jegstad Klein <bjoern-jegstad.klein@sarpsborg.com>, 
bjoegith@online.no, Frank Wisur <frank.wisur@sarpsborg.com>, "Aisa Therese N. Fredh" 
<aisa.fredh@sarpsborg.com>, trond.j.undrum@gmail.com, Bjørn Lande 
<bjorn.lande.no@gmail.com>, per-ludvig.spydevold@sarpsborg.com, Solfrid Kobbevik 
<solfrid.kobbevik@sarpsborg.com>, Ole Cornelius Monstad <ole-
cornelius.monstad@sarpsborg.com>, Erik Bråthen <erik.braathen@sarpsborg.com>, Stine Marie 
Alsterberg Larsen <stine-marie-alsterberg.larsen@sarpsborg.com>, Knut Raknerud Olsen <knut-
raknerud.olsen@sarpsborg.com>, Thomas Willy Hansen <thomas-
willy.hansen@sarpsborg.com>, Knut Olav Farbrot <knut-olav.farbrot@sarpsborg.com> 
Emne: Bystyremøte 16.12 og finansiering jamfør opplæringsloven § 13-10 
 
Bystyret, representanter og vararepresentanter.
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Utdanningsforbundet har i november hatt møter med alle politiske partier med unntak av med 
Senterpartiet. Det har ikke lykkes oss å oppnå kontakt med SP.
 
I de politiske møtene har vi formidlet viktige saker på oppvekstområdet og knyttet til 
forebyggende tjenester hvor det var foreslått kutt, samt vår oppfatning av handlingsplan 2022-
2025 og årsbudsjett for 2022.
 
I utvalg for kultur og oppvekst har undertegnede som ansattrepresentant også belyst viktige 
forhold knyttet til blant annet konsekvenser av mangler vedrørende trykte læremidler i 
grunnskolen (les bøker og konkretiseringsmateriell for tilpasset opplæring). 
 
Takk for gode og konstruktive møter med dere som er folkevalgte i Sarpsborg!
 
Vedlagt ligger et brev som Utdanningsforbundet ønsker å formidle til bystyret før 
budsjettbehandlingen 16.12.
 
Vi håper dere debatterer innholdet i brevet og at det får konsekvenser for endelig 
handlingsplan- og budsjettvedtak.
 
Ønsker noen oppklaring av innholdet, er det bare å ta kontakt med undertegnede.
 
Kopi: Vararepresentanter til bystyret, Kommunedirektør oppvekst og AU i Utdanningsforbundet 
Sarpsborg 
 
God helg når den tid kommer!
 
Mvh
Knut Olav Farbrot
Tlf 90192998
Lokallagsleder og vara hovedtillitsvalgt
Utdanningsforbundet Sarpsborg
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Stor lærebokmangel i Sarpsborgskolen  

Flagrende papirkopier er nå «lærebøker» for de fleste av de ca. 6600 elevene i Sarpsborgs 
grunnskoler. Det er i svært liten grad kjøpt inn papirbaserte lærebøker til elevene. Sarpsborg 
kommune har på nåværende tidspunkt valgt å gå til innkjøp av digitale verktøy, som fortsatt har et 
stort utviklingspotensial. Dette parallelt med at trådløse nettverk på flere skoler sliter med 
kapasitetsutfordringer. Utfordringer som medfører at eleven ikke får logget seg på de digitale 
læremidlene som er tenkt brukt for timen eller skoledagen. Det samme skjer også for lærerne, som 
skal stå ansvarlig for undervisningen. 

Skolene våre trenger både analoge og digitale læremidler, og god tilgang på konkretiseringsmateriell. 
Vi er kjent med at flere papirbaserte læreverk som er fornyet eller helt nye etter «reformen» 
Fagfornyelsen (LK20), ikke blir ferdig for publisering før i 2022 og 2023. Men noe er allerede på plass. 

Bystyret må allerede nå settes av ekstra midler i budsjettet for 2022 til en opptrappingsplan for 
innkjøp av papirbasert lærebøker i Sarpsborgskolen. Slik situasjonen er nå, er det overhodet ikke lagt 
inn penger til dette, hvilket er sterkt beklagelig. 

Resultatet av læremiddelmangelen er at det kopieres over en lav sko på skolene. Det kopieres mye 
mer enn det avtalen om kopiering gir adgang til. Blir det et tilsyn på dette risikerer kommunen, 
skolene og den enkelte lærer at det får juridiske konsekvenser. Kopiavtalen mellom Kopinor og KS 
legger sterke føringer for kopiering. Daglig gjennomføres det ubevisst alvorlig avtalebrudd rundt på 
skolene. Avtalen mellom KS og Kopinor innebærer at det ikke kan kopieres fra engangsbøker eller 
arbeidsbøker. Det kan kun kopieres 10 % fra et kapittel i en lærebok. Bilder av sider i lærebøker, kan 
slik vi forstår avtalen med Kopinor, ikke publiseres digitalt i f.eks. Teams eller OneNote. Dette 
praktiseres nå i stor skala. Er skoleeier kjent med dette og konsekvenser av denne praksisen? 

I Sarpsborg melder elever, foreldre, lærere og skoleledere ifra om at de ønsker papirbaserte 
læremidler i kombinasjon med digitale verktøy. Hva blir responsen til disse i budsjettbehandlingen i 
bystyremøtet 16.12? Blir vi møtt med at det ikke er penger? Hvordan kan dette forsvares opp mot § 
13-10 i opplæringsloven? Kommunen har ansvaret for at krava i opplæringsloven og forskriftene til 
loven blir oppfylt, også å stille til disposisjon de ressursene som er nødvendige for at kravene skal 
kunne oppfylles. 

Er det ok at elevene får et bilde av en side i en lærebok, som de skal arbeide med hjemme? Hvor 
finner da elev eller foresatte eksemplene, som bistår til samtalen og forståelse av hvordan en 
oppgave skal løses? Er dette veien å gå for å gi den beste opplæringen og støtte foresatte i hjelpen til 
elevene i skolearbeidet? Dekker det behovet for tilpasset opplæring og tidlig innsats jamfør 
opplæringsloven § 1.3 og § 1.4? Lærerprofesjonen er klar på at svaret på spørsmålene er, nei! 

Sarpsborg har satset alt på nettbrett og pc-er, men det dekker ikke læremiddelbehovet. 

Vi opplever dette nå som en desperat situasjon for lærerne. Det er voldsomt tidkrevende og 
uforsvarlig at lærere uten papirbaserte lærebøker og lærerveiledninger, skal lete rundt og google 
etter lærestoff som skal passe inn i Fagfornyelsen, eller stå i kø på kopirommet for å bryte en 
kopinoravtale. Tiden som brukes til dette gir et effektivitetstap som reduserer muligheten til tilpasset 
opplæring og tidlig innsats i grunnskolene. Tid er en alvorlig knapphetsfaktor og mangel på trykte 
læremidler bidrar til at lærerne ikke får forberedt undervisningen godt nok. 

Det er også vel kjent at mange lærere bruker egne penger for innkjøp av papirbaserte læremidler til 
sine elever, eller kjøper undervisningsmateriell på Facebook. Flaut at det skal være slik i 2021! Hvilke 
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andre yrkesgrupper må bruke penger av egen lønn, for å kunne utføre jobben sin på en god måte? 
Det er kommunen som skal finansiere nødvendige ressurser til skolene.  

Kilde for status papirbaserte læremidler i Sarpsborgskolen, kan også delvis dokumenters i en 
læremiddelundersøkelse ut til lærere og skoleledere, som partene gjennomførte for kort tid tilbake. 
Resultatene av undersøkelsen ble presentert i utvalget for kultur og oppvekst av oppvekstledelsen 
23.11.  

Dette må det rettes opp i! Papirbaserte utgaver av læremidler må gjøres tilgjengelig for elevene i 
inneværende skoleår 2021/2022.  

Utdanningsforbundet oppfordrer til å ta debatten om dette i bystyret den 16. desember, og påse at 
elever og foresatte får et alternativ til kun læring via digitale flater. Et svar på hva skoleeier vil gjøre 
med læremiddelmangelen må komme tydelig frem i budsjettvedtaket 16.12. 

Foresatte har med dagens praksis få muligheter til å følge elevenes læring, eller bistå med lekser. 
Dette påvirker skole-hjem-samarbeidet, og er særlig utfordrende for hjem med sosial-økonomiske 
utfordringer. Ønsker skoleeier virkelig dette? 

Det må bevilges penger nå, og utarbeides en handlingsplan for innkjøp for perioden 2022 - 2025. 
Tilstrekkelig bevilgning til trykte læremidler i budsjettet for 2022 vil gi et tydelig signal til foresatte, 
lærere og skolelederne i Sarpsborg, at man i bystyret tar situasjonen på alvor.  

Utdanningsforbundet er overbevist om at digitale læremidler som brukes med sunn fornuft, 
kombinert med papirbaserte lærebøker, gir den beste undervisningen og opplæringen. 

Skoleeier er bevilgende økonomisk myndighet lokalt, og er ansvarlig for at skolene får nødvendig 
undervisningsmateriell. Bruk den myndigheten. 

 

På vegne av Utdanningsforbundet Sarpsborg 

Knut Olav Farbrot 

Lokallagsleder 
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Notat 
 
 
 
Til: Bystyret Dato: 15.12.2021 
 Saksnr.: 21/32446-7 
Kopi:   

  
Fra: Kommunedirektøren  

 
 
 
 

Læremidler i Sarpsborg-skolen 

Kommunedirektøren viser til epost fra Utdanningsforbundet Sarpsborg v leder Knut Olav 
Farbrot, datert 10.12.2021 med vedlegget; «Stor lærebokmangel i Sarpsborgskolen». 
Eposten er sendt til representanter og vararepresentanter i bystyret med kopi til direktør 
oppvekst og hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet, i anledning bystyrets behandling av 
sak 93/21 «Handlingsplan med økonomiplan 2022-2025 med årsbudsjett 2022». 
 
Et av målene i handlingsplan 2022-2025 er å innføre og iverksette nytt læreplanverk i 
grunnskolen, LK20.  Dette nye læreplanverket kom høsten 2020, og inkluderer blant annet 
nye læremidler. 
 
LK20 har et kompetansebasert perspektiv istedenfor et innholdsfokusert. Det betyr at fokus 
flyttes fra spesifikk kunnskap om innhold til utvikling av kompetanse. Vi har fått en mer åpen 
kunnskapsdimensjon. Tidligere hadde man et bestemt pensum. Slik er det ikke nå etter 
LK20. Nå skal eleven vise en bredde i kompetanse rundt ulike temaer, som de kan velge 
mer fritt fra selv. Dette krever en stor endring og variasjon i hvordan skolene underviser 
(undervisningsmetoder) og hva skolene bruker av læremidler (papirbaserte lærerbøker, 
konkretiseringsmateriell og digitale læremidler). Vi står med andre ord midt i en 
endringsprosess som krever god og bred kompetanse hos våre ansatte, både digital og 
faglig kompetanse.  
 
Det har vært store ulikheter i læremiddelsituasjonen i Sarpsborg, både rundt digitale og 
analoge læremidler. Kommunedirektøren har sett et stort behov for mer samkjørte 
føringer/planer.  
 
Læremidler har på bakgrunn av dette kommet inn som eget målområde i Handlingsprogram 
for digital oppvekst som ble vedtatt politisk i april 2021. 
Et mål med det nye handlingsprogrammet er å utarbeide gode rutiner rundt de ulike 
prosessene under hovedområdene, blant annet for innkjøp av digitale læremidler. 
Kommunen som skoleeier gjennomførte en bred prosess med involvering av skolene om 
valg av en felles sentralt innkjøpt digital læringsmiddelpakke.  
Begrunnelser for valg av felles pakke var flere: GDPR(personvern), likhetsprinsippet og 
økonomi. 

35



 
 
Skolene skal forholde seg til den valgte digitale læremiddelpakken og primært bruke egne 
midler på læremidler som utfyller den felles pakken istedenfor å søke alternative løsninger.  
 
Kommunedirektøren har besluttet at den felles pakken skal brukes i to år, med en 
påfølgende evaluering. Det er nødvendig å bruke noe tid på å bli kjent med innholdet og 
mulighetene vi har innenfor de valgte digitale læremidlene. 
 
Kommunedirektøren ønsker at skolene benytter seg av både analoge og digitale læremidler. 
Skolene bestemmer selv innkjøp av analoge midler, utfra lokal økonomisk ramme.  
 
Statlige tilskudd fra Utdanningsdirektoratet har finansiert innkjøp av læremidler både i 2020 
og 2021: 
  
24. mars 2020 – mottatt tilskudd til merutgifter kommunene har til innkjøp av nye læremidler 
til fagfornyelsen høsten 2020: kr 1.840.188. 
30. mars 2021 – mottatt tilskudd til merutgifter kommunene har til innkjøp av læremidler til 
fagfornyelsen: kr 1.089.654. 
 
I Handlingsplan 2021-2024 med årsbudsjett 2021 er det lagt inn en årlig bevilgning på 5 mill. 
kr i handlingsplanperioden til innkjøp av læremidler utover ordinær drift. I 2021 er 701 000 kr 
brukt til felles digital læremiddelpakke. 4 299 000 kr er benyttet av skolene til andre 
læremidler (fordelt etter elevtall). 
 
I samarbeid med Utdanningsforbundet og Skolenes Landsforbund (drøftingsmøte) ble det 
utarbeidet en spørreundersøkelse rundt læremidler (digitale læremidler vs analoge 
lærebøker) for både lærere og virksomhetsledere med svarfrist 01.11.21. Konklusjonen fra 
denne undersøkelsen er at det er stor variasjon i tilgang til papirbaserte og oppdaterte 
lærebøker og at både lærere, ledere og direktør oppvekst ønsker en blanding av digitale og 
analoge læremidler.  
 
Det er viktig å merke seg at direktør oppvekst og virksomhetslederne likevel ikke ser behov 
for papirbaserte oppdaterte lærebøker i alle fag på alle trinn for å oppfylle betingelsene etter 
LK20. Kommunen må uansett tilpasse innkjøp av læremidler (analoge og digitale) etter 
behov (både lokalt og sentralt) og etter de til enhver tid gitte økonomiske rammene. 
Kommunen skal ruste de ansatte og gi dem mulighet for kompetanseheving og tid til å 
utvikle en undervisningspraksis i tråd med ny læreplan. 
 
Skolene i Sarpsborg tildeles økonomiske rammer etter en felles budsjettfordelingsmodell. 
Innenfor den økonomiske budsjettrammen er det leders ansvar å prioritere bemanning og 
kompetanse i personalet samt innkjøp av undervisningsmateriell og annet. Dette betyr at 
skolene har et noe ulikt behov for, og økonomisk handlingsrom til, å kjøpe inn 
undervisningsmateriell. 
 
Det er stor variasjon på skolene rundt oppdaterte papirbøker, og det er ikke oppdaterte 
lærebøker på markedet i alle fag enda. Derfor kopieres det nå mer i skolene enn ønskelig, 
og det kan også forekomme at det kopieres mer enn hva Kopinor-avtalen tilsier (se omtale  
av avtale nedenfor). Skoleeier er kjent med denne situasjonen og jobber med å få ned 
omfanget av kopiering. 
 
Post, porto og print 
Det har gjennom flere år vært fokus på digitalisering av ulike arbeidsprosesser i Sarpsborg 
kommune. Så langt har det ikke kunnet dokumenteres noen særlig reduksjon i kjøp av 
kopipapir, antall utskrifter/kopier per år og portoutgifter.  
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Sarpsborg kommune har i den forbindelse etablert prosjektet post, porto og print. 
Prosjektet skal utrede tiltak for å redusere kostnader knyttet til kjøp og leie av 
multifunksjonsmaskiner for utskrift og kopi samt eksternpost og portokostnader. 
 
Ved å redusere antall utskrifter, kopier og postsendinger (internt og eksternt) kan 
driftsutgiftene reduseres betydelig. Årlig bruker Sarpsborg kommune 10 millioner ark i form 
av utskrifter og kopiering. Målsettingen er en reduksjon på 40 % på kopiering, print og porto 
på kommunenivå. Det er planlagt sluttrapport med gevinstanalyse og gevinstplan for 
prosjektet i løpet av våren 2022. 
 
Kopinor-avtalen 
Kopinor-avtalen er en mønsteravtale fremforhandlet av KS, på vegne av kommunene, og 
Kopinor. Dette er en avtale om kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale i kommunal 
og fylkeskommunal virksomhet. Gjeldende avtale er for perioden 1.1.2018-31.12.2021. 
Avtalen sier at «Det kan kopieres til bruk innenfor lisenstakers virksomhet og til bruk i egen 
undervisning» (kap 4). 
 
Om kopieringens omfang (kap 5) står det blant annet; «..det kan til den enkelte tilsatte, elev 
osv kopieres inntil 15% av sidetallet fra en enkelt bok eller lignende publikasjon. Dog kan det 
alltid fra en og samme publikasjon tas kopi av et helt kapittel eller lignende avsnitt, en hel 
novelle eller en hel scene av et skuespill.» 
 
«Fra en enkelt bok eller lignende publikasjon som ikke lenger er å få i handelen eller direkte 
fra utgiver, kan det tilsvarende kopieres inntil 30%.» 
 
Avtalen tillater ikke kopiering av arbeidshefter, eller annet trykt materiale til engangsbruk 
beregnet på utfylling. 
 
Begrensningene gjelder ikke for kopiering til bruk ved eksamener, heldagsprøver eller andre 
fellesprøver. 
 
Om overholdelse av avtalen kan lisenstaker (kommunen) få gjennomført statistiske 
utvalgsundersøkelser for å kartlegge kommunens bruk av opphavsrettslig beskyttede kopier.  
 
Dersom en part vesentlig misligholder avtalen kan den annen part heve avtalen med 
umiddelbar virkning. Erstatning for mislighold kan kreves uavhengig av om avtalen heves. 

 
 
Kopi: Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF 
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Fra: Aannerød Anita Dahl[rona@fredrikstad.kommune.no]
Sendt: 13.12.2021 17:17:51
Til: Postmottak for Østfold kontrollutvalgssekretariat[postkontrollutvalg@fredrikstad.kommune.no]
Tittel: VS: SV: Bystyremøte 16.12 og finansiering jamfør opplæringsloven § 13-10 

 
 
Fra: Jon Jæger Gåsvatn <jon-jaeger.gaasvatn@sarpsborg.com> 
Sendt: søndag 12. desember 2021 22:50
Til: Aannerød Anita Dahl <rona@fredrikstad.kommune.no>; Rovedal Anita Marie 
<anirov@fredrikstad.kommune.no>
Emne: FW: SV: Bystyremøte 16.12 og finansiering jamfør opplæringsloven § 13-10
 
Til orientering 
Mvh Jon Gåsvatn 
 
 
 
Sendt fra min Galaxy
 
 
 
-------- Opprinnelig melding --------
Fra: Turid Stubø Johnsen <turid-stuboe.johnsen@sarpsborg.com> 
Dato: 12.12.2021 21:25 (GMT+01:00) 
Til: Jon Jæger Gåsvatn <jon-jaeger.gaasvatn@sarpsborg.com> 
Emne: SV: Bystyremøte 16.12 og finansiering jamfør opplæringsloven § 13-10 
 
Hei
Dette vil bli sett på, og redegjort for.
Du og dere hører fra meg og mine i forkant av bystyret.
 
Med hilsen 
Turid Stubø Johnsen
kommunedirektør
tlf 95241443
 
www.sarpsborg.com
 

 
Jeg gjør oppmerksom på at både inngående og utgående e-post som vedkommer mitt arbeid i Sarpsborg kommune 
vil bli journalført i kommunens arkivsystem.
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Fra: Jon Jæger Gåsvatn <jon-jaeger.gaasvatn@sarpsborg.com> 
Sendt: fredag 10. desember 2021 13:53
Til: Knut Olav Farbrot / Sarpsborg lokallag <leder.sarpsborg@utdanningsforbundet.no>; Ordfører 
<ordforer@sarpsborg.com>; Linda Engsmyr <linda.engsmyr@sarpsborg.com>; Liv Therese Thorbjørnsen 
<therese.thorbjoernsen@sarpsborg.com>; Svein Larsen <s.larsen@sarpsborg.com>; Tor Egil Brusevold 
<tor-egil.brusevold@sarpsborg.com>; Lisbeth Nesteng <lisbeth.nesteng@sarpsborg.com>; Anwar Poya 
<anwar.poya@sarpsborg.com>; mona.brevik@gmail.com; Christer Solheim Ryen <christer-
solheim.ryen@sarpsborg.com>; Desiré Helén Craggs <desire-helen.craggs@sarpsborg.com>; Stig Aimar 
Hansen <stig-aimar.hansen@sarpsborg.com>; Gry Borgaas <gry.borgaas@sarpsborg.com>; Nancy 
Elizabeth Githmark <nancy.githmark@sarpsborg.com>; Joakim Stubberud 
<joakim.stubberud@sarpsborg.com>; Stian Gressum <stian.gressum@sarpsborg.com>; Helge Skår 
<helge.skaar@sarpsborg.com>; Henriette Holt Gausdal <henriette.gausdal@sarpsborg.com>; Arild 
Sunde <arild.sunde@sarpsborg.com>; Halvor Asbjørn Fjeld <halvor.fjeld@sarpsborg.com>; Wenche 
Marie Skaar Brattset <wenche-skaar.brattset@sarpsborg.com>; Jan Petter Bruun Bastøe <jan-
petter.bastoe@sarpsborg.com>; Marthe Jonassen Røssvassbukt Bastøe <marthe-
jonassen.bastoe@sarpsborg.com>; Frank Vigart Thune Eriksen <frank-vigart.eriksen@sarpsborg.com>; 
Helene Winther Gjerløw <helene-winther.gjerlow@sarpsborg.com>; Else Kristine Gustavsen 
<kristine.gustavsen@sarpsborg.com>; Stein Erik Westlie_eksternEpost 
<stein_erik_westlie@hotmail.com>; Simon Andreas Brännstrøm <andreas-
simon.brannstroem@sarpsborg.com>; Unni Blakkestad <unni.blakkestad@sarpsborg.com>; Jan Inge 
Haltbakk <jan-inge.haltbakk@sarpsborg.com>; Harald Gerhard Rønneberg 
<harald.roenneberg@sarpsborg.com>; Ann-Hege Indrevoll <ann-hege.indrevoll@sarpsborg.com>; Emil 
Alexander Haugerud Engeset <emil-alexander-haugerud.engeset@sarpsborg.com>; Gøril Eilertsen 
<goeril.eilertsen@sarpsborg.com>; Per Olaf Toftner <per-olaf.toftner@sarpsborg.com>; Marit Kildedal 
<marit.kildedal@sarpsborg.com>; Jon Henriksen <jon.henriksen@sarpsborg.com>; Steinar Haakenstad 
<steinar.haakenstad@sarpsborg.com>; Ståle Solberg <staale.solberg@sarpsborg.com>; Kai Roger Hagen 
<kai-roger.hagen@sarpsborg.com>; Anna Margaretha Solberg <anna-
margaretha.solberg@sarpsborg.com>; Knut Annar Hasle <knut-annar.hasle@sarpsborg.com>; Roar Ståle 
Hansen <staale.hansen@sarpsborg.com>; Turid Stubø Johnsen <turid-stuboe.johnsen@sarpsborg.com>
Kopi: Finn Arne Solberg <finn-arne.solberg@sarpsborg.com>; Klaus Lintho 
<klaus.lintho@sarpsborg.com>; Karin B. Korneliussen <karin-brenden.korneliussen@sarpsborg.com>; 
Daniel Brandsrød <daniel.brandsrod@sarpsborg.com>; chiga-bisimwa.nyamugira@sarpsborg.com; Tone 
Karina Ingesen <tone-karina.ingesen@sarpsborg.com>; Hilde Holten <hilde.holten@sarpsborg.com>; 
Rikardst <Rikardst@gmail.com>; Åse Line Bunes Olsen <line-bunes.olsen@sarpsborg.com>; Lisbeth 
Bakke <lisbeth.bakke@sarpsborg.com>; arild@karlsenpost.no; Solbjørg Lervik 
<solbjoerg.lervik@sarpsborg.com>; Ole Gunnar Torgrimsby <ole-gunnar.torgrimsby@sarpsborg.com>; 
Arnstein Koch-Engebretsen <arnstein.koch-engebretsen@sarpsborg.com>; Mimmi Elisabeth Grythe 
<elisabeth.grythe@sarpsborg.com>; Kåre Inge Andersen <kaare-inge.andersen@sarpsborg.com>; Atle 
Midtgård <atle.midtgaard@sarpsborg.com>; sondre.kvam <sondre.kvam@gmail.com>; Anna Katrine 
Antonie Dahlen <anna-katrine-antonie.dahlen@sarpsborg.com>; marlene-
annabella.martin@sarpsborg.com; Guri Bugge <guri.bugge@sarpsborg.com>; Stein Arild Knudsen <stein-
arild.knudsen@sarpsborg.com>; Lisbeth Yvonne Sælid <lisbeth-yvonne.saelid@sarpsborg.com>; Rune 
Andreassen <rune.andreassen@sarpsborg.com>; Heidi Næss <heidi-kathrin.naess@sarpsborg.com>; Pål 
Gudbrand Rødsrud <gudbrand.roedsrud@sarpsborg.com>; Margrethe Motzfeldt 
<margrethe.motzfeldt@sarpsborg.com>; Kari Røine <kari.roeine@sarpsborg.com>; Bjørn Jegstad Klein 
<bjoern-jegstad.klein@sarpsborg.com>; Bjoegith <Bjoegith@online.no>; Frank Wisur 
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<frank.wisur@sarpsborg.com>; Aisa Therese N. Fredh <aisa.fredh@sarpsborg.com>; 
trond.j.undrum@gmail.com; Bjørn Lande <bjorn.lande.no@gmail.com>; Per Ludvig Spydevold <per-
ludvig.spydevold@sarpsborg.com>; Solfrid Kobbevik <solfrid.kobbevik@sarpsborg.com>; Ole Cornelius 
Monstad <ole-cornelius.monstad@sarpsborg.com>; Erik Bråthen <erik.braathen@sarpsborg.com>; Stine 
Marie Alsterberg Larsen <stine-marie-alsterberg.larsen@sarpsborg.com>; Knut Raknerud Olsen <knut-
raknerud.olsen@sarpsborg.com>; Thomas Willy Hansen <thomas-willy.hansen@sarpsborg.com>; Knut 
Olav Farbrot <knut-olav.farbrot@sarpsborg.com>
Emne: RE: Bystyremøte 16.12 og finansiering jamfør opplæringsloven § 13-10
 
Til Kommunedirektøren
Jeg anser brevet fra Utdanningsforbundet som et alvorlig varsel om mulig lovbrudd samt avtalebrudd 
(Kopinor-avtalen).
Jeg har derfor videresendt brevet til Kontrollutvalgets sekretariat og revisjonen for videre oppfølging. 
Jeg vil be om at kommunedirektøren svarer ut de påstander som fremkommer i brevet og at dette skjer i 
forkant av bystyrets budsjett behandling. 
Mvh
Jon Gåsvatn 
Leder av Kontrollutvalget 
Sarpsborg kommune 
 
 
 
 
Sendt fra min Galaxy
 
 
 
-------- Opprinnelig melding --------
Fra: Knut Olav Farbrot / Sarpsborg lokallag <Leder.Sarpsborg@utdanningsforbundet.no> 
Dato: 10.12.2021 13:18 (GMT+01:00) 
Til: Ordfører <ordforer@sarpsborg.com>, Linda Engsmyr <linda.engsmyr@sarpsborg.com>, Liv Therese 
Thorbjørnsen <therese.thorbjoernsen@sarpsborg.com>, Svein Larsen <s.larsen@sarpsborg.com>, Tor 
Egil Brusevold <tor-egil.brusevold@sarpsborg.com>, Lisbeth Nesteng <lisbeth.nesteng@sarpsborg.com>, 
Anwar Poya <anwar.poya@sarpsborg.com>, mona.brevik@gmail.com, Christer Solheim Ryen <christer-
solheim.ryen@sarpsborg.com>, Desiré Helén Craggs <desire-helen.craggs@sarpsborg.com>, Stig Aimar 
Hansen <stig-aimar.hansen@sarpsborg.com>, Gry Borgaas <gry.borgaas@sarpsborg.com>, Nancy 
Elizabeth Githmark <nancy.githmark@sarpsborg.com>, Joakim Stubberud 
<joakim.stubberud@sarpsborg.com>, Stian Gressum <stian.gressum@sarpsborg.com>, Helge Skår 
<helge.skaar@sarpsborg.com>, Henriette Holt Gausdal <henriette.gausdal@sarpsborg.com>, Arild Sunde 
<arild.sunde@sarpsborg.com>, Halvor Asbjørn Fjeld <halvor.fjeld@sarpsborg.com>, Wenche Marie 
Skaar Brattset <wenche-skaar.brattset@sarpsborg.com>, Jan Petter Bruun Bastøe <jan-
petter.bastoe@sarpsborg.com>, Marthe Jonassen Røssvassbukt Bastøe <marthe-
jonassen.bastoe@sarpsborg.com>, Frank Vigart Thune Eriksen <frank-vigart.eriksen@sarpsborg.com>, 
Helene Winther Gjerløw <helene-winther.gjerlow@sarpsborg.com>, Else Kristine Gustavsen 
<kristine.gustavsen@sarpsborg.com>, stein erik westlie <stein_erik_westlie@hotmail.com>, Simon 
Andreas Brännstrøm <andreas-simon.brannstroem@sarpsborg.com>, Unni Blakkestad 
<unni.blakkestad@sarpsborg.com>, Jan Inge Haltbakk <jan-inge.haltbakk@sarpsborg.com>, Harald 
Gerhard Rønneberg <harald.roenneberg@sarpsborg.com>, Ann-Hege Indrevoll <ann-
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hege.indrevoll@sarpsborg.com>, Emil Alexander Haugerud Engeset <emil-alexander-
haugerud.engeset@sarpsborg.com>, Gøril Eilertsen <goeril.eilertsen@sarpsborg.com>, Per Olaf Toftner 
<per-olaf.toftner@sarpsborg.com>, Jon Jæger Gåsvatn <jon-jaeger.gaasvatn@sarpsborg.com>, Marit 
Kildedal <marit.kildedal@sarpsborg.com>, Jon Henriksen <jon.henriksen@sarpsborg.com>, Steinar 
Haakenstad <steinar.haakenstad@sarpsborg.com>, Ståle Solberg <staale.solberg@sarpsborg.com>, Kai 
Roger Hagen <kai-roger.hagen@sarpsborg.com>, Anna Margaretha Solberg <anna-
margaretha.solberg@sarpsborg.com>, Knut Annar Hasle <knut-annar.hasle@sarpsborg.com>, Roar Ståle 
Hansen <staale.hansen@sarpsborg.com> 
Ko: Finn Arne Solberg <finn-arne.solberg@sarpsborg.com>, Klaus Lintho <klaus.lintho@sarpsborg.com>, 
"Karin B. Korneliussen" <karin-brenden.korneliussen@sarpsborg.com>, Daniel Brandsrød 
<daniel.brandsrod@sarpsborg.com>, chiga-bisimwa.nyamugira@sarpsborg.com, Tone Karina Ingesen 
<tone-karina.ingesen@sarpsborg.com>, Hilde Holten <hilde.holten@sarpsborg.com>, 
rikardst@gmail.com, Åse Line Bunes Olsen <line-bunes.olsen@sarpsborg.com>, Lisbeth Bakke 
<lisbeth.bakke@sarpsborg.com>, arild@karlsenpost.no, Solbjørg Lervik 
<solbjoerg.lervik@sarpsborg.com>, Ole Gunnar Torgrimsby <ole-gunnar.torgrimsby@sarpsborg.com>, 
Arnstein Koch-Engebretsen <arnstein.koch-engebretsen@sarpsborg.com>, Mimmi Elisabeth Grythe 
<elisabeth.grythe@sarpsborg.com>, Kåre Inge Andersen <kaare-inge.andersen@sarpsborg.com>, Atle 
Midtgård <atle.midtgaard@sarpsborg.com>, sondre.kvam@gmail.com, Anna Katrine Antonie Dahlen 
<anna-katrine-antonie.dahlen@sarpsborg.com>, marlene-annabella.martin@sarpsborg.com, Guri Bugge 
<guri.bugge@sarpsborg.com>, Stein Arild Knudsen <stein-arild.knudsen@sarpsborg.com>, Lisbeth 
Yvonne Sælid <lisbeth-yvonne.saelid@sarpsborg.com>, Rune Andreassen 
<rune.andreassen@sarpsborg.com>, Heidi Næss <heidi-kathrin.naess@sarpsborg.com>, Pål Gudbrand 
Rødsrud <gudbrand.roedsrud@sarpsborg.com>, Margrethe Motzfeldt 
<margrethe.motzfeldt@sarpsborg.com>, Kari Røine <kari.roeine@sarpsborg.com>, Bjørn Jegstad Klein 
<bjoern-jegstad.klein@sarpsborg.com>, bjoegith@online.no, Frank Wisur 
<frank.wisur@sarpsborg.com>, "Aisa Therese N. Fredh" <aisa.fredh@sarpsborg.com>, 
trond.j.undrum@gmail.com, Bjørn Lande <bjorn.lande.no@gmail.com>, per-
ludvig.spydevold@sarpsborg.com, Solfrid Kobbevik <solfrid.kobbevik@sarpsborg.com>, Ole Cornelius 
Monstad <ole-cornelius.monstad@sarpsborg.com>, Erik Bråthen <erik.braathen@sarpsborg.com>, Stine 
Marie Alsterberg Larsen <stine-marie-alsterberg.larsen@sarpsborg.com>, Knut Raknerud Olsen <knut-
raknerud.olsen@sarpsborg.com>, Thomas Willy Hansen <thomas-willy.hansen@sarpsborg.com>, Knut 
Olav Farbrot <knut-olav.farbrot@sarpsborg.com> 
Emne: Bystyremøte 16.12 og finansiering jamfør opplæringsloven § 13-10 
 
Bystyret, representanter og vararepresentanter.
 
Utdanningsforbundet har i november hatt møter med alle politiske partier med unntak av med 
Senterpartiet. Det har ikke lykkes oss å oppnå kontakt med SP.
 
I de politiske møtene har vi formidlet viktige saker på oppvekstområdet og knyttet til 
forebyggende tjenester hvor det var foreslått kutt, samt vår oppfatning av handlingsplan 2022-
2025 og årsbudsjett for 2022.
 
I utvalg for kultur og oppvekst har undertegnede som ansattrepresentant også belyst viktige 
forhold knyttet til blant annet konsekvenser av mangler vedrørende trykte læremidler i 
grunnskolen (les bøker og konkretiseringsmateriell for tilpasset opplæring). 
 

41

mailto:ann-hege.indrevoll@sarpsborg.com
mailto:emil-alexander-haugerud.engeset@sarpsborg.com
mailto:emil-alexander-haugerud.engeset@sarpsborg.com
mailto:goeril.eilertsen@sarpsborg.com
mailto:per-olaf.toftner@sarpsborg.com
mailto:jon-jaeger.gaasvatn@sarpsborg.com
mailto:marit.kildedal@sarpsborg.com
mailto:jon.henriksen@sarpsborg.com
mailto:steinar.haakenstad@sarpsborg.com
mailto:staale.solberg@sarpsborg.com
mailto:kai-roger.hagen@sarpsborg.com
mailto:anna-margaretha.solberg@sarpsborg.com
mailto:anna-margaretha.solberg@sarpsborg.com
mailto:knut-annar.hasle@sarpsborg.com
mailto:staale.hansen@sarpsborg.com
mailto:finn-arne.solberg@sarpsborg.com
mailto:klaus.lintho@sarpsborg.com
mailto:karin-brenden.korneliussen@sarpsborg.com
mailto:daniel.brandsrod@sarpsborg.com
mailto:chiga-bisimwa.nyamugira@sarpsborg.com
mailto:tone-karina.ingesen@sarpsborg.com
mailto:hilde.holten@sarpsborg.com
mailto:rikardst@gmail.com
mailto:line-bunes.olsen@sarpsborg.com
mailto:lisbeth.bakke@sarpsborg.com
mailto:arild@karlsenpost.no
mailto:solbjoerg.lervik@sarpsborg.com
mailto:ole-gunnar.torgrimsby@sarpsborg.com
mailto:arnstein.koch-engebretsen@sarpsborg.com
mailto:elisabeth.grythe@sarpsborg.com
mailto:kaare-inge.andersen@sarpsborg.com
mailto:atle.midtgaard@sarpsborg.com
mailto:sondre.kvam@gmail.com
mailto:anna-katrine-antonie.dahlen@sarpsborg.com
mailto:marlene-annabella.martin@sarpsborg.com
mailto:guri.bugge@sarpsborg.com
mailto:stein-arild.knudsen@sarpsborg.com
mailto:lisbeth-yvonne.saelid@sarpsborg.com
mailto:rune.andreassen@sarpsborg.com
mailto:heidi-kathrin.naess@sarpsborg.com
mailto:gudbrand.roedsrud@sarpsborg.com
mailto:margrethe.motzfeldt@sarpsborg.com
mailto:kari.roeine@sarpsborg.com
mailto:bjoern-jegstad.klein@sarpsborg.com
mailto:bjoegith@online.no
mailto:frank.wisur@sarpsborg.com
mailto:aisa.fredh@sarpsborg.com
mailto:trond.j.undrum@gmail.com
mailto:bjorn.lande.no@gmail.com
mailto:per-ludvig.spydevold@sarpsborg.com
mailto:per-ludvig.spydevold@sarpsborg.com
mailto:solfrid.kobbevik@sarpsborg.com
mailto:ole-cornelius.monstad@sarpsborg.com
mailto:erik.braathen@sarpsborg.com
mailto:stine-marie-alsterberg.larsen@sarpsborg.com
mailto:knut-raknerud.olsen@sarpsborg.com
mailto:knut-raknerud.olsen@sarpsborg.com
mailto:thomas-willy.hansen@sarpsborg.com
mailto:knut-olav.farbrot@sarpsborg.com


Takk for gode og konstruktive møter med dere som er folkevalgte i Sarpsborg!
 
Vedlagt ligger et brev som Utdanningsforbundet ønsker å formidle til bystyret før 
budsjettbehandlingen 16.12.
 
Vi håper dere debatterer innholdet i brevet og at det får konsekvenser for endelig 
handlingsplan- og budsjettvedtak.
 
Ønsker noen oppklaring av innholdet, er det bare å ta kontakt med undertegnede.
 
Kopi: Vararepresentanter til bystyret, Kommunedirektør oppvekst og AU i Utdanningsforbundet 
Sarpsborg 
 
God helg når den tid kommer!
 
Mvh
Knut Olav Farbrot
Tlf 90192998
Lokallagsleder og vara hovedtillitsvalgt
Utdanningsforbundet Sarpsborg
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/118 
Dokumentnr.: 7 
Løpenr.: 16320/2022 
Klassering: 3003-188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 01.02.2022 22/7 

 

Prosjektplan: Levekårsutfordringer - utenforskap 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte ett av følgende vedtak: 
A. 1. Prosjektplan «Levekårsutfordringer - utenforskap» godkjennes slik den foreligger.  

 
B. 1. Prosjektplan «Levekårsutfordringer - utenforskap» godkjennes med følgende 

spesifiseringer: 
 Problemstilling/er: xx 
 Øvrige avgrensninger: xx 

2. Oppdatert prosjektplan fremlegges til endelig godkjenning på neste møte.   
 
Fredrikstad, 20.01.2022 
 
 

Vedlegg 
 Prosjektplan «Levekårsutfordringer- utenforskap», datert 20.01.2022 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 KU-sak 21/47, den 30.11.2021 (Forvaltningsrevisjonsplan 2022-2024) 
 Bystyresak behandles 27.01.2022 (Forvaltningsrevisjonsplan 2022-2024) 

 

Saksopplysninger 
Saken legges frem til behandling under forutsetning om at Plan for forvaltningsrevisjon blir 
vedtatt i bystyret 27. januar 2022 i tråd med kontrollutvalgets innstilling.  
 
Det framgår av forvaltningsrevisjonsplanens vedlegg, Risiko og vesentlighetsvurderinger i 
Sarpsborg kommune hva som er bakgrunnen for dette prosjektet. Revisjonen har gjengitt de 
viktigste poengene i sin prosjektplan (jf. pkt. 1«Bakgrunnen for prosjektet»).  Revisjonen har 
foreslått tre hovedproblemstillinger: 
 

1. Har Sarpsborg kommune utarbeidet en oversikt over befolkningens helsetilstand, og 
de positive og negative faktorene som kan virke inn på denne?  

2. Har Sarpsborg kommune lagt til grunn oversikten over helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer for fastsettelse av mål, strategier og valg av tiltak i kommunens 
planer?  
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3. Har Sarpsborg kommune iverksatt nødvendige tiltak for å møte kommunens 
folkehelseutfordringer?  

 
Revisjonen antar at det vil gå med 400 timer +/- 10 % til dette prosjektet. Rapporten er 
estimert til å oversendes sekretariatet i august 2022. 
 
Dette prosjektet anslås til å bruke ca 100 timer mer enn snittet på 300 timer. Revisjonen 
opplyser at dette bla. er begrunnet i at prosjektet beveger seg over flere kommunalområder. 
Revisjonen opplyser i tillegg at det kan få innvirkning på det totale antall revisjonsprosjekt i 
planperioden. 

Vurdering 
Sekretariatet finner problemstillingene i stor grad relevante i forhold til omtalen i 
forvaltningsrevisjonsplanen/risiko- og vesentlighetsvurderingene.  
 
Sekretariatet vurderer imidlertid at problemstillingene er noe generelle jf administrasjonens 
og kontrollutvalgets innspill under arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon. I møte med 
kommunens ledelse (jf. ROV-vurderingen) fremkom det at det ikke var levekårsutfordringer 
generelt, men i enkelte deler av kommunen som det var ønskelig med en 
forvaltningsrevisjon på. Bekymringen var blant annet knyttet opp mot en stor andel 
sekundær tilflytting av flyktninger. Både ordfører og kommunedirektør trakk frem 
koordineringen mellom ulike tjenester i kommunen som et område som var aktuelt for 
forvaltningsrevisjon.  I tillegg kom utvalgsleder med et notat i møtet da plan for 
forvaltningsrevisjonen ble vedtatt som inneholdt innspill til et eventuelt prosjekt på området. 
Her var utenforskap, samarbeid mellom tjenesteområder, psykiatri og rus stikkord. 
Sekretariatet kan ikke se at dette ivaretas tilstrekkelig i forslaget til prosjektplan, og vurderer 
at problemstillingene bør spisses noe.  
 
Sekretariatets anbefaler at kontrollutvalget i møte drøfter forslag til problemstillinger og 
eventuelt spisser disse slik at prosjektet blir i tråd med utvalgets ønsker/forventninger.  
 
Sekretariatet legger derfor frem to forslag til vedtak, ett hvor prosjektplanen vedtas som den 
er, og et forslag hvor utvalget kommer med nærmere spesifiseringer av 
problemstillinger/avgrensninger.   
 
 

44



Levekårsutfordringer - 
utenforskap 
 
 
 

  

 

PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 

SARPSBORG KOMMUNE 
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1 Bakgrunn for prosjektet 

Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget. 

 

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

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

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

vedtak.  

 

Plan for forvaltningsrevisjon 2022 – 2024 ble behandlet i kontrollutvalget 30.11.2021 i sak PS 21/47 og 

skal behandles i bystyret 27.01.2022. Planen bygger på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kom-

munen. Levekårsutfordringer er det første prosjektet som skal gjennomføres i planperioden. I risiko- og 

vesentlighetsvurderingen nevnes det følgende om risiko på området: 

 

«I møte med ordfører og kommunedirektør blir det sagt at det er levekårsutfordringer i 

enkelte deler av kommunen. Det er høy grad av sekundær tilflytting av flyktninger. 

Kommunen ser at flere har store barneflokker, noe som kan legges press på ulike 

tjenestetilbud i enkelte deler av kommunen. Blant annet på skole, barneverntjenester etc. Det 

er også flere som ikke er i arbeid. Barnefattigdom har økt i Sarpsborg de siste årene. Samlet 

kan dette gi kommunen store økonomiske utfordringer. Ordfører og kommunedirektør sier at 

koordinering mellom ulike tjenester kan være aktuelt tema for en forvaltningsrevisjon. 

Spesielt er utenforskap utfordrende. Kommunen har satt i gang ulike prosjekt /samarbeid 

med IMDI, KS med mer. Det blir videre sagt at kommunen er i startgropa med et områdeløft i 

områder med mye tilflytting og utfordrende bomiljø. […]. 

 

I et sosialt bærekraftperspektiv har Sarpsborg store og komplekse utfordringer som skal 

løses. Sarpsborg ligger lavere enn landsgjennomsnittet på de fleste levekårsindikatorene, og 

befolkningens helsetilstand er også dårligere i befolkningen. Sarpsborg har en høy andel 

barn i lavinntektsfamilier og høy andel unge uføre. I tillegg får befolkningsstrukturen, med en 

høy andel eldre og lav andel unge, konsekvenser for den sosiale og økonomiske 

bærekraften. […]. 

 

Sarpsborg har store levekårsutfordringer. Kommunen skårer dårligere enn 

landsgjennomsnittet på de fleste levekårs- og folkehelseindikatorene som blant annet 

utdanning, sysselsetting, inntekt og helse. Andelen uføretrygdede ligger høyere i Sarpsborg 

sammenlignet med fylket og landet, det samme gjelder omfanget av barn og unge som lever 

i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Sarpsborg har også en høyere andel innbyggere 

med psykiske lidelser enn landsgjennomsnittet. Dette gjelder også den yngre delen av 

befolkningen. Dette gjenspeiles i at en høyere andel av Sarpsborgs innbyggere får helse- og 

omsorgstjenester sammenlignet med andre kommuner. 

 

Det er en stor økning og etterspørsel etter tjenester til mennesker med rus- og psykiske 

lidelser. Økningen sees tydeligst for henvendelser til lavterskeltjenestene. […]. 

 

Sekretariatet vurderer at levekårsutfordringer kan være et risiko-område for Sarpsborg 

kommune. De kommunale tjenestene i NAV som blant annet er sosial hjelp kan være et 

vesentlig område å gjøre nærmere vurderinger på. Samarbeidet mellom eksempelvis NAV, 

psykisk rus- og psykisk helse, boveiledning og barnevern kan være aktuelt. Langvarig 
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utenforskap av grupper kan medføre at det oppstår såkalte parallelle samfunn hvor ikke-inte-

grerte grupper utvikler sin egen kultur, lover, regler og institusjoner. Kommunen er kjent 

med utfordringen rundt utenforskap. Imidlertid vurderes det fortsatt som risiko ved dette 

området.» 

 

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

 

Det vil bli gjennomført et oppstartsmøte med administrasjonen i etterkant av behandlingen i kontrollut-

valget.  

 

2 Premisser for prosjektarbeidet 

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

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

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

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

befalinger. 

 

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

 

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

med sekretariatet og ved behov ved kontrollutvalget. 

 

3 Problemstillinger og avgrensninger 

Revisjonen foreslår følgende problemstillinger: 

 

1. Har Sarpsborg kommune utarbeidet en oversikt over befolkningens helsetilstand, og de positive 

og negative faktorene som kan virke inn på denne? 

2. Har Sarpsborg kommune lagt til grunn oversikten over helsetilstand og påvirkningsfaktorer for 

fastsettelse av mål, strategier og valg av tiltak i kommunens planer? 

3. Har Sarpsborg kommune iverksatt nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutford-

ringer?  

 

Hovedfokuset i revisjonen vil være på om Sarpsborg kommune har oversikt over sine levekårs- og fol-

kehelseutfordringer, om oversikten danner grunnlaget for kommunens mål, strategier og tiltak, samt om 

kommunen har iverksatt nødvendige tiltak for å møte kommunens levekårs- og folkehelseutfordringer.   

 

Det fremkommer av risiko- og vesentlighetsvurderingen at Sarpsborg kommune har store levekårsut-

fordringer, og at kommunen skårer dårligere enn landsgjennomsnittet på flere levekårs- og folkehelse-

indikatorer. Ifølge folkehelseloven § 5, skal kommuner ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i be-

folkningen, samt de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Det fremkommer av loven 

at denne oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, herunder 

vurdere konsekvenser og årsaksforhold. Gjennom problemstilling 1 vil revisjonen undersøke om kom-

munen tilfredsstiller kravene som fremkommer av folkehelseloven § 5. 
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Når det gjelder problemstilling 2 vil revisjonen undersøke om kommunens oversikt over befolkningens 

helsetilstand og funnene her er benyttet for å utarbeide kommunens mål, strategier og tiltak omhand-

lende folkehelse og levekårsutfordringer, j.fr. folkehelseloven § 6. Ifølge § 7 av folkehelseloven, skal 

kommuner iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer. Gjennom 

problemstilling 3, vil vi derfor undersøke de faktiske tiltakene kommunen har iverksatt på området. 

 

Ut ifra det som er beskrevet i risiko- og vesentlighetsvurderingen, vil det kunne være aktuelt å se nær-

mere på tjenester som skal forhindre at innbyggere opplever utenforskap, og samarbeidet mellom disse 

tjenestene. Da levekårsutfordringer og utenforskap er områder som ikke nødvendigvis begrenser seg 

til kommuneområdet helse og velferd, vil det i tillegg være aktuelt å se på virksomheter som faller inn 

under kommuneområdet samfunn og kommuneområdet oppvekst. Aktuelle virksomheter/tjenester i 

denne revisjonen vil være NAV og dets kommunale tjenester, plan og samfunnsutvikling, forebyggende 

tjenester, boveiledning, rus og psykisk helse, barnevern, skole og barnehage.  

 

4 Revisjonskriterier 

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

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

med basis i autoritative kilder. Også kommunens egne retningslinjer kan utgjøre revisjonskriterier. Re-

visjonskriteriene er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik/svakheter. Fakta vurderes opp mot 

revisjonskriteriene, og disse vurderingene danner grunnlaget for de konklusjoner som trekkes. I dette 

prosjektet vil vi ta utgangspunkt i følgende kilder når vi utleder revisjonskriterier: 

 Lov om folkehelsearbeid av 24. juni 2011 nr. 29 (Folkehelseloven) 

 Forskrift av 28. juni 2012 nr. 692 (Forskrift om oversikt over folkehelsen) 

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30 (Helse- og om-

sorgstjenesteloven) 

 Fattigdom - veileder for tverrsektorielt arbeid for barn som lever i fattigdom (Barne-, ungdoms- 

og familiedirektoratet) 

 Oppslagsverk: Hvordan kan vi hjelpe ungdom som står i fare for å falle utenfor skole og arbeids-

liv? (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) 

 Stortingsmelding 32: Ingen utenfor – En helhetlig politikk for å inkludere flere i arbeids- og sam-

funnsliv (Arbeids- og sosialdepartementet 4. juni 2021) 

 Kommunens aktuelle planer på området 

 

5 Metodisk tilnærming og gjennomføring 

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

maet nedenfor: 

 
Problemstillinger 

 

Revisjonskriterier Databehov Innhentings-/ana-

lyse metode 

Problemstilling 1 

Har Sarpsborg kommune 

utarbeidet en oversikt 

over befolkningens hel-

setilstand, og de positive 

og negative faktorene 

Folkehelseloven, for-

skrift om oversikt 

over folkehelsen 

Informasjon om kommunens 

dokumenter og planer på områ-

det, informasjon fra kommu-

nens ledere på området 

 

Dokumentanalyse 

og intervjuer 
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som kan virke inn på 

denne? 

  

Problemstilling 2 

Har Sarpsborg kommune 

lagt til grunn oversikten 

over helsetilstand og på-

virkningsfaktorer for fast-

settelse av mål, strate-

gier og valg av tiltak i 

kommunens planer? 

Folkehelseloven, for-

skrift om oversikt 

over folkehelsen 

Informasjon om kommunens 

dokumenter og planer på områ-

det, informasjon fra kommu-

nens ledere på området 

 

Dokumentanalyse 

og intervjuer 

Problemstilling 3 

Har Sarpsborg kommune 

iverksatt nødvendige til-

tak for å møte kommu-

nens folkehelseutford-

ringer? 

Folkehelseloven, for-

skrift om oversikt 

over folkehelsen 

Informasjon om kommunens 

dokumenter og planer på områ-

det, informasjon fra kommu-

nens ledere på området 

 

Dokumentanalyse 

og intervjuer 
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6 
 

 

 

6 Prosjektorganisering, ressursbehov og 

fremdriftsplan 

 
Prosjektdeltakere Henning S. Langsholt - utførende forvaltningsrevisor 

Bjørnar Bakker Eriksen - oppdragsansvarlig forvaltnings-

revisor 

Prosjektperiode Februar 2022 – september 2022 

Antall timer 400 +/- 10 % timer 

Vedtaksorgan: Kontrollutvalget i Sarpsborg kommune 

Fremdrift Ferdig  

Når prosjektplan er godkjent i KU Februar 2022 

Når rapport er sendt til kommunedirektør August 2022 

Når rapport er sendt til kontrollutvalgssekretariatet August 2022 

 
Kommentar til ressursrammen 

For å besvare ut revisjonens problemstillinger på en god måte er vi nødt til å gå gjennom en stor mengde 

med planer og dokumenter på tvers av flere kommunalområder. Vi er også nødt til å gjennomføre an-

slagsvis 8-10 intervjuer med ledere fra ulike kommunalområder og virksomheter. Vi estimerer at dette 

prosjektet vil ta 400 timer (+/- 10 prosent). I plan for forvaltningsrevisjon for Sarpsborg kommune er det 

vedtatt at det skal gjennomføres 8 forvaltningsrevisjoner i perioden januar 2022-juli 2024 (med forbehold 

om at bystyret vedtar kontrollutvalgets innstilling). Det er forutsatt i planen at den enkelte forvaltnings-

revisjon vil ta omtrent 300 timer. Når det vedtas forvaltningsrevisjoner med et høyere timeantall enn 

dette, vil dette kunne påvirke hvor mange forvaltningsrevisjoner som kan gjennomføres innenfor plan-

perioden. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/118 
Dokumentnr.: 9 
Løpenr.: 18750/2022 
Klassering: 3003-188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 01.02.2022 22/8 

 

Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2021 - Sarpsborg kommune 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2021, tas til orientering 

 
Fredrikstad, 20.01.2022 
 
 

Vedlegg 
Statusrapport, Utført forvaltningsrevisjon for 2021 – Sarpsborg kommune, datert 17.01 2022. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Forvaltningsrevisjonsplan for Sarpsborg kommune 2020/2021 
 Kontrollutvalget, sak 21/31, 14.09.2021, Avklaring på og informasjon om utsatte og 

forsinkede forvaltningsrevisjoner. 
 Kontrollutvalget, sak 21/48, 30.11.2021, Avslutning av nåværende 

forvaltningsrevisjonsplan  
 

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

Vurdering 
Østre Viken kommunerevisjon IKS redegjør i sin statusrapport for de forvaltningsrevisjons 
prosjekt som er gjennomført i 2021. Leveransene er delvis i henhold til vedtatt 
forvaltningsrevisjonsplan for perioden 2020 – 2021. To av vedtatte prosjekt, henholdsvis 
Tildeling av tjenester (og pårørende-oppfølging) og Personvern er ikke levert. 
 
I statusrapporten har revisjonen vist fordelte timer på de ulike prosjektene slik at 
kontrollutvalget får en bedre oversikt over hvordan timene er forbruket.  
 
Sarpsborg kommune har budsjettert med 1460 timer til forvaltningsrevisjon, 
oppfølgingsundersøkelser og eierskapskontroll i 2021. I tillegg ble det overført 400 timer fra 
2020 til 2021 i forbindelse med utsettelse av forvaltningsrevisjonen Kvalitet i pleie og 
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omsorgstjenestene for tjenesteyting, altså totalt 1860 timer. Revisjonen har levert 1473 timer 
per 31. desember 2021. Dette utgjør 79,2 % av budsjett.  
Revisjonen opplyser at de i 2023 vil foreta en avregning for regnskapsåret 2022 knyttet til de 
400 timene som ble overført, dette da den aktuelle forvaltningsrevisjonen fortsatt er under 
arbeid og er estimert levert til kontrollutvalgets andre møte i 2022, i notat av 31.08. 2021 
opplyser revisjonen at de anslår at rundt 100 timer i tilknytning til dette prosjektet vil påløpe i 
2022. 
 
Merforbruk avregnes mot regnskapsrevisjon. Eventuelt mindreforbruk blir tilbakebetalt til 
kommunen. 
Vi viser til vedlagte statusrapport for ytterligere detaljer.  
 
Sekretariatet anbefaler for kontrollutvalget at revisjonens statusrapport om utført 
forvaltningsrevisjon for 2021 tas til orientering. 
 
 
 

52



 

 

 

 

Statusrapport  
Utført forvaltningsrevisjon 2021 

Sarpsborg kommune  
 

 
Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på vegne av kontrollutvalget i 

kommunen. 

 

Tabellen nedenfor viser arbeid som er utført i perioden 1. januar til 31. desember 2021. 

 
Tabell: Produksjon og ressursbruk 

Oppgave Rapportert 
2020 

2021 Prosjekt 
totalt 

Estimerte ti-
mer 

Mer-/mindre-
forbruk 

Administrasjon   60    

Kvalitet i pleie- og om-
sorgtjenestene for tje-
nesteyting* 

95 437 532 600 +/- 10 %  

BPA-ordningen 244 184 428 350-400 +28 

Spesialundervisning og 
lærernorm i grunnsko-
len 

11,5 473,5 485 450 +/- 10 %  

Byggesak*  175  350 +/- 10 %  

Levekårsutfordringer - 
utenforskap* 

 6  400 +/- 10 % 
(forslag) 

 

Oppfølgingsrapport An-
tikorrupsjonsarbeid 

 60,5 60,5 50-80  

Oppfølgingsrapport 
Barnevern 

 77 77 50-80  

Sum  1473    

Merknader: Kolonnen «Rapportert 2020» viser hva som er rapportert i 2020 på prosjekter som ble på-

begynt det året. Timene tas med for å kunne gi et bedre bilde av totalforbruk knyttet til de ulike prosjek-
tene. Kolonnen «Estimerte timer» angir timeantall som er estimert i vedtatt prosjektplan, mens kolon-

nen «Mer-/mindreforbruk» viser mer- og mindreforbruk i forhold til estimat for de ferdigstilte prosjek-
tene. 
*Ikke ferdigstilt (revisjonen registrerer timer på prosjektene frem til bystyrebehandlingen). 

 

Administrasjon 

Timene dekker administrativ deltakelse i kontrollutvalg og andre fora, mindre arbeidsoppga-

ver, samordningsmøter med kontrollutvalgssekretariatet, utarbeidelse av statusrapporter og 

lignende oppgaver som ikke føres på eget prosjekt. Timeantallet er stipulert ut i fra tidligere 

erfaringstall, hvor alle slike oppgaver ble ført i egne kategorier i vårt timeregistreringssystem, 

og bygger på et gjennomsnitt over flere år.  

 

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting 
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Opprinnelig prosjektplan ble vedtatt i kontrollutvalgets møte 9. juni 2020 (sak 20/23). Forvalt-

ningsrevisjonen har blitt utsatt i to omganger, bl.a. på bakgrunn av korona-situasjonen. Utset-

telsene har medført at revisjonen har brukt en del tid på forberedelser og innhenting av infor-

masjon i 2020 som vi delvis måtte gjøre på nytt i 2021. Revisjonen utarbeidet en ny prosjekt-

plan som ble behandlet og vedtatt av kontrollutvalget 14. september 2021 med enkelte end-

ringer. 

 

I 2020 ble det brukt 95 timer på prosjektet. 437 timer er benyttet i 2021. Forvaltningsrevisjons-

rapporten forventes behandlet i kontrollutvalgets 2. møte i 2022. 

 

BPA-ordningen 

Prosjektplan ble vedtatt i kontrollutvalgets møte 9. juni 2020. Forvaltningsrevisjonsrapporten 

ble behandlet i kontrollutvalgets møte 27. april 2021. Revisjonen har brukt 184,5 timer på pro-

sjektet i 2021. For hele forvaltningsrevisjonen har det påløpt 428 timer, som medfører et mer-

forbruk på 28 timer i forhold til estimatet. 

 
Spesialundervisning og lærernorm i grunnskolen 

Prosjektplan ble behandlet i kontrollutvalget 2. februar 2021. Forvaltningsrevisjonsrapporten  

ble behandlet i kontrollutvalgets møte 14. september. Det er totalt brukt 485 timer på forvalt-

ningsrevisjonen, som er innenfor estimerte timer medregnet feilmargin. 

 

Byggesak 

Prosjektplan for Byggesak ble vedtatt av kontrollutvalget den 14. september i 2021. I 2021 har 

det medgått 175 timer til prosjektet, som har en estimert totalramme på 350 timer +/-10 %. 

Revisjonen estimerer at rapporten vil komme til behandling i kontrollutvalgets 2. møte i 2022. 

 

Levekårsutfordringer - utenforskap 

Denne forvaltningsrevisjonen er fra ny plan for forvaltningsrevisjon (januar 2022 - juli 2024). 

Revisjonen har brukt noen timer på å forberede arbeidet med plan for gjennomføring av for-

valtningsrevisjonen i slutten av 2021. Prosjektplan behandles i kontrollutvalgets møte 1. fe-

bruar 2022. Revisjonen tar her forbehold om at bystyret vedtar kontrollutvalgets innstilling når 

FR-planen behandles der 27. januar. 

 

Oppfølgingsrapport Antikorrupsjonsarbeid 

Forvaltningsrevisjonen «Antikorrupsjonsarbeid» ble behandlet i bystyrets møte 14.11.2019. 

Revisjonen har i løpet av 2021 jobbet med å undersøke oppfølgingen av bystyrets vedtak. 

Oppfølgingsrapport ble behandlet i kontrollutvalgets møte 14. september 2021. Totalt ble det 

benyttet 60,5 timer for å gjennomføre oppfølgingsundersøkelsen. 

 
Oppfølgingsrapport Barnevern 

Forvaltningsrevisjonen «Barnevern – ettervern og kjøp av tjenester» ble behandlet i bystyrets 

møte 27.02.2020. Revisjonen har i løpet av 2021 jobbet med å undersøke oppfølgingen av 

bystyrets vedtak. Oppfølgingsrapport ble behandlet i kontrollutvalgets møte 14. september 

2021. Totalt ble det benyttet 77 timer for å gjennomføre oppfølgingsundersøkelsen. 

 
Total leveranse 

Sarpsborg kommune har budsjettert med 1460 timer til forvaltningsrevisjon, oppfølgingsun-

dersøkelser og eierskapskontroll i 2021. I tillegg ble det overført 400 timer fra 2020 til 2021 i 

forbindelse med utsettelse av forvaltningsrevisjonen Kvalitet i pleie og omsorgstjenestene for 
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tjenesteyting. 1473 timer er levert i 2021. Revisjonen vil i 2023 foreta en avregning for regns-

kapsåret 2022 knyttet til de 400 timene som ble overført, dette på bakgrunn av at den tilknyt-

tede forvaltningsrevisjonen fortsatt er under arbeid. 

 
 
 

Rolvsøy, 17. januar 2022 
 
 

Casper Støten (sign.) 
konstituert fagleder for forvaltningsrevisjon 

 

 

55



ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/122 
Dokumentnr.: 4 
Løpenr.: 17640/2022 
Klassering: 3003-192 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 01.02.2022 22/9 

 

Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer 

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

 
Fredrikstad, 19.01.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Oppdragsansvarlig revisor, daglig leder, Jolanta Betker, datert 18.01.2022 
2. Oppdragsansvarlig revisor, konstituert fagleder for forvaltningsrevisjon, Casper 

Støten, datert 18.01.2022 
3. Oppdragsansvarlig revisor, forvaltningsrevisjon Bjørnar Bakker Eriksen, datert 

18.01.2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kommuneloven (2018)  
 Forskrift for kontrollutvalg og revisjon (2019). 

 

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

Vurdering 
Kontrollutvalget har en oppgave å se til at kommunen har en betryggende revisjonen, og 
som ledd i dette skal revisor avlegge uavhengighetserklæring. Sekretariatet kan ikke se at 
det er forhold som tilsier at revisors uavhengighet ikke er ivaretatt. Sekretariatet anbefaler 
derfor kontrollutvalget om at uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer tas til 
orientering.
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Til kontrollutvalget i Sarpsborg kommune 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig regnskapsrevisors 
uavhengighet for Sarpsborg kommune 
 

Innledning 

Ifølge kommuneloven § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. Nærmere krav til revisors 
uavhengighet og vandel følger av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (2019) §§ 16-19. 

Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder for alle som utfører revisjon for kommunen, 
herunder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Dette omfatter både 
oppdragsansvarlig revisor, medarbeidere på oppdraget og eventuelt andre som er engasjert på 
oppdraget.  

Østre Viken kommunerevisjon IKS har et kvalitetskontrollsystem i samsvar med internasjonal 
standard for kvalitetskontroll (ISQC 1). Kvalitetskontrollsystemet omfatter dokumenterte 
retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende 
lovgivning og annen regulering. Som en del av kvalitetskontrollsystemet har vi rutiner for å følge opp 
og sikre at revisjonsteamet har tilstrekkelig uavhengighet. 

Ifølge Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers 
ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Denne 
egenvurderingen følger nedenfor. 

 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet  

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

Undertegnede bekrefter at det ikke foreligger spesielle forhold som er egnet til å 
svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet. 

Tilknytning til den 
reviderte virksomheten 
(§ 17) 

Undertegnede har ikke selv eller nærstående som har en slik tilknytning til den 
reviderte eller kontrollerte virksomheten eller virksomhetens ansatte eller 
tillitsmenn at den er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.  

Stillinger i kommunen 
(§ 18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet 
(§ 18 b) 

Undertegnende har ikke andre stillinger i en virksomhet som kommunen deltar i eller 
er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er organisert 
som et interkommunalt selskap. 

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen 
deltar i eller er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er 
organisert som et interkommunalt selskap. 
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Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Deltakelse eller 
funksjoner i annen 
virksomhet (§ 18 d) 

Undertegnede deltar ikke i, eller har funksjoner i en annen virksomhet, som kan 
medføre at revisors interesser kommer i konflikt med interessene til kommunen, 
eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til revisor. 

Rådgivning eller andre 
tjenester (§ 18 e) 

Før slike tjenester gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens eller tjenestens 
art med hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen 
konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med kontrollutvalgs- 
og revisjonsforskriften § 18 e, utfører vi ikke tjenesten. Revisor vurderer hvert enkelt 
tilfelle særskilt. 

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning 
og bistand og ikke revisjon. Undertegnede er bevisst på at også slik veiledning må 
skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og 
kontrollvurderinger.  

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor kommunen 
som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 

Tjenester under 
kommunens egne 
ledelses- og 
kontrolloppgaver 
(§ 18 f) 

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

Fullmektig for den 
revisjonspliktige 
(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for kommunen. 

 

 

Rolvsøy, 18.01.2022 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Jolanta Betker (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor 
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Til kontrollutvalget i Sarpsborg kommune 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors 
uavhengighet for Sarpsborg kommune 
 

Innledning 

Ifølge kommuneloven § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. Nærmere krav til revisors 
uavhengighet og vandel følger av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (2019) §§ 16-19. 

Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder for alle som utfører revisjon for kommunen, 
herunder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Dette omfatter både 
oppdragsansvarlig revisor, medarbeidere på oppdraget og eventuelt andre som er engasjert på 
oppdraget.  

Østre Viken kommunerevisjon IKS har et kvalitetskontrollsystem i samsvar med internasjonal 
standard for kvalitetskontroll (ISQC 1). Kvalitetskontrollsystemet omfatter dokumenterte 
retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende 
lovgivning og annen regulering. Som en del av kvalitetskontrollsystemet har vi rutiner for å følge opp 
og sikre at revisjonsteamet har tilstrekkelig uavhengighet. 

Ifølge Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers 
ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Denne 
egenvurderingen følger nedenfor. 

 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet  

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

Undertegnede bekrefter at det ikke foreligger spesielle forhold som er egnet til å 
svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet. 

Tilknytning til den 
reviderte virksomheten 
(§ 17) 

Undertegnede har ikke selv eller nærstående som har en slik tilknytning til den 
reviderte eller kontrollerte virksomheten eller virksomhetens ansatte eller 
tillitsmenn at den er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.  

Stillinger i kommunen 
(§ 18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet 
(§ 18 b) 

Undertegnende har ikke andre stillinger i en virksomhet som kommunen deltar i eller 
er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er organisert 
som et interkommunalt selskap. 

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen 
deltar i eller er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er 
organisert som et interkommunalt selskap. 
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Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Deltakelse eller 
funksjoner i annen 
virksomhet (§ 18 d) 

Undertegnede deltar ikke i, eller har funksjoner i en annen virksomhet, som kan 
medføre at revisors interesser kommer i konflikt med interessene til kommunen, 
eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til revisor. 

Rådgivning eller andre 
tjenester (§ 18 e) 

Før slike tjenester gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens eller tjenestens 
art med hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen 
konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med kontrollutvalgs- 
og revisjonsforskriften § 18 e, utfører vi ikke tjenesten. Revisor vurderer hvert enkelt 
tilfelle særskilt. 

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning 
og bistand og ikke revisjon. Undertegnede er bevisst på at også slik veiledning må 
skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og 
kontrollvurderinger.  

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor kommunen 
som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 

Tjenester under 
kommunens egne 
ledelses- og 
kontrolloppgaver 
(§ 18 f) 

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

Fullmektig for den 
revisjonspliktige 
(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for kommunen. 

 

 

Rolvsøy, 18.01.2022 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Casper Støten (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor 
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Til kontrollutvalget i Sarpsborg kommune 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors 
uavhengighet for Sarpsborg kommune 
 

Innledning 

Ifølge kommuneloven § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. Nærmere krav til revisors 
uavhengighet og vandel følger av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (2019) §§ 16-19. 

Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder for alle som utfører revisjon for kommunen, 
herunder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Dette omfatter både 
oppdragsansvarlig revisor, medarbeidere på oppdraget og eventuelt andre som er engasjert på 
oppdraget.  

Østre Viken kommunerevisjon IKS har et kvalitetskontrollsystem i samsvar med internasjonal 
standard for kvalitetskontroll (ISQC 1). Kvalitetskontrollsystemet omfatter dokumenterte 
retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende 
lovgivning og annen regulering. Som en del av kvalitetskontrollsystemet har vi rutiner for å følge opp 
og sikre at revisjonsteamet har tilstrekkelig uavhengighet. 

Ifølge Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers 
ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Denne 
egenvurderingen følger nedenfor. 

 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet  

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

Undertegnede bekrefter at det ikke foreligger spesielle forhold som er egnet til å 
svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet. 

Tilknytning til den 
reviderte virksomheten 
(§ 17) 

Undertegnede har ikke selv eller nærstående som har en slik tilknytning til den 
reviderte eller kontrollerte virksomheten eller virksomhetens ansatte eller 
tillitsmenn at den er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.  

Stillinger i kommunen 
(§ 18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet 
(§ 18 b) 

Undertegnende har ikke andre stillinger i en virksomhet som kommunen deltar i eller 
er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er organisert 
som et interkommunalt selskap. 

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen 
deltar i eller er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er 
organisert som et interkommunalt selskap. 
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Side 2 av 2 

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Deltakelse eller 
funksjoner i annen 
virksomhet (§ 18 d) 

Undertegnede deltar ikke i, eller har funksjoner i en annen virksomhet, som kan 
medføre at revisors interesser kommer i konflikt med interessene til kommunen, 
eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til revisor. 

Rådgivning eller andre 
tjenester (§ 18 e) 

Før slike tjenester gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens eller tjenestens 
art med hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen 
konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med kontrollutvalgs- 
og revisjonsforskriften § 18 e, utfører vi ikke tjenesten. Revisor vurderer hvert enkelt 
tilfelle særskilt. 

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning 
og bistand og ikke revisjon. Undertegnede er bevisst på at også slik veiledning må 
skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og 
kontrollvurderinger.  

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor kommunen 
som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 

Tjenester under 
kommunens egne 
ledelses- og 
kontrolloppgaver 
(§ 18 f) 

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

Fullmektig for den 
revisjonspliktige 
(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for kommunen. 

 

 

Rolvsøy, 18.01.2022 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Bjørnar Bakker Eriksen (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/122 
Dokumentnr.: 6 
Løpenr.: 19038/2022 
Klassering: 3003-192 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 01.02.2022 22/10 

 

Endring av møtedato 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Møtedato tirsdag 26.04.2022 kl.13.00 endres til: 

 Tirsdag 03.05.2022 kl. 13.00 
 
 
Fredrikstad, 21.01.2022 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Vedtatt møtedato tirsdag 26.04.2022 kommer i konflikt med saksbehandling av saker i 
forkant av møtet grunnet påskens helligdager. Derfor ønskes møtet flyttet til tirsdag 
03.05.2022. 
 

Vurdering 
Dette møtet er det såkalte «regnskapsmøtet», med kontrollutvalgets uttalelse til 
årsregnskapet. Formannskapet avholder sitt møte den 5.mai og vil få kontrollutvalgets 
uttalelse ettersendt. Kommunestyret avholder sitt møte den 19. mai, slik at det er i god tid til 
videre politisk behandling.  
 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan endre møtedato fra tirsdag 26.04.2022 til 
tirsdag 03.05.2022. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/121 
Dokumentnr.: 3 
Løpenr.: 7436/2022 
Klassering: 3003-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 01.02.2022 22/11 

 

Referater og meldinger 

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

 
 
Fredrikstad, 12.01.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 30.11.2021 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 30.11.2021 ligger vedlagt, til orientering. 
 

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

Kontrollutvalget Sarpsborg 

 
 
 
Møtedato: 30.11.2021,  
Tidspunkt: fra kl. 13:00 til kl. 14:10 
Møtested: Rådhuset, møterom Roald Dahl 
Fra – til saksnr.:  21/43 – 21/52  

 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer innkalte/møtt 

Jon Jæger Gåsvatn, leder (DRP) X 
 

Inger-Christin Torp, nestleder (Ap) X  

Ole Gunnar Torgrimsby (Sp) X  

Heidi Næss (Frp)  Meldt forfall Jon Anders Johansen 

Jon Andersen (SAFOSA) X  

 
 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. 
 
Møtende fra sekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen. 
 
Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker og konst. seksjonsleder Casper Støten 
 
Møtende fra administrasjonen: Ingen 
 
 
 
 
 
 

…………………….  ……………………. 

Jon Jæger Gåsvatn, leder  Inger-Christin Torp (nestleder) 
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Saksliste 

 
Saksnr. Innhold 

 
 

PS 21/43 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 

PS 21/44 Valg av representant til å signere protokoll 
 

 

PS 21/45 Etterlevelseskontroll for 2021 - Risiko- og 
vesentlighetsvurdering 
 

 

PS 21/46 Kommunedirektørens tilsvar og tiltak på revisjonsbrev nr. 
1/2021 
 

 

PS 21/47 Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022- juli 2024, 
Sarpsborg kommune 
 

 

PS 21/48 Avslutning av nåværende forvaltningsrevisjonsplan 
 

 

PS 21/49 Henvendelse angående "Bukkenes" 15.september 2021 
 

 

PS 21/50 Sarpsborg kontrollutvalgs møteplan 2022 
 

 

PS 21/51 Referater og meldinger 
 

 

PS 21/52 Eventuelt 
 

 

 

PS 21/43 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 30.11.2021: 

Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 30.11.2021: 

 
1. Innkalling og saksliste godkjennes 

 
 

PS 21/44 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Til å signere protokoll sammen med leder av utvalget, velges nestleder 
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Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 30.11.2021: 

Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 30.11.2021: 
 

1. Til å signere protokoll sammen med leder av utvalget, velges nestleder 
 

PS 21/45 Etterlevelseskontroll for 2021 - Risiko- og vesentlighetsvurdering 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 
forenklet etterlevelseskontroll, samt valg av kontrollområde «Selvkost», til orientering. 
 

2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 
2022 

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 30.11.2021: 

Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 30.11.2021: 
 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 
forenklet etterlevelseskontroll, samt valg av kontrollområde «Selvkost», til orientering. 
 

2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 
2022 

 
 

PS 21/46 Kommunedirektørens tilsvar og tiltak på revisjonsbrev nr. 1/2021 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tiltak på revisjonsbrev nr. 1/2021 til 
orientering. 
 

2. Revisjonsbrev nr. 1/2021 lukkes. 

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 30.11.2021: 

Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 30.11.2021: 

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tiltak på revisjonsbrev nr. 1/2021 til 
orientering. 
 

2. Revisjonsbrev nr. 1/2021 lukkes. 
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PS 21/47 Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022- juli 2024, Sarpsborg 
kommune 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget innstiller til bystyret følgende: 
 

 1. Det skal i perioden januar 2022 til juli 2024 gjennomføres forvaltningsrevisjon i 
henhold til kontrollutvalgets forslag til «Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022- til juli 
2024» (jf. pkt. 4.1 i planen).  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

 
2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 1320 timer per år (I henhold til 

avtale mellom eierne av revisjonen). 
 
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av 

forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og 
inngå avtaler om gjennomføring med revisjonen. 

 
4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til bystyret. 

Kontrollutvalget skal også sende oppfølgingsrapporter til bystyret ett år etter 
1.gangs behandling i bystyret. 

 
5. Bystyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i 

planen i planperioden. 

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 30.11.2021: 

Sekretariatet redegjorde innledningsvis for overordnet risiko- og vesentlighetsvurderingen og 
resultatet og til hvilke områder som kan være gjenstand for forvaltningsrevisjon i perioden 
2022 til juli 2024. Kontrollutvalget diskuterte aktuelle områder. Følgende rekkefølge / 
prioriteringer ble utvalget enige om:  
 

 Levekårsutfordringer - utenforskap  

 Oppfølging av politiske vedtak 

 Kommunens bruk av alternativ skolearena 

 Barnevern – plassering, samvær og gjenforening 

 Personvern 

 Tildeling av tjenester (og pårørende oppfølging) 

 Barnehage – spesialpedagogisk hjelp i kommunale og private barnehager 

 Covid 19 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 

68



Kontrollutvalget Sarpsborgs innstilling 30.11.2021: 

 
1. Kontrollutvalget innstiller til bystyret følgende: 

 
 6. Det skal i perioden januar 2022 til juli 2024 gjennomføres forvaltningsrevisjon i 

henhold til kontrollutvalgets forslag til «Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022- til juli 
2024» (jf. pkt. 4.1 i planen). 
  

1 Levekårsutfordringer - utenforskap 

2 Oppfølging av politiske vedtak 

3 Kommunens bruk av alternativ skolearena 

4 Barnevern – plassering, samvær og gjenforening 

5 Personvern 

6 Tildeling av tjenester (og pårørende oppfølging) 

7 Barnehage - spesialpedagogisk hjelp i kommunale og private 
barnehager 

8 Covid 19 

 
7. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 1320 timer per år (I henhold til 

avtale mellom eierne av revisjonen). 
 
8. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av 

forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og 
inngå avtaler om gjennomføring med revisjonen. 

 
9. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til bystyret. 

Kontrollutvalget skal også sende oppfølgingsrapporter til bystyret ett år etter 
1.gangs behandling i bystyret. 

 
10. Bystyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i 

planen i planperioden. 
 

PS 21/48 Avslutning av nåværende forvaltningsrevisjonsplan 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Sekretariatet legger frem saken med to alternative forslag til vedtak og innstilling, se 
vurderinger. 

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 30.11.2021: 

Kontrollutvalget var enstemmige om at Planen for forvaltningsrevisjon 2020 – 2021 avsluttes, 
og at gjenstående fire prosjekter i planverket vurderes inn i nytt planverk.  

Kontrollutvalget Sarpsborgs innstilling 30.11.2021: 

1.Kontrollutvalget tar saken til orientering og gir følgende innstilling til kommunestyret: 
1. Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 avsluttes.  
2. De fire gjenstående prosjektene i planverket, henholdsvis: «Tildeling av tjenester (og 

pårørende-oppfølging)», «Personvern», «Oppfølging av politiske vedtak» og 
«Kommunens bruk av alternative skolearena» blir anbefalt inn i nytt planverk for 2022 
til juli 2024. 
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PS 21/49 Henvendelse angående "Bukkenes" 15.september 2021 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar henvendelse i brev av 15.09.2021 til orientering. 

 
2. Kontrollutvalget tar ikke saken til videre behandling 

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 30.11.2021: 

Kontrollutvalgets leder redegjorde for henvendelsen og for hva bystyret har vedtatt. 
Kontrollutvalget var enstemmig på at kontrollutvalget ikke skal overprøve politiske 
prioriteringer som er foretatt av kommunale folkevalgte organer. Saken tas ikke videre til 
ytterligere behandling. Henvendelse tas kun til orientering. 

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 30.11.2021: 

1. Kontrollutvalget tar henvendelse i brev av 15.09.2021 til orientering. 
 

2. Kontrollutvalget tar ikke saken til videre behandling 
 

PS 21/50 Sarpsborg kontrollutvalgs møteplan 2022 

Sekretariatets innstilling 

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

virksomhet i 2022: 

 Tirs 1. februar  kl. 13.00 

 Tirs 3. mai   kl. 13.00 

 Tirs 7. juni   kl. 13.00 

 Tir 13. september  kl. 13.00 

 Tir 29. november  kl. 13.00 

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 30.11.2021: 

Kontrollutvalget ønsket å endre flytte 3. mai til 26. april. Innstillingen ble enstemmig vedtatt 
med den ene endring.  

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 30.11.2021: 

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin 
virksomhet i 2022: 

 Tirs 1. februar  kl. 13.00 

 Tirs 26. april   kl. 13.00 

 Tirs 7. juni   kl. 13.00 

 Tir 13. september  kl. 13.00 

 Tir 29. november  kl. 13.00 
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PS 21/51 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 30.11.2021: 

Kontrollutvalgets leder orienterte om prosjektplan «Kvalitet i pleie og omsorgstjenestene» og 
til at planens utforming må være i tråd med bystyrets bestilling, og at tittelen på prosjektet 
gjenspeiler dette, samt at dette blir hensyntatt i rapporten. I tillegg ble det gitt flere innspill til 
revisjonskriteriene og innspill til problemstillingene. Det er ønske om at forskrift om verdig 
eldreomsorg (verdighetsgarantien) også blir hensyntatt ved problemstilling 1. For 
problemstilling 2 er det ønskelig at «Melding om alvorlige hendelser til helsetilsynet» også 
tas med i forhold til avvikshåndteringen. Revisjonen tar innspillene med seg i det videre 
arbeid. 
Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 30.11.2021: 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 
 

PS 21/52 Eventuelt 

Eventuelt: 
 
Sekretariatet konferansen til NKRF og fagkonferansen til FKT 2022 (med link til program): 
NKRF:  www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2022  og  
FKT:  www.fkt.no/konferanser-og-seminar/fagkonferansen-8-9-juni-2022/  sendes ut sammen 
med referatet, slik at medlemmene i utvalget kan vurdere om noe er interessant   
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/121 
Dokumentnr.: 4 
Løpenr.: 7441/2022 
Klassering: 3003-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 01.02.2022 22/12 

 

Eventuelt
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