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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2021/133
48
176389/2021
3003-191
Caroline Klæboe Roos

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Sarpsborg

Møtedato
14.09.2021

Godkjenning av innkalling og saksliste
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Innkalling og saksliste godkjennes
Fredrikstad, 10.08.2021

Vedlegg
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
Saksopplysninger
Saksliste er fremlagt og godkjent av kontrollutvalgets leder.
Vurdering
Innkalling og saksliste godkjennes.
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Utvalgssaksnr.
21/28

ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2021/133
49
176395/2021
3003-191
Caroline Klæboe Roos

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Sarpsborg

Møtedato
14.09.2021

Utvalgssaksnr.
21/29

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, 10.08.2021

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.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2021/130
55
199697/2021
3003-188
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Sarpsborg

Møtedato
14.09.2021

Utvalgssaksnr.
21/30

Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 1. halvår 2021 - Sarpsborg
kommune
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 1. halvår 2021 - Sarpsborg kommune,
tas til orientering
Fredrikstad, 02.09.2021

Vedlegg
Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 1. halvår 2021 - Sarpsborg kommune, datert
31.08.2021
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
- Bystyret 27.02 2020 sak 2/20 «Forvaltningsrevisjonsplan 2020 – 2021»
- KU møte: 22. 09. 2020, sak 20/31 «Forespørsel om utsettelse av
forvaltningsrevisjonsrapport "Kvalitet og kompetanse i helse- og omsorgstjenestene
hjemmetjenesten"»
- KU møte: 02.02.2021, sak 21/4 «Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon 2020»
- KU møte: 02.02.2021, sak 21/11 (Eventuelt – 1. rullering av plan for
forvaltningsrevisjon 2020-2021.
- Sak i dagens møte «Avklaring på og informasjon om utsatte og forsinkede
forvaltningsrevisjoner»
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 pr. 31. august 2021. Leveransene er forsinket i henhold til
vedtatt forvaltningsrevisjonsplan for perioden 2020 – 2021. I statusrapporten har revisjonen
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vist fordelte timer på de ulike prosjektene slik at kontrollutvalget får en bedre oversikt over
hvordan timene er forbruket.
Saken bør sees i sammenheng med neste sak på sakslisten vedr. avklaring og informasjon
om utsatte og forsinkede forvaltningsrevisjoner.
Sarpsborg kommune har budsjettert med 1860 timer til forvaltningsrevisjon i 2021, dette
inkluderer 400 timer som ble overført fra 2020 i forbindelse med utsettelse av
forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet og kompetanse i helse og omsorgstjenestene –
hjemmebasert omsorg» til 2021.
Sekretariatet gjør oppmerksom at forvaltningsrevisjonsprosjektet «Byggesak» som ble
vedtatt løftet frem i planen for forvaltningsrevisjon, (fra 8 til 6 plass i prioriteringsrekkefølgen
jf. sak 21/11, 2. feb. 2021) ikke er nevnt i statusrapporten. Det er imidlertid levert en
prosjektplan som blir behandlet i dagens møte.
Revisjonen har levert 688,5 timer per 30. juni 2021. Dette utgjør 37 % av budsjett.
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 2020 tas til orientering.
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Statusrapport
Utført forvaltningsrevisjon 1. halvår 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 30. juni 2021.
Tabell: Produksjon og ressursbruk
Oppgave

Rapportert
2020

Administrasjon

1. halvår
2021

Prosjekt
totalt

Estimerte
timer

Mer/mindreforbruk

30

Kvalitet i pleie- og
omsorgtjenestene for
tjenesteyting*

95

7

102

500 +/- 10 %

BPA-ordningen

244

184,5

428

350-400

Spesialundervisning og
lærernorm i
grunnskolen*

11,5

371

382,5

450

Oppfølgingsrapport
Antikorrupsjonsarbeid*

42

42

50-80

Oppfølgingsrapport
Barnevern*
Sum

54

54

50-80

688,5

1008,5

350,5

+28

Merknader: Kolonnen «Rapportert 2020» viser hva som er rapportert i 2020 på prosjekter som ble
påbegynt det året. Timene tas med for å kunne gi et bedre bilde av totalforbruk knyttet til de ulike
prosjektene. Kolonnen «Estimerte timer» angir timeantall som er estimert i vedtatt prosjektplan, mens
kolonnen «Mer-/mindreforbruk» viser mer- og mindreforbruk i forhold til estimat for de ferdigstilte
prosjektene.
*Ikke ferdigstilt (revisjonen registrerer timer på prosjektene frem til bystyrebehandlingen).

Administrasjon
Timene dekker administrativ deltakelse i kontrollutvalg og andre fora, mindre
arbeidsoppgaver, samordningsmøter med kontrollutvalgssekretariatet, utarbeidelse av
statusrapporter og lignende oppgaver som ikke føres på eget prosjekt. Timeantallet er
stipulert ut i fra tidligere erfaringstall, hvor alle slike oppgaver ble ført i egne kategorier i vårt
timeregistreringssystem, og bygger på et gjennomsnitt over flere år.

Kvalitet i omsorgstjenestene
Prosjektplan ble vedtatt i kontrollutvalgets møte 9. juni 2020 (sak 20/23). Kontrollutvalget
ønsket en rekke endringer i forvaltningsrevisjonen i forbindelse med behandlingen.
Revisjonen har på bakgrunn av kontrollutvalgets ønsker utarbeidet en ny prosjektplan som
legges frem for kontrollutvalget 14. september.
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Prosjektet var planlagt gjennomført i 2020, men kommuneadministrasjonen ba om at
arbeidet ble utsatt til oktober 2021. Dette ble lagt frem som egen sak og vedtatt i
kontrollutvalget 27. april 2021. I 2020 ble det brukt 95 timer på prosjektet. 400 timer ble
overført til budsjett for 2021. 7 timer er benyttet per 30. juni i 2021. Revisjonen forventer å
bruke rundt 300 timer på prosjektet i 2021, som innebærer at rundt 100 timer vil belaste
budsjettet for neste år.
Utsettelsene som har preget prosjektet så langt, har medført at revisjonen har brukt en del
tid på forberedelser og innhenting av informasjon i 2020 som vi delvis må gjøre på nytt i
2021.

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
prosjektet i 2021. For hele forvaltningsrevisjonen har det påløpt 428 timer.

Spesialundervisning og lærernorm i grunnskolen
Prosjektplan ble behandlet i kontrollutvalget 2. februar 2021. Forvaltningsrevisjonsrapporten
blir behandlet i kontrollutvalgets møte 14. september.

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 behandles i kontrollutvalgets møte 14. september. Per 30. juni var det
påløpt 42 timer til 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 behandles i kontrollutvalgets møte 14.
september. Per 30. juni var det påløpt 54 timer til oppfølgingsundersøkelsen.

Total leveranse
Sarpsborg kommune har budsjettert med 1860 timer til forvaltningsrevisjon,
oppfølgingsundersøkelser og eierskapskontroll i 2021. Budsjettet er større enn normalt som
følge av at 400 timer ble overført fra budsjett for 2020 til 2021. 688,5 av timene er levert per
30.06.2021. Dette utgjør 37 % av budsjetterte timer. Leveringsgraden i 2021 totalt vil
påvirkes av flere forhold, herunder utsettelse av prosjektet «Tildeling av tjenester» og interne
ressursutfordringer hos ØVKR (se også «informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon»). Midler
som ikke er brukt i løpet av året blir tilbakebetalt til kommunen.

Rolvsøy, 31. august 2021
Casper Støten (sign.)
konstituert fagleder for forvaltningsrevisjon
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2021/130
54
198527/2021
3003-188
Anita Dahl Aannerød

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Sarpsborg

Møtedato
14.09.2021

Utvalgssaksnr.
21/31

Avklaring på og informasjon om utsatte og forsinkede forvaltningsrevisjoner
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Informasjonsskriv fra revisjonen tas til orientering.
2. Søknad om utsettelse av forvaltningsrevisjon «Tildeling av tjenester (og
pårørendeoppfølging» tas til etterretning. Kontrollutvalget tar stilling til om dette
prosjektet skal videreføres, eller utgå, ved behandlingen av plan for
forvaltningsrevisjon 2022-2023.
3. Øvrige vedtatte prosjekt i forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021 som ikke blir
gjennomført i løpet av planperioden, tas stilling til fortløpende, og endelig, ved
behandling av plan for forvaltningsrevisjon 2022-2023.
Fredrikstad, 01.09.2021

Vedlegg
1. Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon, datert 31. august 2021.
2. Søknad om utsettelse forvaltningsrevisjon «Tildeling av tjenester (og
pårørende oppfølging)» Fra kommunedirektør til kontrollutvalget, datert 22. juni 2021
3. Systematisk oversikt over prosjekter, estimert tid, benyttet tid, leveranse og etterslep av
FR-plan 2020-2021, (ØKUS KOF)
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 KU-sak 21/11, den 2.2 20221 (Eventuelt). KU-sak – 20731, den 22.09 2020, samt sak
21/11 den 02.02 2021 og sak 21/16 den 27.04 2021 – «Endringer i planverket»
 Bystyresak 2/20, den 27.02 2020 (Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021)
 KU-sak 19/47, den 17.12 2019 (Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021)
Saksopplysninger
Kontrollutvalget har fått oversendt et notat fra Østre Viken kommunerevisjon IKS som
omhandler status vedrørende oppfølging av plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021, (se
vedlegg 1). Det fremkommer av skrivet at så langt, (per 14. september 2021), er det
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ferdigstilt fire prosjekter; IT-sikkerhet, Brukerstyrt personlig assistanse, Spesialundervisning
og Lærenorm. De to sistnevnte er slått sammen til et prosjekt.
Da forvaltningsrevisjonsrapport «Brukerstyrt personlig assistanse –Sarpsborg kommune»
ble behandlet i kontrollutvalg og bystyret, henholdsvis 27.april 2021 og 20. mai 2021, ble det
vedtatt at det skal gjennomføres en brukerundersøkelse. Dette 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 ba 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. I henhold til vedtaket så skal brukerundersøkelsen gjennomføres i
2021/22. Det ble anslått 160 timer til undersøkelsen.
Forvaltningsrevisjonsprosjekt Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting har
vært utsatt to ganger grunnet Covid19-situasjonen. Ny prosjektplan ligger til behandling 14.
september 2021, (2.gangs behandling). Det er overført 405 timer fra 2020 til 2021 fordi
prosjektet ikke lot seg gjennomføre i 2021.
Prosjektplan for «Byggesaksbehandling» foreligger til møtet den 14.september 2021.
Kommunedirektør har bedt om at prosjekt «Tildeling av tjenester» skal utsettes til 2022.
Dette grunnet Covid19-situasjonen, se vedlegg 2. Dette må kontrollutvalget ta stilling til.
Sekretariatet har utarbeidet en systematisk oversikt over prosjekter, estimert tid, benyttet tid,
leveranse og etterslep av FR-plan 2020-2021, se vedlegg 3.
Vurdering
Sekretariatet vurderer at de to prosjektplanene som foreligger til møtet den 14. september
2021 kan behandles av kontrollutvalget. Hvis kontrollutvalget vedtar disse vil det utgjøre at
ca 250 timer av ny planperiode (2022-2023) blir berørt, og dette må hensynstas i nytt
planverk.
Sekretariatets vurderer ved prosjekt «Personvern» og prosjekt «Tildeling av tjenester» må
kontrollutvalget gjøre vurdering på hvorvidt disse skal overføres til planverk for 2022-2023.
Dette bør gjøres samtidig med risiko- og vesentlighetsvurdering som vil bli lagt frem for
kontrollutvalget i novembermøtet 2021. Hvis kontrollutvalget velger at også disse
prosjektene skal videreføres til planverket for 2022-2023, så vil samlet 900 timer av
prosjekttimene for planperioden være bundet opp til «gammelt» planverk. I tillegg vil
brukerundersøkelsen for BPA knyttes opp til budsjettmidlene for nytt planverk, det vil da si
samlet ca 1060 timer.
De to siste restanseprosjektene i planen bør også vurderes om skal videreføres i nytt
planverk.
Sekretariatet ser det som uheldig at kun fire av åtte (ti) vedtatte prosjekter blir behandlet og
levert i planperioden. Det kan være naturlige årsaker til dette, blant annet at revisjonen
betaler tilbake årlig de ressursmidler som ikke blir benyttet i inneværende år. Likevel er Plan
for forvaltningsrevisjon 2020-2021 behandlet og vedtatt i både kontrollutvalg og bystyret. Og
et bystyrevedtak er førende og bindende.
Ved årsslutt 2021 bør kontrollutvalget gi tilbakemelding til bystyret på hvilke vedtatte
prosjekter som er blitt levert og hvilke som eventuelt ikke er levert. Dette så bystyret kan
gjøre et vedtak på om de avslutter forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021 til tross for at ikke
alle prosjekter er levert. Alternativt kan bystyret be kontrollutvalget om å videreføre
prosjektene i nytt planverk.
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Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å behandle prosjektplaner for «Kvalitet i pleieomsorgstjenestene» og «Byggesak» i møtet den 14.september. Dette medfører at ca 250
timer i plan for forvaltningsrevisjon blir bundet opp til å ferdigstille disse to prosjektene i nytt
planverk (2022-2023).
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å utsette prosjekt «Tildeling av tjenester (og
pårørende oppfølging». Videre at kontrollutvalget tar stilling til om dette prosjektet skal
videreføres, eller utgå, ved behandlingen av plan for forvaltningsrevisjon 2022-2023.
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Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon
Sarpsborg kommune

Bakgrunn
Hensikten med dette informasjonsskrivet er å informere kontrollutvalget om forhold som er
relevante for leveransen av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll opp mot planene som er
vedtatt av kontrollutvalget/bystyret. Vil vi også gi litt informasjon om utviklingen og utfordringer
ved avdeling for forvaltningsrevisjon i ØVKR IKS.

Status vedrørende oppfølging av forvaltningsrevisjonsplanen 2020-21
Sarpsborg kommune har vedtatt en plan for forvaltningsrevisjon som inneholder en liste på
totalt 10 forvaltningsrevisjoner. To av disse forvaltningsrevisjonsprosjektene (nr. 9 og 10) er
såkalte restanseprosjekter, som innebærer at det ikke er ressurser til å gjennomføre disse i
planperioden, med mindre andre forvaltningsrevisjoner tar mindre tid enn forventet, eller det
gjøres endringer i planen.
To av forvaltningsrevisjonene er så langt behandlet i kontrollutvalget og bystyret. Ytterligere
to forvaltningsrevisjoner som ble sammenslått til et prosjekt (Spesialundervisning og lærernorm) er ferdigstilt og skal behandles i kontrollutvalget 14. september 2021.
To av revisjonene er under utarbeidelse:
 Byggesak; prosjektplan behandles i kontrollutvalget 14. september. Levering av rapport i 2022. Revisjonen estimerer at rundt 150 timer i tilknytning til dette prosjektet vil
påløpe neste år.
 Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting; prosjektet er utsatt i flere omganger på forespørsel fra kommunen. I kontrollutvalgets møte 21. april 2021 sluttet
kontrollutvalget seg til en utsettelse på 6 måneder. Revisjonen har gjenopptatt arbeidet med forvaltningsrevisjonen sommeren 2021. Revisjonen har vurdert det som nødvendig å legge frem ny prosjektplan for gjennomføring basert på kontrollutvalgets ønsker i møtet 9. april 2020. Dette er nødvendig for å sikre at vi har forstått kontrollutvalgets bestilling korrekt. Denne legges frem i møtet 14. september 2021. Levering av
rapport blir i 2022. Revisjonen estimerer at rundt 100 timer i tilknytning til dette prosjektet vil påløpe neste år.
Utover det som er beskrevet over gjenstår det to prosjekter i plan for forvaltningsrevisjon i
2020-2021. Kommunen har bedt om at Tildeling av tjenester/pårørendeoppfølging utsettes til
neste planperiode, kontrollutvalget behandler saken om utsettelsen 14. september.
Oppstart av Personvern er noe forsinket på grunn av interne ressursutfordringer i ØVKR. Revisjonen estimerer at vi kan levere prosjektplan til november-møtet, vi vil likevel presisere at
dette medfører at mesteparten av timene (anslagsvis 200-300 timer) vil påløpe neste år og
derfor belaste budsjett for 2022. Dette kan påvirke antallet forvaltningsrevisjoner kontrollutvalget har mulighet til å vedta for neste planperiode. ØVKR har en finansieringsmodell som er
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basert på medgått tid (ihht. selskapsavtale), dette innebærer at midler skal tilbakebetales til
kommunen dersom de ikke benyttes innenfor året.
Hva gjelder oppfølginger, blir det levert to oppfølgingsrapporter til kontrollutvalgets møte 14.
september (Barnevern og Antikorrupsjonsarbeid). Revisjonen regner med å starte opp oppfølging av forvaltningsrevisjon om IT-sikkerhet mot slutten av 2021, med rapportlevering i 2022.
I forbindelse med bystyrets behandling av forvaltningsrevisjonsrapport «Brukerstyrt personlig
assistanse» 20. mai 2021 ble det bestilt 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 ba 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. Bystyret vedtok at dette skulle gjennomføres i 2021/22. Revisjonen vil gjennomføre undersøkelsen i 2022 og anslår en ressursramme
for dette på rundt 160 timer.
Med gjennomføringen av disse forvaltningsrevisjonene og oppfølgingene estimerer revisjonen
at vi vil benytte mellom 1500 timer i 2021.

Status vedrørende oppfølging av plan for eierskapskontroll 2020-23
I plan for eierskapskontroll er det etter rullering av planen i kontrollutvalgets møte 8. juni 2021
satt opp to prioriterte selskaper:
1. Østfold Energi AS
2. Skjeberg Marinesenter AS
Revisjonen gjennomførte i 2021 eierskapskontroll av Inspiria Eiendom AS (behandlet i kontrollutvalget 8. juni 2021).
Revisjonen estimerer at vi skal gjennomføre en eierskapskontroll neste år, samt en i 2023, slik
at planen blir fulgt opp. Timeressursene som brukes på en eierskapskontroll er noe varierende
avhengig av typen selskap og evt. synergieffekter med andre eierkommuner, samtidig ble det
fra oktober 2020 innført en ny revisjonsstandard som skjerper kravene til gjennomføring av
eierskapskontrollene, derfor vil vi fremover beregne 80 timer +/- 20 timer per eierskapskontroll.

Utvikling og utfordringer ved avdeling for forvaltningsrevisjon
Avdeling for forvaltningsrevisjon består ordinært av 8 årsverk inkludert fagleder. På grunn av
permisjoner og sykdom i avdelingen er vi per i dag 7 aktive årsverk. 4 av de 7 ansatte ble
tilsatt i perioden desember 2020 til mars 2021. De resterende ansatte har mellom 4 og 8 års
erfaring i selskapet. De ansatte har kompetanse innen blant annet statsvitenskap, offentlig
administrasjon, rettsvitenskap, sosiologi, realfag m.m.
Avdeling for forvaltningsrevisjon ved ØVKR IKS har gjennomgått store omstillinger de siste to
årene. Etter selskapssammenslåingen i 2020 mellom Indre Østfold kommunerevisjon (IØKR
IKS) og Østfold kommunerevisjon (ØKR IKS) har avdelingen hatt en del turnover av ansatte
(både pga. oppsigelser og sykdom/permisjoner), samtidig har det over tid vært noe lav bemanning i FR-avdelingene i hvert av de tidligere selskapene. Selskapet har siden sammenslåingen hatt fokus på å bygge opp avdeling for forvaltningsrevisjon gjennom å rekruttere og
beholde riktig kompetanse, det innebærer at avdelingen i dag er i en oppbyggingsfase med
mange nyansatte som skal følges opp av fagleder og oppdragsansvarlige. Fra 2021 ble alle
ansatte ved de to tidligere kontorene (Rakkestad og Rolvsøy) samlokalisert til våre utvidede
2
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kontorlokaler på Rolvsøy. Selskapet har på lik linje med våre eierkommuner og andre arbeidsplasser i Norge i stor grad vært preget av Covid-19 pandemien, og det har vært utstrakt bruk
av hjemmekontor helt siden mars 2020. Nylig har selskapet tatt grep for at flere ansatte skal
tilbakevende til kontoret, ikke minst fordi vi mener at dette er viktig for å sikre en positiv videreutvikling av det gode arbeidsmiljøet og den gode faglige kulturen på Rolvsøy fremover.
Rolvsøy, 31. august 2021
Casper Støten (sign.)
konstituert fagleder for forvaltningsrevisjon

3
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP
Dikeveien 29
1661 ROLVSØY

Deres ref.:

Vår ref.:

Dato:

20/09454-15

22.06.2021

Søknad om utsettelse forvaltningsrevisjon Tildeling av tjenester (og
pårørende oppfølging)
Det vises til forvaltningsrevisjonsplan for Sarpsborg kommune 2020-2021 og den planlagte
revisjonen Tildeling av tjenester (og pårørende oppfølging). Nevnte revisjon omtales også i
prosjektplan for forvaltningsrevisjon Kvalitet og kompetanse i helse- og omsorgstjenestene –
hjemmebasert omsorg, denne er endret til Kvalitet i pleie- og omsorgtjenestene for
tjenesteyting, ref. vedtak kontrollutvalget 27.04.21 sak PS/21/16.
I kommunikasjon mellom Forvaltningsrevisjonen og kvalitetsrådgiver helse og velferd,
er det kommet frem at forvaltningsrevisjon Tildeling av tjenester (og pårørende oppfølging)
vil planlegges gjennomført høsten 2021.
Kommunedirektøren er som tidligere nevnt i brev vedrørende forvaltningsrevisjonen Kvalitet i
pleie og omsorgstjenestene for tjenesteyting, generelt positiv til forvaltningsrevisjoner og ser
dette som et godt bidrag til å sikre internkontroll og forbedre tjenestene. Det er samtidig slik
at forvaltningsrevisjoner krever en betydelig ressursbruk også hos de virksomhetene som
skal gjennom en revisjon.
Kommunen inkludert kommuneområdet helse og velferd, har vært igjennom en krevende
periode med håndtering av koronapandemien, og status er at håndteringen ikke er over
ennå. Kommunen innfører i løpet av høsten nytt kvalitetssystem, noe som er helt påkrevd ut
ifra tekniske hensyn. Dette arbeidet vil kreve mye ressurser fra tjenestene både med tanke
på opplæring og overføring av alle dokumenter.
Vi er nå kommet i gang med forberedelsene til gjennomføring av Forvaltningsrevisjonen
Kvalitet i pleie og omsorgstjenestene for tjenesteyting, etter at denne ble utsatt på grunn av
pandemien. Dokumenter skal sendes inn til revisjonen i begynnelsen av juli 2021. Selve
forvaltningsrevisjonen forventes å starte i uke 41 2021. Da den totale belastningen på
kommuneområde helse og velferd ennå er stor, bes det om at forvaltningsrevisjonen
Tildeling av tjenester (og pårørende oppfølging) utsettes til 2022.
Om ønskelig kan administrasjonen gi en muntlig redegjørelse om situasjonen og eventuelt
drøfte prioritering og fremdrift.
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Med hilsen
Turid Stubø Johnsen
Kommunedirektør
Dette brevet er signert elektronisk

Kopi til:
ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS, Kirsti Skaug/Kommuneområde helse og velferd,
Alice Reigstad/Kommuneområde helse og velferd
Kirsti Skaug/Kommuneområde helse og velferd
Alice Reigstad/Kommuneområde helse og velferd
Saksbehandler: Ellinor Andreassen, Kommuneområde helse og velferd
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2021/130
39
191171/2021
3003-188
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Sarpsborg

Møtedato
14.09.2021

Utvalgssaksnr.
21/32

Forvaltningsrevisjonsrapport "Spesialundervisning og lærernorm"
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak og innstilling som legges frem for
behandling i bystyret:
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:
 sikre at praksisen knyttet til beskrivelse av innhold og organisering av
undervisning i enkeltvedtak om spesialundervisning er god nok.
 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.
Fredrikstad, 01.09.2021

Vedlegg
Forvaltningsrevisjonsrapport «Spesialundervisning og lærernorm», datert 31.08.2021.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Bystyresak 02/20, den 27.02.2020, (Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021)
KU-sak 21/3, 02.02.2021 (Prosjektplan «Spesialundervisning og lærernorm i grunnskolen»)
Saksopplysninger
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Prosjektets bakgrunn:
Da kontrollutvalget behandlet plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 fremkom følgende av
risiko- og vesentlighetsvurdering:
«I årsrapport for 2018 fremkommer at grunnskolene i Sarpsborg har et samlet merforbruk på
6,5 mill. kr etter bruk av fond på 5,2 mill. kr. Dette er en ny situasjon for skolene. Etter
innføring av nasjonal norm for lærertetthet opplever skolene redusert fleksibilitet til å
disponere egen budsjettramme. Lærernormen binder opp ressurser i ordinær undervisning.
Lovfestede enkeltvedtakstimer med ressurser til spesialundervisning og særskilt
norskopplæring utfordrer skolenes budsjettrammer. Merforbruket skyldes også økt omfang av
spesialundervisning, men også personalsaker og oppfølging av mobbesaker etter pålegg fra
Fylkesmannen. Årsrapporten nevner også enheter med vesentlig merforbruk. En
forvaltningsrevisjon kan rettes inn mot ett eller flere av områdene nedenfor:
Spesialundervisning
Elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen har rett på spesialundervisning.
Det er kommunen som har ansvaret for at elevene i grunnskolen får oppfylt sin rett til
spesialundervisning. […] At Sarpsborg kommune lykkes med å gi elevene grunnleggende
ferdigheter er svært viktig, både i et samfunnsperspektiv og for den enkelte elev.
I handlingsplan for kommunen fremkommer at behovet for spesialundervisning øker vesentlig.
I spørreundersøkelsen til administrativt ansatte og politikere i Sarpsborg kommune var
spesialundervisning det tema som ble rangert med høyest risiko for svikt innenfor
skoleområdet, og målingen var 2 av 3 på skalaen. Temaet spesialundervisning er også
trukket frem i forbindelse med den store mengden med klager fra kommunene i Norge til
Fylkesmannen på tema trygt og godt skolemiljø (opplæringsloven kap. 9A.) Samtidig er
spesialundervisning et område som administrasjonen ønsker at det skal gjennomføres en
forvaltningsrevisjon av.
Lærernorm for grunnskolen
Fra og med skoleåret 2019-20 ble den endelige lærernormen for lærertetthet i ordinær
undervisning på skolenivå innført. [...]
I Sarpsborg kommunes Handlingsplan 2019-2022 framkommer det at «Etter innføring av en
nasjonal norm for lærertetthet opplever skolene en redusert fleksibilitet til å disponere egen
budsjettramme. Lærernormen binder opp ressurser i ordinær undervisning. Lovfestede
enkeltvedtakstimer med ressurser til spesialundervisning og særskilt norskopplæring utfordrer
enhetenes budsjettrammer. Dette vil være spesielt utfordrende på mindre skoler. Ut over
dette melder flere av grunnskolene om nye elever med store sammensatte vansker som har
behov for mye tilrettelegging.» Videre framkommer det at «Skolene har samlet behov for å
øke bemanningen med 15-18 årsverk pedagog ved innføring av trinn 2.»
Ifølge tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) i 2018 oppfylte ikke alle barne- og
ungdomsskoler i Sarpsborg kommune kravet til lærertetthet for skoleåret 18/19. Det er særlig
1-4. trinn som ikke oppfyller kravene. Med skjerpede krav fra skoleåret 19/20 vil gapet mellom
lærer-normen og kommunens praksis ytterligere forsterkes dersom kommunen ikke øker
antallet lærere.»

Prosjektets problemstillinger:
I prosjektplanen ble følgende problemstillinger vedtatt:
1. Får elever med spesialundervisning den opplæringen som vedtaket om
spesialundervisning sier at ele-ven skal få?
 Er det sammenheng mellom sakkyndig vurdering, vedtaket og individuell
opplæringsplan?
 Angir de nevnte dokumentene innholdet, organiseringen og omfanget av
spesialundervisningen, samt kompetansen til den som skal ha ansvar for, eller
gjennomfører spesialundervisningen?
 Kan skolen dokumentere at den gjennomførte opplæringen er i samsvar med
vedtaket når det gjelder organisering, omfang og kompetanse hos
undervisningspersonalet?
2. Oppfyller skolen lærernormen?
 Får innføring av lærernormen konsekvenser for gjennomføringen av
spesialundervisningen eller den tilpassede opplæringen for øvrig?
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Revisjonskriterier:
For å kontrollere og besvare problemstillingene har revisjonen utledet følgende
revisjonskriterier (kontrollkriterier):
Problemstilling 1, spesialundervisning:
1. Det skal være innhentet samtykke fra elev eller foresatte før arbeidet med sakkyndig
vurdering og eventuelt spesialundervisning er vedtatt og igangsatt.
2. Den sakkyndig vurderingen skal inneholde en vurdering av:
a) Elevens utbytte av den ordinære opplæringen.
b) Elevens lærevansker og andre forhold som er viktig for opplæringen.
c) Elevens realistiske opplæringsmål.
d) Elevens muligheter i en ordinær opplæring.
e) Opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud.
3. Det skal alltid fattes enkeltvedtak om spesialundervisning, også dersom vedtaket
innebærer et avslag.
4. Enkeltvedtaket skal si noe om innholdet i spesialundervisning. Det vil si at
enkeltvedtaket skal beskrive opplæringstilbudet, eventuelle avvik fra læreplanverket;
herunder kompetansemål og timer, hvilke fag avviket skal gjelde for, fritak fra
vurdering mv.
5. Enkeltvedtaket skal si noe om omfanget av spesialundervisningen, dvs. antallet
antall årstimer mv.
6. Enkeltvedtaket skal si noe om organiseringen av spesialundervisningen, dvs. om
spesialundervisningen skal gis i klasse eller i gruppe, som eneundervisning eller i
alternativ opplæringsarena.
7. Enkeltvedtaket skal beskrive kompetansen til den som gir eleven
spesialundervisning, skal det være lærer, spesialpedagog, logoped, assistent mv.
8. Enkeltvedtaket skal være fattet i tråd med forvaltningslovens bestemmelser, jf. §§
231 og 24, 1. ledd2, samt § 273.
9. Det skal foreligge en individuell opplæringsplan (IOP). Denne individuelle
opplæringsplanen skal:
a) Beskrive målene for opplæringen
b) Innholdet i opplæringen
c) Gjennomføringen av opplæring
d) Tidsbruk og personalressurser skal fremgå av planen.
10. Det skal foreligge en årsrapport som beskriver spesialundervisningen, og en
vurdering av elevens utvikling.
Problemstilling 2, lærernorm:
1. Forholdstallet mellom lærere og elever skal være i tråd med forskrift til
opplæringsloven § 14A-1.
Revisjonens konklusjon:
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:

Enkeltvedtak skal være skriftlige
Enkeltvedtak skal begrunnes
3 Det skal gis informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere fremgangsmåte
ved klage
1
2
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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:
 sikre at praksisen knyttet til beskrivelse av innhold og organisering av
undervisning i enkeltvedtak om spesialundervisning er god nok.
 sikre at kravene i forskrift til opplæringsloven § 14A-1 oppfylles ved alle
kommunens skoler.
Kommunedirektørens høringsuttalelse:
Kommunedirektøren har gitt sine kommentarer til anbefalingene (s. 33 og 34 i rapporten).
Kommunedirektøren skriver blant annet:
«Kommunedirektøren merker seg de gode funnene og også påpekningen om hva
som skal fremkomme i enkeltvedtaket. Dette vil bli fulgt opp i det videre arbeidet og
rettet opp i den løpende dialogen med virksomhetene. […]
Kommunedirektøren vil understreke at det er et konkret mål for Sarpsborg kommune
å til enhver tid oppfylle normkravene. Kommunen følger graden av oppfylling
gjennom det som registreres i systemet GSI, og tilfører virksomhetene
nødvendige ressurser til dette. Når revisjonen likevel påpeker at det ikke er oppfylt
alle steder, vil kommunedirektøren jobbe for å oppfylle dette. Kommunedirektøren vil
imidlertid påpeke at våre målinger ved skolestart nå i høst 2021 tyder på at dette nå
skal være oppfylt.»
Vurdering
Det ligger til kontrollutvalget å forsikre seg om at revisors gjennomføring og rapportering
skjer i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på
området. Rapportens utforming, innhold, vurderinger og konklusjoner faller imidlertid inn
under revisors selvstendige, faglige ansvar.
Revisjonen oppgir at prosjektet er gjennomført i tråd med «Standard for forvaltningsrevisjon»
(RSK 001). Sekretariatet vurderer at rapporten gir svar på problemstillingene og
kontrollutvalgets bestilling via prosjektplan.
Videre vurderer sekretariatet at valg av revisjonskriterier er relevante for å kunne besvare
problemstillingen. Vi finner at undersøkelsen bygger på data innsamlet ved hjelp av flere
metoder, herunder dokumentanalyse, intervjuer og gjennomgang av kommunens praksis.
Gjennom bruk av ulike metoder sikrer revisjonen rapportens validitet (gyldighet) og
reliabilitet (pålitelighet). Samlet sett anser også sekretariatet at dataene som er benyttet er
tilstrekkelig som grunnlag for rapportens vurderinger, konklusjoner og anbefalinger. Revisors
vurderinger er basert på innsamlet materiale, revisjonskriterier og de metodiske
avgrensingene.
Sekretariatet vurderer at kommunedirektøren slutter seg til revisjonens anbefalinger og viser
til tiltak som skal gjennomføres for å følge opp anbefalingene.
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og kommunedirektørens uttalelse til
rapporten til etterretning.
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget legger revisjonens vurderinger og
anbefalinger til grunn i sitt forslag til vedtak i bystyret, og videre at kontrollutvalget innstiller til
bystyret at rapportens anbefalinger skal tas til følge og gjennomføres.
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1 SAMMENDRAG
I denne forvaltningsrevisjonen har revisjonen vurdert Sarpsborg kommunes arbeid knyttet til spesialundervisning. I tillegg til dette har revisjonen vurdert hvorvidt kommunen oppfyller forskriftskravet knyttet
til lærernorm. Revisjonen har også kartlagt skolenes egen vurdering av hvordan korona-pandemien har
påvirket spesialundervisningen.
Revisjonskriteriene i rapporten er bygget opp rundt bestemmelsene i lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) med tilhørende forskrift, og lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).
Følgende problemstillinger er besvart:
1. Får elever med spesialundervisning den opplæringen som vedtaket om spesialundervisning sier
at eleven skal få?
 Er det sammenheng mellom sakkyndig vurdering, vedtaket og individuell opplæringsplan?
 Angir de nevnte dokumentene innholdet, organiseringen og omfanget av spesialundervisningen, samt kompetansen til den som skal ha ansvar for, eller gjennomfører spesialundervisningen?
 Kan skolen dokumentere at den gjennomførte opplæringen er i samsvar med vedtaket når
det gjelder organisering, omfang og kompetanse hos undervisningspersonalet?
2. Oppfyller skolen lærernormen?
Får innføring av lærernormen konsekvenser for gjennomføringen av spesialundervisningen eller
den tilpassede opplæringen for øvrig?
Revisjonens fremgangsmåte
Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på et tidspunkt hvor koronapandemien fremdeles la sterke
føringer på hvordan revisjonen kunne arbeide med forvaltningsrevisjonsprosjekter. Dette har ført til at
alle intervjuer er gjennomført som nettbaserte intervjuer på kommunikasjonsplattformen Teams. En annen konsekvens er at alle kontrollerte elevmapper er skannet inn av Sarpsborg kommune og oversendt
revisjonen via Altinn. Til tross for de utfordringer som koronapandemien har ført til er revisjonen av den
oppfatning at funnene revisjonen har gjort, i tilknytning til problemstilling 1 og 2, ikke har vært påvirket
av koronasituasjonen som sådan.
Målsettingen med forvaltningsrevisjonen har vært å kontrollere om elever med enkeltvedtak om spesialundervisning får den undervisning som vedtaket om spesialundervisning sier at eleven skal ha. Dette
spørsmålet har revisjonen besvart ved å se om det er sammenheng mellom sakkyndig vurdering, vedtaket om spesialundervisning og individuell opplæringsplan. Revisjonen har undersøkt, i et utvalg av
elevmapper, om sakkyndig vurdering og enkeltvedtak inneholder de opplysninger og vurderinger som
lov og forskrift krever. Revisjonen har også, ved å kontrollere individuelle opplæringsplaner (IOP-er) og
årsrapporter i de forannevnte elevmapper, vurdert om det er samsvar mellom det man har planlagt av
undervisning, jf. enkeltvedtak og sakkyndig vurdering, og det man rent faktisk har satt ut i livet. I tillegg
til dette har revisjonen kontrollert om skolene i Sarpsborg oppfyller kravene i forskrift til opplæringsloven
vedrørende lærernorm. Det vil si om antallet elever pr lærer er i henhold til forskrift.
I tillegg til å kontrollere elevmapper har revisjonen gjennomført i alt åtte intervjuer med sentrale fagpersoner i Sarpsborg kommunes administrasjon. Revisjonen har også gjennomført dokumentanalyser ved
å kontrollere dokumenter og prosedyrer for spesialundervisningsområdet. Revisjonen har blant annet
kontrollert virksomhetsplan PPT 2020 og årsmelding PPT 2020. Revisjonen har også kontrollert diverse
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maler og prosedyrer, for eksempel henvisningsskjema til PPT, mal for enkeltvedtak om spesialundervisning og mal for individuell opplæringsplan (IOP) med underveisvurdering og årsrapport.
Revisjonens funn og konklusjoner
Revisjonens undersøkelse viser at i omlag en tredjedel av enkeltvedtakene som er kontrollert så vises
det til sakkyndig vurdering eller IOP, i noen tilfeller til begge deler, for å beskrive innholdet i spesialundervisningen som eleven skal ha. Det samme gjelder enkeltvedtakenes beskrivelse av organisering av
undervisningen. Det er revisjonens syn at det er enkeltvedtaket som gir eleven juridiske rettigheter, ikke
sakkyndig vurdering og IOP. Det er derfor viktig at innholdet i spesialundervisningen og organiseringen
av denne fremkommer klart og tydelig i enkeltvedtaket.
Revisjonens undersøkelser har vist at de aller fleste av Sarpsborg kommunes barneskoler, ungdomsskoler og kombinerte skoler oppfyller norm for lærertetthet, jf. forskrift til opplæringsloven § 14A-1. Enkelte skoler har likevel ikke de ressurser til rådighet som skal til for å nå normkravet fullt ut. Samlet sett
mangler skolene i Sarpsborg 4,3 ordinære lærerårsverk for å nå norm for lærertetthet på småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn.
Når det gjelder problemstilling 1 er revisjonens konklusjon:
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.
Når det gjelder problemstilling 2 er revisjonens konklusjon:
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
Med bakgrunn i våre vurderinger og konklusjoner anbefaler revisjonen at kommunen bør:
 sikre at praksisen knyttet til beskrivelse av innhold og organisering av undervisning i enkeltvedtak om spesialundervisning er god nok.
 sikre at kravene i forskrift til opplæringsloven § 14A-1 oppfylles ved alle kommunens skoler.
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2 PROSJEKTMANDAT
Revisjonen skal i henhold til kommuneloven § 24-2 (1) utføre forvaltningsrevisjon. Etter loven innebærer
forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Østre Viken kommunerevisjon IKS gjennomfører forvaltningsrevisjon i tråd med god kommunal revisjonsskikk. God kommunal revisjonsskikk er å følge RSK 001; Standard for forvaltningsrevisjon, utarbeidet av Norges kommunerevisorforbund (NKRF). Dette innebærer blant annet at rapporten skal skille klart mellom hva som
er innsamlet data og hva som er revisjonens vurderinger. Det skal være en tydelig sammenheng mellom
problemstillinger, faktaopplysninger1, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger. Etter kommuneloven skal revisor rapportere resultatene av sin revisjon til kontrollutvalget.
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført på bakgrunn av plan for forvaltningsrevisjon vedtatt i bystyret i
Sarpsborg kommune i sak 02/20, 27.02.2020.
Prosjektplan for gjennomføring av revisjonen ble vedtatt i kontrollutvalget 02.02.2021.
Planen ble vedtatt i tråd med revisjonens forslag. Utvalget kom med følgende innspill til planen:
 Problemstilling 2 omformuleres til Oppfyller skolen lærernormen?
 Følgende skoler bør undersøkes: Hornes og Kurland, generelt sørge for et representativt utvalg.
 Covid-19, har dette påvirket tiltak og tilbud for elevene?
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført etter vedtatt prosjektplan i tidsrommet april - august 2021. Vi har
gjennomført oppstartsmøte med kommuneadministrasjonen slik at også administrasjonens innspill er
tatt hensyn til i prosjektet. Revisjonen avholdt avsluttende møte med administrasjonen 19.08.21 hvor
revisjonens datagrunnlag, vurderinger og anbefalinger ble gjennomgått. I etterkant av møtet er rapporten sendt på høring til kommunedirektøren. Kommunedirektørens uttalelse er vedlagt bakerst i rapporten.
Prosjektet er gjennomført av forvaltningsrevisorene Frank Willy Vindløv Larsen og Henning Langsholt.
Casper Støten har vært oppdragsansvarlig revisor. Revisorenes habilitet og uavhengighet er vurdert
opp mot kommunen og den undersøkte virksomheten, og revisjonen finner de habile til å utføre prosjektet.
Revisor vil takke kommunens kontaktperson og andre som har deltatt for godt samarbeid i forbindelse
med revisjonsarbeidet.

Østre Viken kommunerevisjon IKS
Rolvsøy, 31. august 2021

Casper Støten (sign.)
oppdragsansvarlig revisor

1

Frank Willy Vindløv Larsen (sign.)
utførende forvaltningsrevisor

Henning Langsholt (sign.)
medvirkende forvaltningsrevisor

Fakta er en gjengivelse av informasjonen vi har fått tilgang til gjennom datainnsamlingen.
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3 FREMGANGSMÅTE
3.1

Problemstillinger og avgrensninger

Rapporten besvarer følgende problemstillinger:
Problemstilling 1:
Får elever med spesialundervisning den opplæringen som vedtaket om spesialundervisning sier at eleven skal få?
 Er det sammenheng mellom sakkyndig vurdering, vedtaket og individuell opplæringsplan?
 Angir de nevnte dokumentene innholdet, organiseringen og omfanget av spesialundervisningen, samt kompetansen til den som skal ha ansvar for, eller gjennomfører spesialunder-visningen?
 Kan skolen dokumentere at den gjennomførte opplæringen er i samsvar med vedtaket når
det gjelder organisering, omfang og kompetanse hos undervisningspersonalet?
Problemstilling 2:
Oppfyller skolen lærernormen?
 Får innføring av lærernormen konsekvenser for gjennomføringen av spesialundervisningen eller
den tilpassede opplæringen for øvrig?
Som nevnt under kapittelet Prosjektmandat kom kontrollutvalget i forbindelse med behandlingen av prosjektplanen med noen innspill til forvaltningsrevisjonens problemstillinger. Kontrollutvalget mente at
problemstilling 2 burde omformuleres til «Oppfyller skolen lærernormen?». I tillegg til dette mente kontrollutvalget at ved siden av å sørge for et generelt grunnlag, så burde Hornes og Kurland skoler kontrolleres. Det sistnevnte innspillet knyttet seg særlig til problemstilling 2. Kontrollutvalget var også opptatt
av å få belyst hvorvidt Covid-19 pandemien har påvirket tiltak og tilbud for elevene. Dette spørsmålet er
besvart i lys av problemstilling 1. Når revisjonen har undersøkt om Covid-19 pandemien og innføring av
lærernorm har påvirket eller hatt konsekvenser for spesialundervisningen/tilpasset opplæring, så er
dette å oppfatte som deskriptive (beskrivende) problemstillinger som det ikke er knyttet revisjonskriterier
til. Med bakgrunn i dette fremmer revisjonen ikke anbefalinger knyttet til disse temaene.

3.2 Om revisjonskriterier
I henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 15 skal revisor fastsette revisjonskriterier for det
enkelte revisjonsprosjekt. Revisjonskriteriene er den objektive målestokk som setter revisor i stand til å
gjøre vurderinger på de fleste områder uten å ha formell fagspesifikk kompetanse. Revisjonskriteriene
og revisors kunnskap og erfaring innen forvaltningsrevisjonsmetodikk, gjør at revisor kan gjøre objektive
og holdbare vurderinger.
Revisjonskriteriene etablerer den norm som de innsamlede dataene skal vurderes opp mot. I tillegg til
dette skal revisjonskriteriene også gjøre det tydelig for den reviderte enhet hva de måles opp mot. Revisjonskriteriene klargjør også overfor folkevalgte, media og andre lesere av forvaltningsrevisjonsrapportene, hva revisors vurderinger bygger på. Dette vil gjøre det enklere å etterprøve revisors vurderinger. Revisjonskriteriene skal være relevante, konkrete og i samsvar med de kravene som gjelder for
revidert enhet.
Revisjonskriterier fastsettes vanligvis med basis i en eller flere følgende kilder: lovverk, politiske vedtak
og føringer, kommunens egne retningslinjer, anerkjent teori på området, eller andre sammenlignbare
virksomheters løsninger og resultater.
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3.3 Revisjonsmetoder
I henhold til god revisjonsskikk skal praksis eller tilstand innen det reviderte området beskrives i et omfang som i tilstrekkelig grad underbygger revisors vurderinger og konklusjoner. I dette prosjektet har vi
benyttet data fra ulike kilder, og brukt ulike metoder for innsamling av data, for å sikre et faktagrunnlag
med høyest mulig grad av gyldighet og pålitelighet.
Utfordringer og begrensninger i rapportens faktagrunnlag beskrives nedenfor sammen med beskrivelsen av de ulike metodene som er benyttet. Vi tar også hensyn til metodens begrensninger i vurderingene.
I dette prosjektet er informasjonen hentet inn gjennom bruk av følgende metoder:
 Dokumentanalyse
 Intervjuer
 Mappegjennomgang
Dokumentanalyse
Vi har gjennomgått sentrale dokumenter på området. Blant annet har «Virksomhetsplan for Virksomhet
PPT, Sarpsborg kommune 2020», «Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning etter opplæringslovens § 5-1», samt kommunens maler for enkeltvedtak og IOP-er vært sentrale i revisjonens undersøkelse. Dokumentene er oversendt fra kommunen. Fullstendig oversikt over dokumentene fremgår
av kildehenvisningene i kapittel 6. Når det gjelder spørsmålet om hvorvidt koronapandemien har påvirket
tilbudet om spesialundervisning har dokumentet «Covid 19 – tilbakemelding fra skolene» vært sentral
for revisjonens arbeid.
Intervjuer
Det er totalt gjennomført åtte intervjuer:
 Direktør Oppvekst Sarpsborg kommune
 Virksomhetsleder PPT
 Virksomhetsleder Sandbakken skole
 Virksomhetsleder Hannestad skole
 En spes.ped lærer
 En saksbehandler PPT
 To kontaktlærere
Alle intervjuer er verifisert. Det betyr at den som er intervjuet, har fått lese gjennom referatet fra intervjuet
for å bekrefte at referatet er i overenstemmelse med det som ble sagt under intervjuet, og rette opp
eventuelle misforståelser.
Mappegjennomgang
På det tidspunkt hvor revisjonen ble startet opp fantes det omlag 500 aktive elevmapper knyttet til spesialundervisning i Sarpsborg kommune. Revisjonen fikk oversendt en anonymisert liste over de aktive
mappene. Basert på denne listen har revisjonen gjort et tilfeldig utvalg og har kontrollert 44 mapper opp
mot revisjonskriteriene.
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4 SPESIALUNDERVISNING
Problemstilling 1:
Får elever med spesialundervisning den opplæringen som vedtaket om spesialundervisning sier at eleven skal få?
 Er det sammenheng mellom sakkyndig vurdering, vedtaket og individuell opplæringsplan?
 Angir de nevnte dokumentene innholdet, organiseringen og omfanget av spesialundervisningen, samt kompetansen til den som skal ha ansvar for, eller gjennomfører spesialundervisningen?
 Kan skolen dokumentere at den gjennomførte opplæringen er i samsvar med vedtaket når det
gjelder organisering, omfang og kompetanse hos undervisningspersonalet?

4.1 Revisjonskriterier
Det er redegjort for utledning av revisjonskriterier i kapittel 7.1
Revisjonskriteriene er punktvis oppsummert nedenfor.
1. Det skal være innhentet samtykke fra elev eller foresatte før arbeidet med sakkyndig vurdering
og eventuelt spesialundervisning er vedtatt og igangsatt.
2. Den sakkyndig vurderingen skal inneholde en vurdering av:
a) Elevens utbytte av den ordinære opplæringen.
b) Elevens lærevansker og andre forhold som er viktig for opplæringen.
c) Elevens realistiske opplæringsmål.
d) Elevens muligheter i en ordinær opplæring.
e) Opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud.
3. Det skal alltid fattes enkeltvedtak om spesialundervisning, også dersom vedtaket innebærer et
avslag.
4. Enkeltvedtaket skal si noe om innholdet i spesialundervisning. Det vil si at enkeltvedtaket skal
beskrive opplæringstilbudet, eventuelle avvik fra læreplanverket; herunder kompetansemål og
timer, hvilke fag avviket skal gjelde for, fritak fra vurdering mv.
5. Enkeltvedtaket skal si noe om omfanget av spesialundervisningen, dvs. antallet antall årstimer
mv.
6. Enkeltvedtaket skal si noe om organiseringen av spesialundervisningen, dvs. om spesialundervisningen skal gis i klasse eller i gruppe, som eneundervisning eller i alternativ opplæringsarena.
7. Enkeltvedtaket skal beskrive kompetansen til den som gir eleven spesialundervisning, skal det
være lærer, spesialpedagog, logoped, assistent mv.
8. Enkeltvedtaket skal være fattet i tråd med forvaltningslovens bestemmelser, jf. §§ 232 og 24, 1.
ledd3, samt § 274.
9. Det skal foreligge en individuell opplæringsplan (IOP). Denne individuelle opplæringsplanen
skal:
a) Beskrive målene for opplæringen
b) Innholdet i opplæringen
c) Gjennomføringen av opplæring

Enkeltvedtak skal være skriftlige
Enkeltvedtak skal begrunnes
4 Det skal gis informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere fremgangsmåte
ved klage
2
3
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d) Tidsbruk og personalressurser skal fremgå av planen.
10. Det skal foreligge en årsrapport som beskriver spesialundervisningen, og en vurdering av elevens utvikling.

4.2 Datagrunnlag
4.2.1

Innledning

Sarpsborg kommune benytter seg at det som kalles «Tiltakskjedemodellen» i sitt arbeid med å vurdere,
iverksette og evaluere tiltak for enkeltelever som har eller kan ha behov for spesialundervisning.
I dokumentet «Tiltakskjede ved bekymring for enkeltelev» har kommunen nedfelt en prosedyre for hvordan man skal gå frem når det oppstår bekymring for om en enkeltelev har det ønskede læringsutbytte
av den ordinære undervisningen. Målet med tiltakskjeden er å iverksette «rask og riktig hjelp på lavest
mulig nivå»5. Prosedyren gjelder for alle ansatte i Sarpsborg kommune som har ansvar for barn og unge
i grunnskolealder. Det er stadfestet at det er virksomhetsleder ved den enkelte skole som har ansvaret
for gjennomføringen av tiltak i henhold til prosedyren 6.
Tiltakskjeden er en tre-trinns-modell som skal sikre en helhetlig samordning av spesialpedagogiske tiltak
i kommunen. Modellen bygger på ideen om at eventuelle tiltak skal iverksettes på lavest mulige nivå,
det vil gjerne si i form av tilrettelagt opplæring, før man eventuelt går videre med henvisning og utredning
hos PPT og derav etterfølgende spesialpedagogiske tiltak.

Figur 1 Tiltakskjedemodellen
I tilknytning til modellen er det utarbeidet et prosessdokument kalt «Tiltakskjede ved bekymring for enkelt
elev». Dette dokumentet skal danne grunnlaget videre arbeid og dokumentasjon av gjennomført arbeid
med den aktuelle eleven.
I kommunens beskrivelse av modellen sies det at denne prosessen skal brukes når det oppstår bekymringer knyttet til enkeltelever av faglig eller sosial karakter. På det første trinn i prosessen behøver det
ikke være mistanke om at eleven trenger spesialundervisning. Hensikten kan være å justere arbeidet
med eleven på et tidligst mulig tidspunkt for sikre god faglig og sosial utvikling hos den enkelte elev. Om
nødvendig kobles etterhvert tiltaksteam og lederteam på arbeidet.
5
6

«Tiltakskjede ved bekymring for enkeltelev», pkt. 1, s. 1
Ibid
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Hvorvidt eleven har rett på spesialundervisning avhenger av en vurdering knyttet til om eleven har et
tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. En viktig del av arbeidet frem mot spesialpedagogiske tiltak er derfor at skolen må sørge for at lærerne vurderer om eleven kan få et tilfredsstillende
utbytte ved å gjøre tilpasninger innenfor den ordinære opplæringen. Det påligger skolen så raskt som
mulig sette inn tiltak som gjør at eleven får et tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæringen. Skolen
må også sette i gang nødvendige undersøkelser for å finne ut om eleven kan ha rett til spesialundervisning.

4.2.2
4.2.2.1

Sakkyndig vurdering – PPT (pedagogisk/psykologisk tjeneste)
Dokumentanalyse

Virksomhetsplan for Virksomhet PPT, Sarpsborg kommune 2020
Revisjonen har fått oversendt, og har gjennomgått, virksomhetsplan for PPT. Dette dokumentet, som er
et overordnet styringsdokument, har til hensikt å sikre at «det er sammenheng mellom kommunens
visjon, verdier, vedtatte mål og de mål, tiltak og aktiviteter som er prioritert i kommuneområdet og enheten»7. Planen er ment å være et «levende» dokument i den forstand at det er uttrykt at dokumentet
skal være et arbeidsverktøy for ledere og medarbeidere i PPT.
Ved siden av å redegjøre for kommunens overordnede visjon og det verdisett som skal være styrende
for all kommunal virksomhet i Sarpsborg, inneholder virksomhetsplanen faktaopplysninger om virksomheten, for eksempel om hvordan virksomheten er organisert. I tillegg til dette inneholder virksomhetsplanen målsettinger på områdene ledelse, medarbeiderskap og kompetanse, samt en HMShandlingsplan. Virksomhetsplanen inneholder også en oversikt over utvalgte mål og prioriteringer på
henholdsvis barnehage- og grunnskoleområdet for 2020.
Erklæring om samtykke
Før det gjennomføres en sakkyndig vurdering og eventuelt fattes vedtak om spesialundervisning skal
foreldrene eller eleven selv ha gitt sitt samtykke, jamfør opplæringsloven § 5-4 annet ledd. Fra eleven
har fylt 15 år, er det tilstrekkelig med elevens samtykke i saker om spesialundervisning 8. Dette samtykket innhentes i forbindelse med henvisning til PP-tjenesten. I dokumentet «Henvisning til Pedagogiskpsykologisk tjeneste» skal det krysses av for at de foresatte godkjenner at barnet henvises til PPtjenesten, samt at det fattes enkeltvedtak på bakgrunn av sakkyndig vurdering der loven krever sakkyndig vurdering og at PP-tjenesten kan innhente relevante opplysninger fra, og eventuelt samarbeide med
andre faginstanser i utredningsperioden. Samtykke kan også innhentes ved gjentatt henvisning til PPT
hvor man benytter dokumentet «Gjentatt henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste».
Eleven, eller dennes foresatte, har rett til å gjøre seg kjent med innholdet i den sakkyndige vurderingen
og til å uttale seg før det blir gjort vedtak (opplæringsloven § 5-4). Revisjonens kontroll viser at Sarpsborg kommune har utarbeidet et skjema for sikre seg at elev og foreldre er blitt gjort kjent med innholdet
i den sakkyndige vurderingen, før vedtak om spesialundervisning fattes. Dokumentet har tittelen «Foresattes uttalelsesskjema i forkant av vedtak om spesialundervisning i grunnskolen».
Sakkyndig vurdering
Revisjonens kontroll viser også at det er utarbeidet en mal for sakkyndig vurdering. Denne dokumentmalen, som er kalt «Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning etter opplæringslovens § 5-

7
8

Virksomhetsplan for Virksomhet PPT, Sarpsborg kommune 2020, s. 3
Udir, Veileder til spesialundervisning, s. 42
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1», er utformet for å imøtekomme de krav som fremkommer i opplæringslovens § 5-3. De sakkyndige
utredningene i Sarpsborg kommune er bygd opp på følgende måte:
1. Henvisningsgrunn
2. Grunnlaget for den sakkyndige vurderingen
3. Informasjon av betydning for opplæring
 Informasjon fra elev
 Informasjon fra foreldre
 Informasjon fra skole
 En gjennomgang av utredninger og undersøkelser som er gjennomført av andre enn
PPT
 Tester og kartlegginger gjennomført av PPT
4. Vurdering av elevens utbytte av ordinær undervisning
5. Vurdering av behovet for spesialundervisning
 Realistiske opplæringsmål
 Omfang, organisering og varighet av spesialundervisning
 Individuell opplæringsplan
6. Tiltak som kan gi eleven et tilfredsstillende opplæringstilbud
 Tilpasninger i den ordinære undervisningen
7. Drøfting av PPT’s videre arbeid med saken.
Gjentatt henvisning til PPT – prosedyre og henvisningskjema
I de tilfeller hvor en elev har fått vedtak om spesialundervisning og hvor barnehage/skole, eller foreldre
og elev mener det fortsatt er behov for spesialundervisning skal det ved behov sendes ny henvisning til
PPT. Det vil være evalueringen av igangsatte og utprøvde tiltak, elevens individuelle opplæringsplan
(IOP), samt skolens underveisvurdering og årsrapport som danner grunnlaget for den gjentatte henvisning. Revisjonen har kontrollert prosedyre for gjentatt henvisning til PPT med tilhørende henvisningsskjema.
I prosedyren er det nedfelt at fremgangsmåten ved gjentatt henvisning innebærer at foreldre, eller elev
(dersom denne er over 15 år) samtykker til at PPT foretar en ny sakkyndig vurdering om rett til spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning ved å undertegne skjema om gjentatt henvisning. Til denne gjentatte henvisningen legger skole eller barnehage ved ny pedagogisk rapport, samt en underveisvurdering
og årsrapport utarbeidet med bakgrunn i elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Gjentatt henvisning
er aktuelt dersom det er behov for å videreføre enkeltvedtaket om spesialundervisning for neste skoleår,
dersom det er store endringer i elevens behov, eller ved fra barneskolen til ungdomsskolen. Ved overgang fra barneskole til ungdomsskole, er ungdomsskolen ansvarlig for å sende gjentatt henvisning. Det
er virksomhetslederne som har ansvar for at prosedyrene etterleves i egen virksomhet.
4.2.2.2

Intervjuer

På revisjonens spørsmål om hvordan skolen arbeider for å fange opp elever som har behov for spesialundervisning er intervjuobjektene (heretter kalt respondentene) samstemte i at det er lærerne som har
kontakt med eleven som fanger opp dette først. Flere av respondentene peker på at kontaktlæreren har
et særlig ansvar i så måte, andre respondenter peker også på trinnteamet som en viktig arena for å
drøfte og avklare hvorvidt enkeltelever trenger forsterket hjelp og bistand. Flere av respondentene viser
til at skolene i Sarpsborg arbeider etter «Tiltakskjedemodellen». Det er i hovedsak de respondentene
som har sitt daglige virke tettest opp imot spesialpedagogiske tjenester som viser til denne modellen i
intervjuene.
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Respondentene er også samstemte i at skolene iverksetter og prøver ut tiltak lokalt, det vil si på skolen,
før det igangsettes en prosess opp imot PPT med sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og spesialundervisning. Flere av respondentene viser for eksempel til at skolene i Sarpsborg har egne intensivkurs i
lesing, skriving og matematikk. Dette fremheves som eksempler på tiltak innenfor den ordinære opplæringen som prøves ut før eventuell utredning igangsettes. En annen respondent peker på at et vanlig
tiltak er å tilpasse elevens arbeidsmengde og organiseringen av undervisningen for å se om slike justeringer kan bidra til elevens progresjon på en positiv måte. En av respondentene opplyser revisjonen om
at det er enklere å sette i verk tiltak knyttet til eventuelle faglige utfordringer en elev måtte ha, enn om
en elev sliter med sosiale og atferdsmessige utfordringer.
Alle de som deltok i intervjuene svarer bekreftende på spørsmålet om det blir innhentet samtykke fra
foreldre og eventuelt elev før arbeidet med sakkyndig vurdering igangsettes. Det svares også bekreftende fra alle at det utarbeides sakkyndig vurdering før enkeltvedtak fattes. Enkelte av respondentene
viser til at det ikke i alle tilfeller er PPT i Sarpsborg som har utarbeidet disse sakkyndige vurderingene.
Det finnes også tilfeller der det kommer nye elever til kommunen som kan ha med seg sakkyndig vurdering fra den kommunen de har flyttet i fra. I slike tilfeller vil det fattes enkeltvedtak på bakgrunn av den
sakkyndige vurdering som foreligger, men PPT i Sarpsborg vil gjennomføre en sakkyndig vurdering på
et senere tidspunkt.
På revisjonens spørsmål om det finnes en mal for hva den sakkyndige vurderingen skal inneholde,
varierer svarene noe. De respondentene som er nærmest det spesialpedagogiske arbeidet i sitt daglige
virke svarer entydig at denne malen finnes. Flere av respondentene gir også detaljerte tilbakemeldinger
om hva innholdet skal være. Noen av respondentene som arbeider noe fjernere fra det spesialpedagogiske feltet gir uttrykk for at de er usikre på om det finnes en mal, men de antar at det er slik fordi de
sakkyndige vurderingene de har sett er like i innhold og utforming.
Respondentene er også samstemte i at det er PPT som forsikrer seg om at innholdet i den sakkyndige
vurderingen blir gjort kjent for eleven og elevens foresatte. En av respondentene forteller at dette blir
gjort ved at PPT-tjenesten innkaller til et møte med foresatte og representanter for skolen. I dette møtet
blir resultatene fra den sakkyndige vurderingen gjennomgått og foreldrene får mulighet til å gi tilbakemelding dersom de skulle oppleve at utredningen har feil eller mangler.
Revisjonen blir gjennom intervjuene opplyst om at det etableres et samarbeid med foresatte helt fra
starten av prosessen knyttet til utarbeidelse av sakkyndig vurdering. Dette innebærer for eksempel at
foreldre og foresatte informerer skole og PPT om barnet og dets behov. I denne sammenheng kan
foreldre og foresatte også gi til kjenne sitt syn på hva som skal til for at barnet får et godt skoletilbud.
Også elevens stemme skal høres og dette gjøres ved at skolen innhenter elevens syn på situasjonen,
samt at PPT har samtaler med eleven i forbindelse med utredningen. Ved siden av at respondentene
viser til foresattes involvering i utredningsprosessen, viser flere av respondentene til at det samarbeides
med foreldre og elev når det gjelder spesialundervisningens innhold i forbindelse med utarbeidelse av
individuell opplæringsplan. En av respondentene sier: «Vi har en gjennomgang med foreldre når IOP
lages. Dette er en åpen dialog hvor foreldrene har anledning til å påvirke utformingen av tilbudet».
4.2.2.3

Mappegjennomgang

Når revisjonen har gjennomgått elevmappene med fokus på den sakkyndige vurderingen har revisjonen
kontrollert om det foreligger samtykke fra foresatte og elev. I tillegg til dette har revisjonen gjennomgått
den nyeste sakkyndige vurderingen i elevmappen og kontrollert om den sakkyndige rapporten inneholder vurderinger av:
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Elevens utbytte av den ordinære opplæringen.
Elevens lærevansker og andre forhold som er viktig for opplæringen.
Elevens realistiske opplæringsmål.
Elevens muligheter i en ordinær opplæring.
Opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud.

Samtykke til at sakkyndig vurdering iverksettes
Revisjonens kontroll viser at det i 43 av 44 mapper foreligger samtykke til at det gjennomføres sakkyndig
vurdering av elevens eventuelle behov for spesialpedagogisk hjelp. I de aller fleste elevmapper ligger
det lagret et underskrevet samtykkeskjema jf. dokumentet «Foresattes uttalelsesskjema i forkant av
vedtak om spesialundervisning i grunnskolen». I noen elevmapper fremkommer samtykket ved at foresatte gir sin tilslutning til gjentatt henvisning til PPT. I to av de kontrollerte mappene fremkommer samtykket som en konsekvens av at foresatte selv har henvist sitt barn til PPT for sakkyndig vurdering.
Vurdering av elevens utbytte av den ordinære opplæringen.
Denne vurderingen innebærer for eksempel å se på hvordan det ordinære opplæringstilbudet er tilrettelagt i forhold til elevens behov. Vurderinger av det ordinære opplæringstilbudet kan handle om innhold,
metoder, organisering og struktur i opplæringen. En vurdering av elevens utbytte av den ordinære opplæringen innebærer å vurdere den kompetansen det kan forventes at eleven skal ha etter læreplanverket. Det gjelder både den kompetansen som går frem av generell del, og læreplanene for fag. Utredningen bør klargjøre på hvilke områder eleven eventuelt ikke har et tilfredsstillende utbytte, og hvor
omfattende elevenes problemer er9.
Revisjonens gjennomgang av elevmappene viser at samtlige sakkyndige vurderinger inneholder en vurdering av elevens utbytte av den ordinære opplæringen.
Vurdering av elevens lærevansker og andre forhold som er viktig for opplæringen.
Den sakkyndige utredningen må kartlegge hvilke særlige vansker og behov eleven har, samt hvordan
dette har betydning for elevens læring og utvikling. Kjennskap til elevens læringspotensial og utviklingsmuligheter er en forutsetning for planlegging av tiltak i opplæringen senere 10.
Revisjonens gjennomgang av elevmappene viser at samtlige sakkyndige vurderinger inneholder en vurdering av elevens lærevansker og andre forhold som er viktige for opplæringen.
Vurdering av elevens realistiske opplæringsmål.
Den sakkyndige vurderingen må inneholde vurdering av hvilke opplæringsmål som er realistiske for
eleven å jobbe mot i ulike fag. Det er bare nødvendig å gjøre denne vurderingen i de fagene eleven ikke
får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen11.
Revisjonens gjennomgang av elevmappene viser at samtlige sakkyndige vurderinger inneholder en vurdering av elevens realistiske opplæringsmål.
Vurdering av elevens muligheter i en ordinær opplæring.
Den enkelte elevs utbytte av ordinær undervisning er avhengig av skolens tilrettelagte opplæring.
Problemstillinger som den sakkyndige utredningen må vurdere vil være 12:
Veilederen – Spesialundervisning, s. 48
Ibid
11 Ibid
12 Ibid
9
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Hvilken form for tilrettelegging har eleven behov for?
Kan tilretteleggingen gjøres innenfor rammene av ordinære opplæring?
Kan eleven få et tilfredsstillende læringsutbytte ved at gjøres endringer med hensyn til organisering, innhold og progresjon i den ordinære opplæringen?
Er elevens faglige og/eller sosiale utviklingen og mestringen så begrenset at særlige tiltak bør
settes i verk utover tiltak i ordinær opplæring?

Revisjonens gjennomgang av elevmappene viser at samtlige sakkyndige vurderinger inneholder en vurdering av elevens muligheter i en ordinær opplæring.
Vurdering av hva som gir et forsvarlig opplæringstilbud.
Den sakkyndige utredningen må avklare hva som må til for at elevens opplæringstilbud blir forsvarlig. I
vurderingen av hva slags opplæringstilbud eleven skal ha, spiller likeverdsprinsippet en viktig rolle. En
elev med behov for spesialundervisning har fått et likeverdig opplæringstilbud når eleven har omtrent
de samme mulighetene for å nå de målene som er realistiske å sette, som andre elever har for å realisere sine mål i det ordinære opplæringstilbudet13.
Revisjonens gjennomgang av elevmappene viser at samtlige sakkyndige vurderinger inneholder en vurdering av hva som vil gi eleven et forsvarlig opplæringstilbud.

4.2.3
4.2.3.1

Enkeltvedtak om spesialundervisning
Dokumentanalyse

Mal for enkeltvedtak om spesialundervisning
Sarpsborg kommune har utarbeidet en mal for enkeltvedtak om spesialundervisning. Revisjonen har
fått denne oversendt fra skoleadministrasjonen og har kontrollert denne.
Mal for enkeltvedtak om spesialundervisning er et dokument som er bygd opp for å imøtekomme de
krav til innhold som settes til enkeltvedtak om spesialundervisning 14. Kravene til innhold i enkeltvedtaket
innebærer for det første at enkeltvedtaket skal si noe om innholdet i opplæringen. Det vil si at enkeltvedtaket skal beskrive konkret hva slags opplæringstilbud eleven skal ha. Enkeltvedtaket skal også
beskrive hvilke avvik fra læreplanverket man eventuelt gjør for eksempel med hensyn til kompetansemål. Enkeltvedtaket skal også redegjøre for hvilke fag avviket skal gjelde for, om det skal gis fritak fra
vurdering osv. Videre skal enkeltvedtaket beskrive omfanget av spesialundervisningen, det vil si at enkeltvedtaket skal angi antallet årstimer det skal gis spesialundervisning. Enkeltvedtaket skal også klargjøre rammene for organiseringen av spesialundervisningen. Det skal altså fremgå av enkeltvedtaket
hvorvidt spesialundervisningen skal foregå i klassen eller i gruppe, som eneundervisning, eller i alternativ opplæringsarena. Det kreves også av enkeltvedtaket at det fremkommer hva slags kompetanse
som kreves av personalet som skal gi spesialundervisning. Det vil si at det skal fremgå av enkeltvedtaket
hvor mange årstimer eleven skal ha med lærer, spesialpedagog, logoped eller assistent.
I Sarpsborg kommunes mal for enkeltvedtak om spesialundervisning er det tydeliggjort at vedtaket bygger på sakkyndig vurdering og at samtykke fra foresatte eller elev er innhentet. Videre gir malen retningslinjer om at enkeltvedtaket skal inneholde en beskrivelse av spesialundervisningens omfang, innhold og organisering. Det presiseres også at det vil bli utarbeidet en individuell opplæringsplan samt at
det i slutten av skoleåret skrive en rapport på spesialundervisningen med en oversikt over den opplæringen elevens navn har fått, og en vurdering av utviklingen eleven har hatt i løpet av skoleåret.
13
14

Veilederen – Spesialundervisning, s. 49
Ibid, s. 58
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Malen inneholder også en redegjørelse for det rettslige grunnlaget som vedtaket om spesialundervisning bygger på. I tillegg til dette inneholder mal for enkeltvedtak en redegjørelse for den klageadgang
eleven og de foresatte har på enkeltvedtaket.
Informasjon til vedtak om spesialundervisning etter opplæringslovens § 5-1
Sarpsborg kommune har også utarbeidet et dokument kalt «Informasjon til vedtak om spesialundervisning etter opplæringslovens § 5-1». Dette er et dokument som forklarer og utdyper sentrale begrep i
enkeltvedtaket. Her forklares begrepet årstimer, det gis også ytterligere forklaringer knyttet til hvordan
spesialundervisningen kan eller skal gjennomføres blant annet med hensyn til organisering og undervisningspersonalets kompetanse.
4.2.3.2

Intervjuer

Alle respondentene svarer at det er virksomhetsleder, det vil si rektor, som fatter vedtak om spesialundervisning. Enkelte respondenter svarer bekreftende på at det finnes rutiner for saksbehandling av vedtak om spesialundervisning. Dette gjelder særlig de respondentene som sitter tettest på prosessen knyttet til å fatte vedtak om spesialundervisning. Respondentene som ikke sitter like tett på vedtaksprosessen gir uttrykk for at slik rutine må finnes, fordi man opplever at enkeltvedtakene er like i form og innhold.
På spørsmål fra revisjonen om hva enkeltvedtaket inneholder av informasjon, varierer svarene i forhold
til hvor man arbeider i organisasjonen. De respondentene som i kraft av sin stilling fatter enkeltvedtak
beskriver detaljert hva enkeltvedtakene inneholder. De ansatte som sitter lengre fra den direkte befatningen med enkeltvedtaket gir en noe mer summarisk fremstilling av enkeltvedtakets innhold. Fellesnevneren for alle respondenter er likevel en beskrivelse av at enkeltvedtaket bygger på den sakkyndige
vurderingen og at enkeltvedtaket gir rammene for den spesialundervisning som eleven skal ved at antallet årstimer, undervisningens organisering og undervisningens målsettinger blir beskrevet.
Revisjonen stilte respondentene spørsmål om det forekom at enkeltvedtaket som virksomhetsleder fattet avvek fra de anbefalinger som fremkom i sakkyndige vurdering fra PPT. Samtlige respondenter hevdet at enkeltvedtakene ble fattet i tråd med anbefalingene fra PPT. Flere av respondentene pekte på at
virksomhetsleder har anledning til å fatte annet vedtak, men at dette ikke var noe man hadde opplevd.
En annen av respondentene hadde opplevd at virksomhetsleder hadde økt antallet assistenttimer i forhold til det som den sakkyndige utredningen anbefalte.
En av virksomhetslederne sier følgende:
«Jeg har aldri fattet vedtak som avviker fra den sakkyndige vurderingen i løpet av mine år som
rektor. Dette skyldes blant annet den lange prosessen man har før vedtak om spesialundervisning fattes. Sett i lys av denne prosessen, som involverer mange fagpersoner, opplever jeg det
som rart om jeg skulle avvike fra denne. Det kan hende at antallet assistenttimer økes i forhold
til den sakkyndige vurderingen, men det gjøres aldri vedtak om færre pedagogtimer enn det
som fremkommer i den sakkyndige vurderingen».
4.2.3.3

Mappegjennomgang

Enkeltvedtak om spesialundervisning.
Det skal alltid fattes enkeltvedtak om spesialundervisning, også dersom vedtaket innebærer et avslag.
Revisjonens kontroll av elevmappene viser at det foreligger enkeltvedtak om spesialundervisningen i
alle kontrollerte mapper.
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Innholdet i spesialundervisning.
Enkeltvedtaket skal si noe om innholdet i spesialundervisning. Det vil si at enkeltvedtaket skal beskrive
opplæringstilbudet, eventuelle avvik fra læreplanverket; herunder kompetansemål og timer, hvilke fag
avviket skal gjelde for, fritak fra vurdering mv.
Revisjonens kontroll av elevmappene viser at enkeltvedtaket i flertallet av de kontrollerte elevmappene
beskriver opplæringstilbudet eleven skal ha, hvilke avvik fra læreplanverket som eventuelt legges til
grunn for opplæringen i tillegg til beskrivelse av kompetansemål og om det skal gis fritak for vurdering.
Revisjonen legger merke til at omlag en tredel av den av enkeltvedtakene viser til sakkyndig vurdering
eller IOP, og i noen tilfeller vises det til begge deler, for å beskrive innholdet i spesialundervisningen
som eleven skal ha.
Omfanget av spesialundervisningen.
Enkeltvedtaket skal si noe om omfanget av spesialundervisningen, det vil si antallet antall årstimer mv.
Revisjonens kontroll viser at alle enkeltvedtak inneholder en bestemmelse av spesialundervisningens
omfang ved at antallet årstimer eleven skal ha er uttrykt eksplisitt i enkeltvedtaket.
Organiseringen av spesialundervisningen.
Enkeltvedtaket skal si noe om organiseringen av spesialundervisningen, det vil si om spesialundervisningen skal gis i klasse eller i gruppe, som eneundervisning eller i alternativ opplæringsarena.
Revisjonens kontroll viser at flertallet av kontrollerte enkeltvedtak beskriver organiseringen av undervisningen. I omlag en tredel av de kontrollerte mappene viser enkeltvedtaket til at organiseringen vil fremkomme i elevens IOP (individuelle opplæringsplan).
Kompetansen til den som gir eleven spesialundervisning.
Enkeltvedtaket skal beskrive kompetansen til den som gir eleven spesialundervisning. Det vil si om det
skal det være lærer, spesialpedagog, logoped, assistent mv.
Revisjonens kontroll av elevmappene viser at alle enkeltvedtakene inneholder en beskrivelse av hvilken
kompetanse undervisningspersonalet skal ha.
Vedtaket skal være fattet i tråd med forvaltningslovens bestemmelser, jf. §§ 23, 24, 1.ledd, samt § 27 .
Enkeltvedtaket skal være fattet i tråd med forvaltningslovens bestemmelser.
Revisjonens kontroll av elevmappene viser at enkeltvedtakene er fattet i tråd med forvaltningslovens
bestemmelser.

4.2.4
4.2.4.1

Individuell opplæringsplan (IOP) og årsrapport
Dokumentanalyse

Mal for IOP m/ tilhørende veiledning
Revisjonens kontroll viser at Sarpsborg kommune har utarbeidet en mal for IOP (Individuell opplæringsplan). Til denne malen har kommunen også utarbeidet en veileder.
I veilederen fremkommer det at det er skolen som har hovedansvaret for å utarbeide IOP-en. Virksomhetsleder, det vil si rektor, skal legge forholdene til rette for et godt planarbeid, slik at de IOP-ene som
utarbeides tilfredsstiller kravene som stilles. Veilederen anbefaler at personalet som arbeider med den
aktuelle elev utarbeider IOP-en i samarbeid.
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Det stadfestes at IOP-en skal være et arbeidsverktøy for skolen og læreren for å sikre at elevens
opplæringstilbud samsvarer med det eleven har rett til etter enkeltvedtaket. I veilederen gis det informasjon om at det ikke er adgang til å fastsette at eleven skal ha særskilt tilrettelegging i andre fag enn dem
som er behandlet i enkeltvedtaket. IOP-en skal heller ikke inneholde nye eller andre rettigheter for eleven enn de rettigheter som eleven har fått gjennom enkeltvedtaket om spesialundervisning. Veilederen
understreker at IOP-en kun er en konkretisering av enkeltvedtaket hvor for eksempel målsettingene for
eleven kan presenteres med større grad av detaljering enn det som er naturlig i sakkyndig vurdering og
enkeltvedtak. Veilederen er også tydelig på at eleven ikke skal ha andre avvik fra ordinær opplæringen
enn det som er nedfelt i enkeltvedtaket. Det er som eksempel på dette beskrevet at dersom en elev har
enkeltvedtak om spesialundervisning hvor det ikke sies noe eksplisitt om skriftlig sidemål og fritak for
opplæring i dette, så kan ikke eleven gis fritak.
4.2.4.2

Intervjuer

På spørsmål fra revisjonen om det utarbeides individuell opplæringsplan for alle elever som mottar spesialundervisning, svarer samtlige respondenter bekreftende - det utarbeides IOP for alle elever som
mottar spesialundervisning.
Når det det gjelder spørsmålet om hvem det er som er ansvarlig for utarbeidelse av individuell opplæringsplan så varierer respondentenes svar noe. En av respondentene er tydelig på at det er rektor som
er ansvarlig for at det utarbeides IOP-er ved egen skole. De andre svarer at ansvaret i hovedsak ligger
hos kontaktlærer. Samtlige respondenter viser til at kontaktlærer har et ansvar for den faktiske utarbeidelsen av IOP-en. Flere av respondentene peker på at kontaktlærer har ansvaret for at det utarbeides
IOP i tett samarbeid med andre fagpersoner som spes.ped koordinator, spes.ped lærer og annet aktuelt
undervisningspersonale. Er elevens helsetilstand relevant i forbindelse med utarbeidelsen av IOP, kan
helsepersonell også tas med. Tiltaksteamet opplyses å ha en veiledningsfunksjon i forhold til dette arbeidet.
Respondentene er samstemte i at IOP-en inneholder opplysninger om innholdet i opplæringen, en
konkretisering av målsettinger basert på den sakkyndige vurderingen, samt en beskrivelse av hvordan
opplæringen skal drives. Revisjonen er også opplyst om at IOP-en gir en beskrivelse av hvem som skal
gjøre hva i forhold til vedtaket om spesialundervisning. Noen elever kan for eksempel ha atferdsutfordringer av en slik karakter at det må utarbeides risikoanalyser. Disse analysene vil også kunne fremkomme i IOP-en.
Samtlige respondenter bekrefter at det finnes egne retningslinjer for utarbeidelse av individuell opplæringsplan blant annet ved at Sarpsborg kommune har utarbeidet en mal for dette. I tillegg til dette viser
en av respondentene til at PPT tilbyr veiledning i utforming og evaluering av IOP-er.
4.2.4.3

Mappegjennomgang

Individuell opplæringsplan (IOP)
Revisjonens kontroll viser at det foreligger IOP i alle kontrollerte elevmapper. De aller fleste elevmapper
inneholder IOP-er for skoleåret 2020/2021. For noen få elevmapper er IOP-er for skoleårene 2019/2020
eller 2018/2019 de nyeste IOP-ene som er lagt i elevmappen. Dette kan ha sin årsak i at det skal være
sammenheng mellom enkeltvedtakets varighet og IOP-ens varighet. Dersom enkeltvedtaket er gjort
gjeldende for en lengre periode kan altså IOP-en også gis en lengre varighet.
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Årsrapport
Revisjonens kontroll viser at det finnes evalueringer av igangsatt spesialundervisning i alle kontrollerte
elevmapper, f. eks i form av halvårsrapporter. I de aller fleste kontrollerte mapper foreligger det årsrapporter. På det tidspunkt hvor revisjonen gjennomførte sin kontroll var sist tilgjengelige årsrapport som
regel for skoleåret 2019/2020, fordi årsrapport for 2020/2021 skulle ferdigstilles etter skoleårets slutt
sommeren 2021.
Noen elevmapper inneholder ikke årsrapport. Dette gjelder de elevene hvor skoleåret 2020/2021 er det
første året hvor disse elevene mottar spesialundervisning.

4.2.5

Koronapandemiens påvirkning på spesialundervisningen

Tilbakemeldingene fra skolene i Sarpsborg på spørsmålet om hvordan koronapandemien har påvirket
spesialundervisningen er ikke entydige. En av skolene sier: «Ved drift på rødt nivå og ved drift med
digital hjemmeskole er spesialundervisningen i aller høyeste grad påvirket». En annen skole gir denne
tilbakemeldingen: «Ingen skole i et område som har [.....] hatt smittevernstiltak i så stor grad som Sarpsborg, har vel gått gjennom denne perioden uten at tiltak og tilbud for elevene har blitt påvirket». En av
barneskolene har gitt denne tilbakemeldingen: «Det har påvirket lite. Vi har prioritert spes.ped. under
alle «farger» gjennom hele året».
Flere av skolene gir uttrykk for at de til tross for de store utfordringer som koronapandemien i perioder
har skapt lokalt i Sarpsborg, i hovedsak har greid å opprettholde tilbudet til samtlige elever. Det meldes
om at man har klart å tilby spesialpedagogisk undervisning i henhold til vedtatt planer for de aller fleste
elever.
Av de tilbakemeldinger som revisjonen har fått ser det ut til at skolene har lagt opp til tett oppfølging fra
spesialpedagog når elever med spesialundervisning har hatt hjemmeundervisning. Det rapporteres om
at ved gjennomføring av digital hjemmeskole så har elever med enkeltvedtak blitt tett fulgt opp av pedagoger og assistenter gjennom hele skoledagen. Det er eksempler på at pedagoger har kjørt hjem
undervisningsopplegg til enkeltelever, samtidig som man har bistått med «teknisk support» for å få tekniske løsninger som ipader og lignende til å fungere. Det har vært utstrakt bruk av Teams for å holde
kontakt med elevene i løpet av dagen. Det meldes også om at det har vært tett kontakt og dialog med
foreldre og at dette har vært nødvendig for å få det til å fungere.
Informasjon som revisjonen har mottatt kan tyde på at elevene med de største og mest sammensatte
behov er forsøkt skjermet i størst mulig grad. En av skolene rapporterer at «...elevene med 100% oppdekking er de som har mistet minst». Denne elevgruppen har også i stor grad fått opprettholdt sitt tilbud
om spesialundervisning på skolen, også i perioder hvor skolen har vært nedstengt. For enkelte har dette
fått som konsekvens at de faktisk har fått ett mer omfattende spesialpedagogisk tilbud enn tidligere. Det
er likevel verdt å merke seg at enkelte foreldre ikke har ønsket å ha barna på skolen i perioder. Da har
skolen gitt tilbud hjemme slik som tidligere beskrevet.
Selv om skolene i all hovedsak rapporterer at man har klart å gi et spesialpedagogisk tilbud i tråd med
enkeltvedtakene så rapporteres det også om at det våren 2020 ble fattet enkelte midlertidige vedtak om
avvik fra opprinnelig vedtak og sakkyndig vurdering. Det er flere skoler som melder om dette. Det rapporteres også fra enkelte skoler at man har hatt personalmessige utfordringer i løpet av året som har
gått. Dette har i enkelte sammenhenger ført til at elevene har blitt fulgt opp av andre voksne enn det
som er vanlig, for eksempel ved at eleven er blitt fulgt opp av fagarbeider/assistent i stedet for pedagog.
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En av skolene peker på at elever med enkeltvedtak om spesialundervisning ofte har utfordringer knyttet
til språk, kommunikasjon og opprettholdelse av fokus og oppmerksomhet. Digital undervisning og digitalt
samarbeid kan aldri erstatte direkte oppfølging fra voksne, med alt dette innebærer av tilrettelegging,
non-verbal og verbal kommunikasjon gjennom undervisning på skolen. Denne skolen gir uttrykk for at
den største utfordringen det siste året kanskje har vært at elevenes mulighet til å se og å bli sett gjennom
daglige samtaler, samt sosial samhandling med latter, lek, smil og oppmuntring, er redusert. Denne
skolen mener at dette kanskje er et større tap enn et eventuelt mangelfullt faglig utbytte.
Revisjonen spurte intervjuobjektene om hvordan de opplever at koronapandemien har påvirket tiltak og
tilbud for elever med vedtak om spesialundervisning. Tilbakemeldingen fra intervjuobjektene var i all
hovedsak at de, uavhengig av hvor de er plassert i undervisningssektoren i Sarpsborg, opplever at man
har klart å gi elever med et enkeltvedtak et godt undervisningstilbud under pandemien. Flere av respondentene peker på at de fleste elevene med spesialundervisning har fått tilbud om undervisning på skolen, selv da skolen var stengt. De pekes også på at de som mottok spesialundervisning over Teams,
fikk det med spes.ped.lærer.
En av respondentene sier pandemien sannsynligvis har påvirket barna med vedtak i mindre grad enn
de uten, da det er blitt jobbet hardt for å sikre at denne elevgruppen skal få det de har krav på. Kommunen kom tidlig etter nedstengningen i mars i fjor med tilbud til de sårbare barna. Skolene ble gjort oppmerksomme på at vedtak om spesialundervisning skulle bestå, også under pandemien. Denne respondenten gir også uttrykk for at koronasituasjonen kan ha gått utover noen elever, for eksempel når lærere
har blitt satt i karantene.
En annen respondent er også bekymret for at ikke alle elever har fått det vedtaket sier at de skal ha.
Denne respondenten sier: «Jeg ser kanskje for meg at den elevgruppen som har moderate utfordringer
er den som har strevd mest, fordi de ikke har fått hele spesialundervisningstilbudet sitt på skolen».
Samtlige respondenter ga i intervjuene uttrykk for at man har hatt et stort fokus på elever med vedtak
om spesialundervisning. Til tross for dette ga flere uttrykk for at koronapandemien har påvirket undervisningen. En av respondentene så det på denne måten: «Pandemien har hatt innvirkning på undervisningstilbudet for alle elever, inkludert elever med spesialundervisning. Både smittehensyn og utfordrende personalsituasjon har bidratt til annerledes og noe redusert tilbud».
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4.3 Vurderinger
4.3.1

Sakkyndig vurdering – PPT (pedagogisk/psykologisk tjeneste)

Revisjonen har i sin kontroll lagt vekt på dokumentene «Virksomhetsplan for Virksomhet PPT, Sarpsborg kommune 2020» og «Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning etter opplæringslovens § 5-1». Det er revisjonens syn at virksomhetsplanen legger gode rammer for PPT-tjenestens arbeid. Revisjonen vurderer at malen for sakkyndig vurdering er et hensiktsmessige verktøy for utarbeidelse av sakkyndige vurderinger i henhold til opplæringslovens krav.
Revisjonen vurderer at Sarpsborg kommune har etablert rutiner og har utarbeidet skjemaer for innhenting av samtykke fra elev og foresatte. Revisjonen vurderer også at det er satt på plass systemer både
for førstegangshenvisning til sakkyndig vurdering og ved gjentatt henvisning til PPT. Revisjonens vurderer det som positivt at det foreligger samtykke til gjennomføring av sakkyndig vurdering i 43 av 44
kontrollerte mapper. Revisjonen registrerer også at skjemaet «Foresattes uttalelsesskjema i forkant av
vedtak om spesialundervisning i grunnskolen» ligger lagret i det fleste elevmapper. Også dette vurderer
revisjonen som positivt i og med at det indikerer at skjemaet og bruken av dette er godt forankret i
organisasjonen.
Revisjonen vurderer det også som positivt at samtlige elevmapper inneholder:
 Vurdering av elevens utbytte av den ordinære opplæringen.
 Vurdering av elevens lærevansker og andre forhold som er viktig for opplæringen.
 Vurdering av elevens realistiske opplæringsmål.
 Vurdering av elevens muligheter i en ordinær opplæring.
 Vurdering av hva som gir et forsvarlig opplæringstilbud.
Basert på de kontroller som revisjonen har gjennomført vurderer revisjonen at Sarpsborg kommune har
etablert systemer og praksis som sikrer at elever som henvises til PPT får en sakkyndig utredning i tråd
med de krav som er nedfelt i opplæringslovens § 5-3.

4.3.2

Enkeltvedtak om spesialundervisning

Revisjonen vurderer at det i Sarpsborg kommunes mal for enkeltvedtak om spesialundervisning er tydeliggjort at vedtaket bygger på sakkyndig vurdering og at samtykke fra foresatte eller elev er innhentet.
Revisjonen vurderer også at malen gir retningslinjer om at enkeltvedtaket skal inneholde en beskrivelse
av spesialundervisningens omfang, innhold og organisering. Revisjonen legger også merke til at det i
malen presiseres at det skal utarbeides en individuell opplæringsplan, samt at det i slutten av skoleåret
skal skrives en rapport med en oversikt over den opplæringen eleven har fått, og med en vurdering av
utviklingen eleven har hatt i løpet av skoleåret. Revisjonen registrerer at malen inneholder en redegjørelse for det rettslige grunnlaget som vedtaket om spesialundervisning bygger på. Det er også positivt
at malen for enkeltvedtak redegjør for den klageadgang eleven og de foresatte har på enkeltvedtaket.
Revisjonens vurdering er at denne malen bidrar til at innholdet i enkeltvedtakene om spesialundervisning er i tråd med opplæringslovens bestemmelser og at vedtaket er utformet på en måte som tilfredsstiller forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak.
Revisjonen vurderer det også som positivt at Sarpsborg kommune har utarbeidet dokumentet «Informasjon til vedtak om spesialundervisning etter opplæringslovens § 5-1», særlig fordi dette dokument forklarer og utdyper sentrale begrep i enkeltvedtaket.
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Revisjonen vurderer at alle kontrollerte elevmapper inneholder enkeltvedtak om spesialundervisningen.
Alle disse enkeltvedtakene inneholder en bestemmelse av spesialundervisningens omfang ved at antallet årstimer eleven skal ha er uttrykt eksplisitt i enkeltvedtaket. Dette vurderer revisjonen som positivt.
Det er etter revisjonens syn også positivt at alle kontrollerte enkeltvedtak inneholder en beskrivelse av
hvilken kompetanse undervisningspersonalet skal ha, samt at enkeltvedtakene er fattet i tråd med forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak.
Revisjonen vurderer at enkeltvedtaket i de fleste av de kontrollerte elevmappene beskriver opplæringstilbudet eleven skal ha, hvilke avvik fra læreplanverket som eventuelt legges til grunn for opplæringen i
tillegg til beskrivelse av kompetansemål og om det skal gis fritak for vurdering. Revisjonen legger merke
til at det i flere av enkeltvedtakene vises til sakkyndig vurdering eller IOP, i noen tilfeller til begge deler,
for å beskrive innholdet i spesialundervisningen eleven skal ha. Det samme gjelder enkeltvedtakenes
beskrivelse av organisering av undervisningen. Revisjonen stiller spørsmålstegn ved om alle enkeltvedtak inneholder den beskrivelse av spesialundervisningens innhold og organisering som kreves.
I veilederen til spesialundervisning kapittel 7.2 understrekes det at enkeltvedtaket klart og tydelig skal
beskrive hva slags opplæringstilbud eleven skal ha. Enkeltvedtaket skal blant annet si noe om:
•
•

innholdet i spesialundervisningen, herunder målsettinger for eleven
organisering, for eksempel om undervisning skal foregå i gruppe, i klassen eller som undervisning en til en

Veilederen peker på at enkeltvedtak vil kunne ha saksbehandlingsfeil dersom dette ikke fremkommer
av vedtaket.
Det er revisjonens syn at det er enkeltvedtaket som gir eleven juridiske rettigheter, ikke sakkyndig vurdering og IOP. Det er derfor viktig at innholdet i spesialundervisningen og organiseringen av denne
fremkommer klart og tydelig i enkeltvedtaket. Det er antakelig ikke tilstrekkelig at enkeltvedtaket viser til
sakkyndig vurdering og IOP når innholdet i spesialundervisningen og organiseringen av denne skal
vedtas. Med bakgrunn i dette anbefaler revisjonen Sarpsborg kommune å sikre at praksisen knyttet til
beskrivelse av innhold og organisering av undervisning i enkeltvedtak om spesialundervisning er god
nok.

4.3.3

Individuell opplæringsplan (IOP) og årsrapport

Revisjonen er av den oppfatning at en velfungerende IOP (individuell opplæringsplan) kan utarbeides
på flere måter, både med hensyn til form og innhold. Revisjonen oppfatter imidlertid at man kan peke
på enkelte krav som må imøtekommes for at IOP-en skal være det gode arbeidsredskapet den er ment
til å være. En IOP bør ha en enkel form og den må være lett å forstå. Den bør ikke være for omfattende
slik at det blir svært arbeidskrevende å fylle den ut. IOP-en bør ha en logisk oppbygging, som viser
helhet og sammenheng i elevens opplæringstilbud. I tillegg bør IOP-en gi et godt grunnlag for å evaluere
den opplæring som er gitt.
Udir har i sin veileder stadfestet at IOP-en skal vise:
 mål for opplæringen
 innholdet i opplæringen
 hvordan opplæringen ellers skal drives
I tillegg til dette skal IOP-en beskrive hvilke fag eller deler av fag det skal gis spesialundervisning.
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Basert på gjennomgangen som revisjonen har gjort av malen for IOP (med veileder) som er oversendt
fra Sarpsborg kommune, er revisjonen av den oppfatning at Sarpsborg kommune har utarbeidet en
hensiktsmessig mal for IOP, som tilfredsstiller de krav som Utdanningsdirektoratet stiller til IOP-er.
Revisjonen vurderer det som positivt at samtlige respondenter bekrefter at det utarbeides IOP for alle
elever som mottar spesialundervisning.
Som tidligere nevnt varierer svarene på spørsmålet om hvem det er som er ansvarlig for utarbeidelse
av individuell opplæringsplan noe, dette kan etter revisjonens syn skyldes at respondentene har oppfattet spørsmålet forskjellig med hensyn til om revisjonen etterspør hvem det er som har det formelle eller
operasjonelle ansvaret for utarbeidelsen av IOP-en.
Revisjonen vurderer det som positivt at respondentene i hovedsak peker på kontaktlærer som ansvarlig
for at IOP-en blir utarbeidet. Når tilbakemeldingene er sammenfallende på dette punktet tolker revisjonen dette som en indikasjon på at ansvaret er godt forankret og tydeliggjort i organisasjonen.
Revisjonen vurderer det også som positivt at mange av respondentene peker på at IOP-ene utarbeides
som et samarbeid mellom flere spesialiserte fagpersoner. Revisjonen vurderer at dette tyder på at IOPene er faglig, godt gjennomarbeidede dokumenter som bidrar til å sikre at elevene får den spesialundervisning som sakkyndig vurdering og enkeltvedtak legger opp til.
Revisjonen ser at respondentenes forståelse av hva IOP-ene skal inneholde av opplysninger er sammenfallende. Samtlige respondenter bekrefter at det finnes egne retningslinjer for utarbeidelse av individuell opplæringsplan og viser til at Sarpsborg kommune har utarbeidet en mal for dette. Revisjonen
vurderer dette som positivt og ser dette som en indikasjon på at forståelsen av hva IOP-en er og hva
den skal brukes til er kommunisert, forstått og forankret i organisasjonen.
Revisjonen vurderer det som positivt at alle kontrollerte elevmapper inneholder IOP. Revisjonen vurderer det også som positivt at de fleste elevmapper inneholder IOP-er for skoleåret 2020/2021. Revisjonen
oppfatter dette som en indikasjon på at IOP-ene er levende dokumenter som gjøres til gjenstand for
kontinuerlig evaluering og revidering. Dette underbygges også av at revisjonens kontroll viser at det
finnes evalueringer, for eksempel halvårsrapporter, av igangsatt spesialundervisning i alle kontrollerte
elevmapper. I de aller fleste kontrollerte mapper foreligger det årsrapporteringer.
Basert på en gjennomgang av IOP-er og årsrapporter vurderer revisjonen at elevene i all hovedsak har
fått den spesialundervisning som sakkyndig vurdering og enkeltvedtak legger opp til.

4.3.4

Koronapandemiens påvirkning på spesialundervisningen

Revisjonen vil påpeke at på det tidspunkt hvor denne rapporten ferdigstilles så kan man ikke fastslå at
koronapandemien er over. Det er derfor ikke mulig å gi noe endelig svar på hvordan koronapandemien
har påvirket spesialundervisningen på det nåværende tidspunkt.
Basert på den datainnsamling som revisjonen har gjort, både gjennom intervjuer, mappegjennomgang
og skriftlig tilbakemelding fra de enkelte skoler, er det likevel revisjonens oppfatning at skoleverket i
Sarpsborg kommune har gjort en betydelig innsats for at spesialundervisningen i så liten grad som mulig
skulle bli berørt av koronapandemien i negativ forstand. Det er revisjonens oppfatning at skolene i
mange henseende har lykkes i sitt arbeid. Det ser ut som om skolene i mange sammenhenger har klart
å skjerme spesialundervisningen, kanskje særlig for de elevene med de største og mest sammensatte

22

43

behovene. Revisjonen legger også merke til uttalelser fra enkelte respondenter som hevder at enkeltelever med vedtak om spesialundervisning til og med kan ha fått et bedre spesialundervisningstilbud enn
vedtaket legger opp til.
Når dette er sagt så har revisjonen også mottatt tydelige tilbakemeldinger som indikerer at situasjonen
fra mars 2020 og frem til dags dato har vært utfordrende for alle elever, også elever med vedtak om
spesialundervisning. Revisjonen deler den oppfatning som har fremkommet om at digital undervisning
og digitalt samarbeid med stor grad av sannsynlighet ikke fullt ut kan erstatte direkte oppfølging fra
kompetente voksne. Det er revisjonens oppfatning at enkeltelever kan ha gått glipp av viktige muligheter
for læring blant annet ved at elevenes muligheter for samtale og direkte sosial samhandling har vært
redusert.

4.4 Konklusjon og anbefalinger
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.
Basert på våre vurderinger og konklusjon anbefaler vi at kommunen bør:
 sikre at praksisen knyttet til beskrivelse av innhold og organisering av undervisning i enkeltvedtak om spesialundervisning er god nok.
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5 LÆRERNORM
Problemstilling 2:
Oppfyller skolen lærernormen?
 Får innføring av lærernormen konsekvenser for gjennomføringen av spesialundervisningen eller
den tilpassede opplæringen for øvrig?

5.1 Revisjonskriterier
I opplæringslovens § 8-3 er det nedfelt bestemmelser om at det kan fastsettes nærmere regler for hvor
mange elever det kan være for hver lærer på det enkelte skoletrinn. Dette forholdstallet mellom lærere
og elever fastsettes i forskrift. I forskrift til opplæringsloven § 14A-1 sies det at:
På ein grunnskole skal forholdet mellom talet på lærarar og elevar i ordinær undervisning frå
1. august 2019 maksimalt vere:
a) 15 elevar per lærar på 1.-4. årstrinn
b) 20 elevar per lærar på 5.-7. årstrinn
c) 20 elevar per lærar på 8.-10. årstrinn.
Følgende revisjonskriterium er utledet:


Forholdstallet mellom lærere og elever skal være i tråd med forskrift til opplæringsloven § 14A1.

5.2 Datagrunnlag
Tallene for skoleåret 2019-2020 har revisjonen innhentet fra Skoleporten.no. Tallene for skoleåret 20202021 er oversendt fra Sarpsborg kommune.
5.2.1

Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn

Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn

2019-2020

2020-202115

Alvimhaugen barneskole

15,1

15,0

Borgen barneskole

14,1

12,4

Grålum barneskole

14,7

14,8

Hafslund barneskole

14,1

13,5

Hafslundsøy barneskole

14,8

14,7

Hannestad barneskole

14,7

13,0

Hornnes barneskole

14,9

15,7

Jelsnes barneskole

6,4

9,9

Kurland barneskole

14,5

16,2

15

Alle tall er avrundet til nærmeste desimal
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Lande barneskole

13,6

14,6

Navestad barneskole

12,3

13,4

Sandbakken barne- og ungdomsskole

15,0

17,6

Sandesundsveien barneskole

14,7

13,1

Tindlund barneskole

13,8

14,1

Ullerøy barneskole

14,8

12,5

Varteig barne- og ungdomsskole

14,8

15,0

Tabell 1: Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn

Tabell 1 viser at det i skoleåret 2019-2020 bare var en av Sarpsborgs barneskoler som ikke oppfylte
lærernormen for 1.-4.trinn, og det var Alvim barneskole. Lærertettheten for Alvim barneskole dette året
var på 15,1 elever per lærer, mens kravet var maksimalt 15 elever per lærer. Alvim barneskole hadde
altså en marginalt dårligere lærerdekning enn kravet i opplæringsloven § 14A-1.
For skoleåret 2020-2022 har situasjonen endret seg noe. Alvim barneskole har nå en lærertetthet i tråd
med kravet, altså maksimalt 15 elever pr. lærer. Hornes og Kurland barneskoler, samt Sandbakken
barne- og ungdomsskole har derimot hatt en negativ utvikling i lærertettheten fra skoleåret 19/20. Hornes barneskole har en lærertetthet på 15,7 elever per lærer. Denne skolen mangler 0,4 ordinære undervisningsårsverk for å nå minstekravet i norm for lærertetthet på 1.-4. trinn. Denne utregningen er
hentet fra Utdanningsdirektoratets kalkulator for lærernorm16. For Kurland barneskole sin del er situasjonen den at lærertettheten rapporteres å være 16,2 elever per lærer. Dette innebærer at skolen mangler 1,2 ordinære undervisningsårsverk for å nå minstekravet i norm for lærertetthet på 1.-4. trinn. Dårligst
ut kommer Sandbakken barne- og ungdomsskole hvor lærertettheten på 1.-4. trinn oppgis å være 17,6
elever per lærer. Konsekvensen av dette er at skolen mangler 1,8 ordinære undervisningsårsverk for å
nå minstekravet i norm for lærertetthet på 1.-4. trinn.
Totalt mangler det 3,4 ordinære lærerårsverk for at skolene i Sarpsborg samlet sett oppfyller norm for
lærertetthet på 1.-4. trinn.
5.2.2

Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn

Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn

2019-2020

2020-2021

Alvimhaugen barneskole

17,9

18,5

Borgen barneskole

17,6

17,4

Grålum barneskole

18,8

17,9

Hafslund barneskole

18,1

15,6

Hafslundsøy barneskole

16,5

16,4

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/larernormkalkulator/larernormfor-grunnskolen2/, 24.06.21, kl. 12:29
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Hannestad barneskole

19,5

15,9

Hornnes barneskole

19,2

20,4

Jelsnes barneskole

19,5

9,1

Kurland barneskole

15,9

16,7

Lande barneskole

18,0

17,8

Sandbakken barne- og ungdomsskole

15,9

17,5

Sandesundsveien barneskole

18,9

15,6

Tindlund barneskole

19,2

17,9

Varteig barne- og ungdomsskole

15,6

13,9

Tabell 2: Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn

Av tabell 2 kan vi lese at samtlige skoler i Sarpsborg kommune forholdt seg til lærernormen på 5.-7.
trinn i skoleåret 2019/2020. For skoleåret 2020/2021 har Hornes barneskole hatt en svekkelse av lærertettheten. Den oppgis av Sarpsborg kommune til å ha vært 20,4 elever per lærer, noe som er litt over
maksimalkravet om 20 elever per lærer. Med dette mangler skolen 0,1 ordinære undervisningsårsverk
for å nå minstekravet i norm for lærertetthet på 5.-7. trinn.
5.2.3

Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn

Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn

2019-2020

2020-2021

Grålum ungdomsskole

19,3

19,1

Hafslund ungdomsskole

21,2

20,8

Kruseløkka ungdomsskole

19,8

19,9

Sandbakken barne- og ungdomsskole

20,0

18,3

Tindlund ungdomsskole

19,6

19,5

Varteig barne- og ungdomsskole

19,4

19,9

Tabell 3: Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn

På ungdomstrinnet, det vil si 8.-10. trinn (tabell 3) er det bare Hafslund ungdomsskole som ikke oppfyller
kravet i opplæringslovens § 14A-1. Der opplyses lærertettheten for skoleåret 2020/2021 til å være 20,8
elever per lærer. Det skal likevel bemerkes at dette er bedring av lærertettheten i forhold til foregående
skoleår hvor lærertettheten var 21,2 elever per lærer. Skolen mangler 0,8 ordinære undervisningsårsverk for å nå minstekravet i norm for lærertetthet på 8.-10. trinn
5.2.4

Lærernorm og tilpasset opplæring/spesialundervisning

Et av spørsmålene revisjonen stilte intervjuobjektene i forbindelse med datainnsamlingen til denne forvaltningsrevisjonen var: «Påvirker innføringen av lærernormen tilbudet til elever med vedtak om
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spesialundervisning? I så fall, hvordan?». Flere av intervjuobjektene ga uttrykk for at dette var et spørsmål de ikke kunne svare på. Et av intervjuobjektene begrunnet dette med at det er vanskelig å vurdere
rett og slett fordi det er vanskelig å måle dette på en god måte.
Ett av intervjuobjektene peker på at innføringen av lærernorm kan ha ført til at det har blitt lettere å lage
mindre grupper. Denne respondentens erfaring er at skolen bruker lærernormen til å tredele klassen/gruppen, noe mange elever med enkeltvedtak om spesialundervisning profitterer på. Slik denne
respondenten ser det så har ikke innføringen av lærernorm ført til færre vedtak om spesialundervisning.
En annen respondent er svært positiv til innføringen av lærernorm og uttaler: «Jeg mener at det er
kjempebra at vi har fått en lærernorm. Tanken bak lærernormen er nettopp at det skal være mindre
spesialundervisning (de med få timer), og at skolen skal ha større anledning til å tilpasse. Lærernormen
gjør at man kan være mer fleksibel i organiseringen av skolehverdagen og undervisningen». Denne
respondenten mener også at innføringen av lærernorm ikke påvirker elever med enkeltvedtak på noen
negativ måte, disse elevene får den undervisningen de skal ha i henhold til vedtak.

5.3 Vurderinger
5.3.1

Lærertetthet

Revisjonens undersøkelser har vist at de aller fleste av Sarpsborg kommunes barneskoler, ungdomsskoler og kombinerte skoler oppfyller norm for lærertetthet, jf. forskrift til opplæringsloven § 14A-1. Dette
vurderer revisjonen som positivt.
Enkelte skoler har likevel ikke de ressurser til rådighet som skal til for å nå normkravet fullt ut. For 1.-4.
trinn gjelder dette Hornes og Kurland barneskoler, samt Sandbakken barne- og ungdomsskole. Tilsammen mangler disse tre skolene 3,4 ordinære lærerårsverk for å samlet sett oppfylle norm for lærertetthet
på 1.-4. trinn. På mellomtrinnet mangler Hornes barneskole 0,1 årsverk for å oppfylle lærernormen, og
på ungdomstrinnet er situasjonen at Hafslund ungdomsskole mangler 0,8 årsverk for å oppfylle lærernormen. Samlet sett mangler skolene i Sarpsborg 4,3 ordinære lærerårsverk for å nå norm for lærertetthet på småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn.
Det er etter revisjonens syn uheldig at småtrinnet (1.-4. trinn) kommer dårligst ut. Revisjonen vil peke
på at forskning tyder på at økt lærertetthet har størst effekt på læringsutbyttet hos de yngste elevene17.
Revisjonen anbefaler Sarpsborg kommune å sikre at kravene i forskrift til opplæringsloven § 14A-1 oppfylles ved alle kommunens skoler.
5.3.2

Lærernorm og tilpasset opplæring/spesialundervisning

Det er, slik revisjonen vurderer det, vanskelig å si noe kategorisk om hvordan innføringen av lærernorm
har påvirket spesialundervisningen eller den tilpassede opplæringen. Revisjonen viser i denne forbindelsen til uttalelsen fra et av intervjuobjektene som påpekte at dette var vanskelig å vurdere «rett og
slett fordi det er vanskelig å måle dette på en god måte». Dette er en vurdering revisjonen er enig i. Når
dette er sagt har likevel flere respondenter pekt på at innføringen av lærernorm har ført til at det har
vært lettere å lage mindre grupper, noe som mange elever med vedtak profiterer på. Mindre elevgrupper
gjør det enklere å tilrettelegge opplæringen for alle elever og elever med vedtak om spesialundervisning.
Revisjonen vurderer at de tilbakemeldingene vi har fått indikerer at innføringen av lærernorm ikke har
hatt noen vesentlig negativ innvirkning på den tilpassede opplæringen eller spesialundervisningstilbudet
i kommunen.
17

NIFU-innsikt nr. 20 – 2019, s. 7-8
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5.4 Konklusjon og anbefalinger
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.
Basert på våre vurderinger og konklusjon anbefaler vi at kommunen bør:
 sikre at kravene i forskrift til opplæringsloven § 14A-1 oppfylles ved alle kommunens skoler.
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7 VEDLEGG
7.1 Utledning av revisjonskriterier
I Opplæringsloven § 1-3 er det slått fast at opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene hos
den enkelte eleven. Elever som ikke har, eller ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av det ordinære
tilbudet har rett til spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-1. Elevene kan få spesialundervisning i
et ordinært eller tilrettelagt opplæringsløp i skole. § 5-1 fastslår sier videre at «....I vurderinga av kva for
opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar
som får spesialundervisning, skal ha det same totale undervisningstimetalet som gjeld andre elevar».
Sakkyndig vurdering
Før skoleeier gjør vedtak om spesialundervisning skal det etter opplæringsloven § 5-3 foreligge en sakkyndige vurdering av elevens behov. PPTs plikt til å utarbeide sakkyndig vurdering følger av opplæringsloven §§ 5-3 og 5-6 andre ledd. Den sakkyndige vurderingen skal vise om eleven har behov for
spesialundervisning og hvilket opplæringstilbud som bør gis. Den sakkyndige vurderingen skal bl.a. utgreie og ta standpunkt til:
 Elevens utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.
 Lærevansker hos eleven og andre særlige forhold som er viktige for opplæringen.
 Realistiske opplæringsmål for eleven.
 Om en kan hjelpe på de vanskene eleven har innenfor det ordinære
opplæringstilbudet.
 Hvilken opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud.
Før det blir gjennomført en sakkyndig vurdering og før det blir gjort vedtak om å sette i gang spesialundervisning, skal det innhentes samtykke fra eleven eller fra foreldra til eleven, jf. opplæringslovens § 54.
Enkeltvedtak om spesialundervisning
På bakgrunn av sakkyndig vurdering skal det, i henhold til opplæringsloven §§5-3 og 5-4, fattes vedtak
om innvilgelse eller avslag på spesialundervisning. Opplæringsloven inneholder ingen saksbehandlingsregler utover dette. Det er saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven som kommer til anvendelse i forbindelse med enkeltvedtak knyttet til spesialundervisning.
Dette innebærer at:
 Enkeltvedtak skal etter forvaltningsloven § 23 være skriftlige, dersom dette ikke av praktiske
grunner vil være særlig byrdefullt for forvaltningsorganet.
 Enkeltvedtaket skal begrunnes, jf. forvaltningsloven § 24. Det følger av forvaltningsloven § 5 at
begrunnelsen skal vise til de rettsreglene vedtaket bygger på, samt de faktiske forholdene som
er lagt til grunn.
 Det skal fattes enkeltvedtak om spesialundervisning etter at sakkyndig vurdering er gjennomført. Det skal også fattes enkeltvedtak hvis eleven får avslag på søknad om spesialundervisning
j.fr Forvaltningsloven kapittel 1, §2 og kapittel IV og V.
Vedtaket må gjøre det klart hvilket opplæringstilbud eleven skal få. I merknader fra ot.prp. nr 46 (199798) til opplæringsloven § 5.3 påpekes det at: "Et vedtak i kommunen og fylkeskommunen om spesialundervisning eller spesialpedagogisk hjelp skal vere så klart og fullstendig at det ikkje er tvil om kva for
opplæringstilbod eleven skal få. Eit vedtak som berre tildeler eleven ein viss timeressurs uten å fastsetje
nærmere krav til innhaldet i eller til den organisatoriske gjennomføringa av opplæringa er ikkje nok». I
henhold til Udirs veileder spesialundervisning kap 7.2 skal enkeltvedtaket blant annet si noe om:
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innhold (hva slags opplæringstilbud, avvik fra læreplanverket; herunder kompetansemål og timer, hvilke fag avviket skal gjelde for, fritak fra vurdering mv.)
omfang (antall årstimer mv)
organisering (i klassen/gruppe, liten gruppe, eneundervisning, alternativ opplæringsarena)
kompetanse (lærer, spesialpedagog, logoped, assistent mv.)

Dersom vedtaket om spesialundervisning avviker fra den sakkyndige vurderingen skal dette begrunnes.
Opplæringsloven § 5-3 siste ledd slår fast at «dersom vedtaket frå kommunen eller fylkeskommunen
avvik frå den sakkunnige vurderinga, skal grunngivinga for vedtaket blant anna vise kvifor kommunen
eller fylkeskommunen meiner at eleven likevel får eit opplæringstilbod som oppfyller retten etter § 5-1».
Individuell opplæringsplan (IOP)
Skolen skal utarbeide en individuell opplæringsplan (IOP) for alle elever med spesialundervisning, jf.
opplæringsloven § 5-5. Planen skal vise mål for og innholdet i opplæring og hvordan den skal gjennomføres. IOP må utformes på grunnlag av målene for opplæringen, og vise hva eleven skal arbeide med
og hvordan opplæringen skal gjennomføres. Videre skal tidsbruk og personalressurser gå frem av planen.
Enkeltvedtaket om spesialundervisning gir de absolutte rammene for IOP, jf. veileder spesialundervisning. En IOP kan ikke fastsette noe som ikke er innenfor rammene av enkeltvedtaket. Den kan ikke
inneholde nye eller andre rettigheter for eleven enn de som kommer frem av enkeltvedtaket. IOP skal
være et arbeidsverktøy for skolens ansatte for å sikre at opplæringstilbudet blir i samsvar med elevens
rettigheter etter enkeltvedtaket. Veileder for spesialundervisning fastslår at «Hensikten med en IOP er
å utvikle kortfattede og praktiske planer til hjelp i planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringen for elever som har spesialundervisning. Beskrivelser av mål, innhold, arbeidsmåter, vurderingsformer og organisering i en IOP må samordnes med planen for den ordinære opplæringen slik at eleven
får et helhetlig opplæringstilbud»18
Den individuelle opplæringsplanen skal utarbeides så snart som mulig etter at enkeltvedtaket er fattet.
Skolen kan starte å utarbeide IOP før vedtaket er fattet men planen kan først ferdigstilles når vedtaket
er fattet. § 5-5 fastslår også at skolen en gang i året skal utarbeide en skriftlig oversikt over den opplæringen eleven har fått, og en vurdering av elevens utvikling. Utviklingen til eleven skal vurderes ut fra de
mål som er satt i elevens individuelle opplæringsplan. Skolen skal sende denne oversikten/rapporten til
elevens foreldre og til kommunen.
Lærernorm
I opplæringslovens § 8-3 er det nedfelt bestemmelser om at det kan fastsettes nærmere regler for hvor
mange elever det kan være for hver lærer på det enkelte skoletrinn. Dette forholdstallet mellom lærere
og elever fastsettes i forskrift. I forskrift til opplæringsloven § 14A-1 sies det at:
«På ein grunnskole skal forholdet mellom talet på lærarar og elevar i ordinær undervisning frå
1. august 2019 maksimalt vere:
a) 15 elevar per lærar på 1.–4. årstrinn
b) 20 elevar per lærar på 5.–7. årstrinn
c) 20 elevar per lærar på 8.–10. årstrinn.

18

Veileder for spesialundervisning, s. 69
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Følgende revisjonskriterier er utledet:
Utledede revisjonskriterier
1. Det skal være innhentet samtykke fra elev eller foresatte før arbeidet med sakkyndig vurdering
og eventuelt spesialundervisning er vedtatt og igangsatt.
2. Den sakkyndig vurderingen skal inneholde en vurdering av:
a) Elevens utbytte av den ordinære opplæringen.
b) Elevens lærevansker og andre forhold som er viktig for opplæringen.
c) Elevens realistiske opplæringsmål.
d) Elevens muligheter i en ordinær opplæring.
e) Opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud.
3. Det skal alltid fattes enkeltvedtak om spesialundervisning, også dersom vedtaket innebærer et
avslag.
4. Enkeltvedtaket skal si noe om innholdet i spesialundervisning. Det vil si at enkeltvedtaket skal
beskrive opplæringstilbudet, eventuelle avvik fra læreplanverket; herunder kompetansemål og
timer, hvilke fag avviket skal gjelde for, fritak fra vurdering mv.
5. Enkeltvedtaket skal si noe om omfanget av spesialundervisningen, dvs. antallet antall årstimer
mv.
6. Enkeltvedtaket skal si noe om organiseringen av spesialundervisningen, dvs. om spesialundervisningen skal gis i klasse eller i gruppe, som eneundervisning eller i alternativ opplæringsarena.
7. Enkeltvedtaket skal beskrive kompetansen til den som gir eleven spesialundervisning, skal det
være lærer, spesialpedagog, logoped, assistent mv.
8. Enkeltvedtaket skal være fattet i tråd med forvaltningslovens bestemmelser.
9. Det skal foreligge en individuell opplæringsplan (IOP). Denne individuelle opplæringsplanen
skal:
a) Beskrive målene for opplæringen
b) Innholdet i opplæringen
c) Gjennomføringen av opplæring
d) Tidsbruk og personalressurser skal fremgå av planen.
10. Det skal foreligge en årsrapport som beskriver spesialundervisningen, og en vurdering av elevens utvikling.
11. Årsrapporten skal sendes til elevens foreldre og til kommunen.
12. Forholdstallet mellom lærere og elever skal være i tråd med forskrift til opplæringsloven §
14A-1.
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Vedlegg 7.2 Kommunedirektørens uttalelse

ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS
Råkollveien 103
1664 ROLVSØY

Deres ref.:

Vår ref.:

Dato:

21/14035-3

31.08.2021

Kommunedirektørens uttalelse til forvaltningsrevisjonsrapport om
spesialundervisning
Kommunedirektøren takker for en god rapport og et godt samarbeid med
forvaltningsrevisjonen i prosessen frem mot resultatet som foreligger.
Kommunedirektørens tilsvar er konsentrert rundt revisjonens to hovedspørsmål:
1. Får elever med spesialundervisning den opplæringen som vedtaket om
spesialundervisning sier at eleven skal få?
a. Er det sammenheng mellom sakkyndig vurdering, vedtaket og individuell
opplæringsplan?
b. Angir de nevnte dokumentene innholdet, organiseringen og omfanget av
spesialundervisningen, samt kompetansen til den som skal ha ansvar for,
eller gjennomfører spesialundervisningen?
c. Kan skolen dokumentere at den gjennomførte opplæringen er i samsvar med
vedtaket når det gjelder organisering, omfang og kompetanse hos
undervisningspersonalet?
Revisjonens undersøkelse viser at i om lag en tredjedel av enkeltvedtakene som er
kontrollert vises det til sakkyndig vurdering eller IOP, i noen tilfeller til begge deler, for å
beskrive innholdet i spesialundervisningen som eleven skal ha. Det samme gjelder
enkeltvedtakenes beskrivelse av organisering av undervisningen. Det er revisjonens syn at
det er enkeltvedtaket som gir eleven juridiske rettigheter, ikke sakkyndig vurdering og IOP.
Det er derfor viktig at innholdet i spesialundervisningen og organiseringen av denne kommer
frem klart og tydelig i enkeltvedtaket. Kommunedirektøren merker seg de gode funnene og
også påpekningen om hva som skal fremkomme i enkeltvedtaket. Dette vil bli fulgt opp i det
videre arbeidet og rettet opp i den løpende dialogen med virksomhetene.
2. Oppfyller skolen lærernormen?
a. Får innføring av lærernormen konsekvenser for gjennomføringen av
spesialundervisningen eller den tilpassede opplæringen for øvrig?
Revisjonens undersøkelser har vist at de aller fleste av Sarpsborg kommunes barneskoler,
ungdomsskoler og kombinerte skoler oppfyller norm for lærertetthet, jf. forskrift til
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opplæringsloven § 14A-1. Likevel peker revisjonen også på at enkelte skoler ikke har de
ressurser til rådighet som skal til for å nå normkravet fullt ut. Samlet sett mener revisjonen at
skolene i Sarpsborg mangler 4,3 ordinære lærerårsverk for å nå norm for lærertetthet på
småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn. Kommunedirektøren vil understreke at det er et
konkret mål for Sarpsborg kommune å til enhver tid oppfylle normkravene. Kommunen følger
graden av oppfylling gjennom det som registreres i systemet GSI, og tilfører virksomhetene
nødvendige ressurser til dette. Når revisjonen likevel påpeker at det ikke er oppfylt alle
steder, vil kommunedirektøren jobbe for å oppfylle dette. Kommunedirektøren vil imidlertid
påpeke at våre målinger ved skolestart nå i høst 2021 tyder på at dette nå skal være oppfylt.
Det at revisjonen anser det som sannsynlig at innføringen av lærernorm ikke har hatt noen
vesentlig negativ innvirkning på den tilpassede opplæringen eller
spesialundervisningstilbudet i Sarpsborg kommune, støttes også av kommunedirektørens
generelle oppfatning og andre kontaktpunkter med kommuneområdet.
Konklusjon
Revisjonen kommer så med følgende anbefalinger, og at kommunen bør:
- sikre at praksisen knyttet til beskrivelse av innhold og organisering av undervisning i
enkeltvedtak om spesialundervisning er god nok.
- sikre at kravene i forskrift til opplæringsloven § 14A-1 oppfylles ved alle kommunens
skoler.
Dette vil kommunedirektøren følge opp gjennom høsten 2021.

Kommunedirektøren har ingen ytterligere kommentarer til forvaltningsrevisjonsrapporten

Med hilsen

Kommunedirektør
Turid Stubø Johnsen
Dette brevet er signert elektronisk

2
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Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:
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186576/2021
3003-188
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Sarpsborg

Møtedato
14.09.2021

Utvalgssaksnr.
21/33

Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjonsprosjekt "Antikorrupsjonsarbeid"
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
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.
Fredrikstad, 01.09.2021

Vedlegg
 Oppfølgingsrapport «Antikorrupsjonsarbeid», datert den 31.08.2021.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Bystyret sak 75/19, den 14.11.2019 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt
«Antikorrupsjonsarbeid»
 Kontrollutvalgssak 19/33, den 25.09.2019 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt
«Antikorrupsjonsarbeid».
Saksopplysninger
Kontrollutvalget og kommunestyret behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport som
omhandlet kommunens antikorrupsjonsarbeid. I henhold til kommunelovens §23-2, e) skal
kontrollutvalget sørge for at vedtak, som kommunestyret treffer ved behandlingen av
revisjonsrapporter, blir fulgt opp.
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Kontrollutvalget følger opp vedtaket ved at revisjonen har utformet en oppfølgingsrapport,
denne ligger som vedlegg til saken.
Bystyrets vedtak i sak 75/19, den 14.11.2019 var følgende:
«1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Antikorrupsjonsarbeid» til etterretning, og ber
administrasjonen følge opp de fem anbefalinger som fremkommer av rapporten.
Herunder:
 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.»

Revisjonen har i sin oppfølgingsrapport kontrollert hvorvidt de fem anbefalingene er fulgt opp
av kommunen. Revisjonens konklusjon er følgende:
«Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad bystyrets vedtak i
sak 75/19 er fulgt opp. Revisjonen har konkludert med at 2 av 5 anbefalinger er
fullstendig fulgt opp. Kulepunkt 3 og 5 konkluderer revisjonen med at anbefalingen er
påbegynt, men ikke ferdigstilt. Kulepunkt 1 ansees å være delvis fulgt opp.
Kommunen bør videre fokusere på å:
 Kommunen bør vurdere om også andre ansatte som ikke har ledende
stillinger bør oppfordres til å registrere seg dersom de har verv eller
eierinteresser
 Fortsette arbeidet med å implementere en felles risikovurderingsmal i alle
kommunens virksomheter
 Ferdigstille undersøkelse vedrørende bruk av lobbyregister.»
Kommunedirektøren har kommet med sin uttalelse til oppfølgingsrapporten. Dette ligger i sin
helhet på side 13 i rapporten.
Kommunedirektøren skriver blant annet følgende:
«Kommunedirektøren har intet å bemerke til konklusjonen i oppfølgingsrapporten,
foruten kommentaren om at kulepunkt 1 er delvis fulgt opp. Kommentaren gjelder om
det er vurdert at andre ansatte som ikke har ledende stillinger bør oppfordres til å
registrere seg i Styrevervregisteret dersom de har verv eller eierinteresser […] Det
ble derfor vurdert at tiltaket ikke er hensiktsmessig for å redusere risikoen for
misligheter på dette området. Kommunedirektøren mener forebygging av misligheter
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ivaretas godt blant annet gjennom kommunens anskaffelsesreglement, etiske
retningslinjer og arbeidsreglement, og gjennom løpende dialog mellom leder og
ansatt.»
Vurdering
Oppfølgingsrapporten leveres til kontrollutvalget nesten ett år senere enn bystyrets vedtak,
dette skyldes bla. at administrasjonen grunnet arbeid med koronahåndtering ba om
utsettelse på besvarelsesfristen.
Samlet sett vurderer sekretariatet at dataene som er benyttet er tilstrekkelig som grunnlag
for oppfølgingsrapportens vurderinger og konklusjoner. Siden dette er en oppfølgingsrapport
er det ikke gjennomført kontrollhandlinger av kommunens praksis, det er kontrollert
kommunens systemer og rutiner.
Sekretariatet vurderer at kommunedirektøren slutter seg til revisjonens konklusjon med
unntak av kulepunkt 1. Basert på kommunedirektørens redegjørelse vurderer sekretariatet at
administrasjonen har vurdert om også andre ansatte som ikke har ledende stillinger bør
oppfordres til å registrere seg dersom de har verv eller eierinteresser.
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og kommunedirektørens uttalelse til
rapporten til etterretning.
Sekretariatet anbefaler videre at kontrollutvalget legger revisjonens vurderinger og
konklusjon, samt kommunedirektørens tilsvar til grunn i sitt forslag til vedtak i bystyret.
Det bør der fremkomme at kommunedirektøren skal gi kontrollutvalget informasjon når
administrasjonen anser at de har fått ferdigstilt arbeidet med å implementere en felles
risikovurderingsmal i alle kommunens virksomheter og ferdigstilt undersøkelse vedrørende
bruk av lobbyregister.
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2 Innledning
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 fastslår at kontrollutvalget skal påse at bystyrets vedtak om
forvaltningsrevisjoner blir fulgt opp, og skal rapportere til bystyret om vedtaket er fulgt opp.
Revisjonen gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjektet «Antikorrupsjonsarbeid» i Sarpsborg kommune
i 2019. Rapporten fra revisjonen ble behandlet i kontrollutvalget i sak 19/33 den 25.09.2019, og i bystyret
i sak 75/19 den 14.11.2019. Bystyret vedtok i saken at vedtaket skulle følges opp med en
oppfølgingsrapport levert av revisjonen. Oppfølgingsrapporten skal behandles av kontrollutvalget og
bystyret.
Revisjonen vil takke kommuneadministrasjonen for samarbeidet i forbindelse med gjennomføring av
oppfølgingsundersøkelsen.
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3 Gjennomføring av undersøkelsen
Oppfølgingskriterier
Formålet med oppfølgingsundersøkelsen er å kontrollere om bystyrets vedtak i forbindelse med
forvaltningsrevisjonsrapporten er fulgt opp.
Bystyret ba i vedtaket administrasjonen om å følge opp revisjonsrapportens anbefalinger. I denne
oppfølgingsrapporten beskrives det hvordan vedtaket er arbeidet med av kommunen, og revisjonen gjør
en vurdering av i hvilken grad administrasjonen har fulgt opp vedtaket.
Bystyret i Sarpsborg kommune fattet følgende vedtak i sak 75/19:
«Bystyrets vedtak
1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Antikorrupsjonsarbeid» til etterretning, og ber
administrasjonen følge opp de fem anbefalinger som fremkommer av rapporten.
Herunder:
• Påser at alle med politiske verv og ansatte i ledende stillinger registrerer seg i
Styrevervregisteret.
-

Kommunen bør vurdere om også andre ansatte som ikke har ledende stillinger bør
oppfordres til å registrere seg dersom de har verv eller eierinteresser.
Alle kontrollutvalgsmedlemmer bør registrere seg i Styrevervregisteret.
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.»
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I denne oppfølgingsrapporten beskrives det hvordan anbefalingene er arbeidet med, og revisjonen gjør
en vurdering av i hvilken grad administrasjonen har fulgt opp anbefalingene.

Metode og datagrunnlag
Revisjonen ba i e-post til kommunedirektøren datert 11.01.2021 om en redegjørelse for hvilke tiltak som
er iverksatt som følge av anbefalingene. Revisjonen ba også om at eventuelle iverksatte tiltak
dokumenteres, for eksempel ved at utarbeidede rutiner, kartlegginger, referater eller lignende
dokumentasjon ble lagt ved redegjørelsen.
Kommunen har ved controller Linn Gjerlaugsen i en e-post til revisjonen datert 12.03.2021 redegjort for
fremdrift på kommunens oppfølging av de vedtatte anbefalingene.
Revisjonen sendte ytterligere oppfølgingsspørsmål til administrasjonen datert 08.04.2021, med frist for
besvarelse 15.04.2021. Grunnet arbeid med koronahåndtering ba administrasjonen om utsatt frist for
besvarelse. Revisjonen mottok svar fra administrasjonen, ved kommunedirektør Turid Stubø-Johansen,
21.05.2021.
Revisjonen har gjennomført vurderinger på bakgrunn av administrasjonens redegjørelse.
Kommunedirektøren har fått anledning til å uttale seg om denne oppfølgingsrapporten før behandlingen i
kontrollutvalget. Uttalelsen fremkommer i eget vedlegg.
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4 Kommunens oppfølging av
«Antikorrupsjonsarbeid»
Bakgrunnen for vedtaket
Østfold kommunerevisjon, i dag Østre Viken kommunerevisjon, gjennomførte forvaltningsrevisjonen
«Antikorrupsjonsarbeid» i 2019. Dette kapittelet gjør rede for, i 5 kulepunkter, bakgrunnen for de originale
vedtakene, administrasjonens redegjørelse for oppfølging av vedtakene og revisjonens vurdering av
gjennomføringen.

Kulepunkt 1
4.2.1 Bakgrunnen
Fra revisjonsrapporten i 2019 kom det frem at kommunen i stor grad har etablert og implementert tiltak
for å forebygge og avdekke korrupsjon. Likevel viste rapporten at kommunen hadde noe manglende
regelverk knyttet til verv og eierinteresser. Det kommer frem at kommunen ikke hadde som krav at ansatte
som var involvert i innkjøpsprosesser var registrert i styrevervregisteret. Revisjonen la frem anbefalingen
på bakgrunn av at kommunens regelverk ikke sa noe direkte om fremgangsmåten ved kjøp fra
virksomheter der ansatte eller folkevalgte har verv eller eierinteresser. Under denne anbefalingen trekker
også revisjonen frem at andre ansatte uten ledende stillinger bør oppfordres til å registrere seg dersom
de har verv eller eierinteresser i relevante virksomheter. Dette inkluderer også alle
kontrollutvalgsmedlemmer, samt ansatte som er involvert i innkjøpsprosessen og har verv eller
eierinteresser i virksomheten. Dette på bakgrunn av funn fra rapporten som kunne vise til at svært få av
andre ansatte som delte verv og eierinteresser hadde registret seg i registeret.
For å styrke dette arbeidet anbefalte revisjonen følgende:
Kulepunkt 1
•

Påser at alle med politiske verv og ansatte i ledende stillinger registrerer seg i
Styrevervregisteret.
-

Kommunen bør vurdere om også andre ansatte som ikke har ledende stillinger
bør oppfordres til å registrere seg dersom de har verv eller eierinteresser
Alle kontrollutvalgsmedlemmer bør registrere seg i Styrevervregisteret
Ansatte som er involvert i innkjøpsprosesser bør registrere seg i
Styrevervregisteret hvis de har verv eller eierinteresser

4.2.2 Administrasjonens redegjørelse
Kommunen informerer om at alle med politiske verv og ledende ansatte er registret i styrevervregisteret.
Dette gjelder alle politikere i bystyret og utvalg (ikke vara), og i tillegg kommuneledelsen,
virksomhetslederne og nøkkelpersoner. Videre opplyser kommunen om at styrevervregisteret ikke har
automatisk vask mot deres ansattregister, og derfor er det bestemt at administrasjonen manuelt vil
gjennomgå og oppdatere listene en gang per halvår, i tillegg til etter kommunestyrevalg. Kommunen
mener derfor at registeret er tilfredsstillende ajourholdt. Når det gjelder innkjøp så inneholder alle
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anskaffelsesprotokoller en habilitetsvurdering, der utførende saksbehandler skal ta stilling til om noen av
medlemmene har eierinteresser i virksomheten som skal levere en tjeneste.

4.2.3 Revisjonens vurderinger
Det fremkommer av kommunens redegjørelse at alle med politiske verv og ledende ansatte er registrert i
styreregisteret. Det fremkommer ikke at det er gjennomført noen vurderinger på om også andre ansatte
som ikke har ledende stillinger bør oppfordres til å registrere seg dersom de har verv eller eierinteresser.
Videre kommer det frem at ansatte som er involvert i innkjøpsprosesser gjennomfører
habilitetsvurderinger gjennom anskaffelsesprotokollen. Vi anser anbefalingen som delvis oppfylt.

Kulepunkt 2
4.3.1 Bakgrunnen
Det fremkom ikke i kommunens regelverk en klar fremgangsmåte ved kjøp fra virksomheter hvor ansatte
eller folkevalgte har interesser. Det ble gjennomført mangelfulle risikovurderinger koblet til uetisk atferd
og korrupsjon for de fleste virksomhetene i kommunen. Ut ifra disse funnene la revisjonen frem en
anbefaling om å etablere retningslinjer/prosedyrer/rutiner e.l. slik at hverken ansatte eller folkevalgte ikke
opplever uetiske utfordringer knyttet til interessekonflikter og uetisk atferd.
For å styrke dette arbeidet anbefalte revisjonen følgende:
Kulepunkt 2
•

Skal kommunen etablere en retningslinje/prosedyre/rutine e.l. for kjøp fra virksomheter
hvor ansatte eller folkevalgte har interesser.

4.3.2 Administrasjonens redegjørelse
Det informeres fra kommunen om at anskaffelsesreglementet (2017) og anskaffelsesstrategien (20172021) inngår i kommunens interkontrolldokumenter som omhandler anskaffelser. Her fremkommer det
lover, regler og lokale vedtatte prinsipper som skal følges. Videre viser kommunen til
anskaffelsesprotokollen hvor ansatte er pålagt å kartlegge og dokumentere forholdet til eventuelle
nærstående parter i innkjøpsprosessen. Kommunen opplyser at om det skulle identifiseres nærstående
parter skal det gjøres ytterligere undersøkelser og innkjøpet brytes om nødvendig.

4.3.3 Revisjonens vurderinger
Det kommer frem fra reglementet, strategi og protokoll at kommunen har etablert tydelige skriftlige
rutiner og retningslinjer for kjøp av virksomheter hvor ansatte eller folkevalgte har interesser. Vi anse
anbefalingen som oppfylt.
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Kulepunkt 3
4.4.1 Bakgrunnen
I revisjonsrapporten fra 2019 fremkom det at det ble gjennomført manglende vurderinger av risiko knyttet
til uetisk atferd og korrupsjon i flere av kommunens virksomheter. En slik risikovurdering burde vært et
gjennomgående element for alle virksomhetene i kommunen, spesielt virksomheter som var særlig knyttet
til risiko. Der virksomhetene i kommunene vurderer uetisk atferd og korrupsjon som meget lav, anbefalte
revisjonen å gjøre systematiske risikovurderinger for å kartlegge uetisk atferd og korrupsjon som et
basismoment for alle virksomheter for å unngå ubeleilige sitasjoner.
For å styrke dette arbeidet anbefalte revisjonen følgende:
Kulepunkt 3
•

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.

4.4.2 Administrasjonens redegjørelse
Kommunen opplyser om at risikovurdering av uetisk atferd og korrupsjon er påbegynt i enkelte
virksomheter. Kommunen ønsker å utvikle en felles risikovurderingsmal som alle virksomhetene i
kommunen kan ta i bruk, malen vil kunne tas i bruk i et nytt kvalitetssystem som skal lanseres høsten
2021. Kommunen oppgir at de da vil kunne få en bedre og helhetlig oversikt over hvordan de ulike
virksomhetene vurderer sin iboende risiko, samt restrisiko etter tiltak når det gjelder uetisk atferd og
korrupsjon.

4.4.3 Revisjonens vurderinger
Revisjonen baserer seg på kommunens redegjørelse rundt risikovurderinger som fast element i alle
virksomhetene i kommunen, kommunen har påbegynt et arbeid som inkluderer en risikovurderingsmal i
et nytt kvalitetssystem som skal lanseres høsten 2021. Revisjonen anser anbefalingen som påbegynt,
men ikke ferdigstilt.

Kulepunkt 4
4.5.1 Bakgrunnen
Ut ifra forvaltningsrapporten knyttes denne anbefalingen opp mot punktene over vedrørende kommunens
retningslinjer og risikovurderinger. Der rapporten trekker frem at kommunen har et godt verdigrunnlag og
gjort tiltak for å forebygge og avdekke korrupsjon er det viktig at dette bringes med videre ved
nyansettelser. Rapporten viste at nesten femti prosent av de ansatte ga uttrykk for å ha forpliktet seg
skriftlig til de etiske retningslinjene, men hvor ni prosent fra spørreundersøkelsen kun forpliktet seg til de
etiske retningslinjene muntlig. Der risikovurderinger bør være et gjennomgående element når det kommer
til å kartlegge uetisk atferd, så burde en rutine basert på at nyansatte skal sette seg inn i de etiske
retningslinjene være et element til videre arbeid. Revisjonens anbefaling bygget på at nytilsattes
underskrift på at de vil følge de etiske retningslinjene vil gi en mer tydelig ansvarsforpliktelse.
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For å styrke dette arbeidet anbefalte revisjonen følgende:
Kulepunkt 4
•

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

4.5.2 Administrasjonens redegjørelse
Kommunen opplyser at bystyret vedtok reviderte etiske retningslinjer i 2019. I etterkant ble alle ansatte
tilsendt e-læringskurs som omhandlet og viste til praktiske eksempler av de etiske retningslinjene. I siste
del av e-læringen skal den ansatte bekrefte at de har forstått og erklærer at de vil forholde seg til
kommunens etiske retningslinjer. Videre informerer kommunen om at de som har blitt ansatt etter høsten
2019 får denne e-læringen som en del av sin oppstartsfase. Det er virksomhetsleder som er ansvarlig og
skal følge opp at denne e-læringen blir gjennomført.

4.5.3 Revisjonens vurderinger
Revisjonen baserer seg på kommunens redegjørelse knyttet til implementeringen av etiske retningslinjer
i e-læringskurs av både nye og eksisterende ansatte. Det fremkommer av kommunens redegjørelse at
samtlige ansatte i kommunen skal ha gjennomgått e-læringskurs vedrørende kommunens etiske
retningslinjer. De ansatte skal bekrefte at de har forstått og erklærer at de vil forholde seg til
kommunens etiske retningslinjer. Vi anser anbefalingen som oppfylt.

Kulepunkt 5
4.6.1 Bakgrunnen
Der det i forvaltningsrevisjonen i 2019 ble trukket frem at kommunen har et godt verdigrunnlag og har
jobbet med verdier og etikk, så viser resultatene fra spørreundersøkelsen at omtrent halvparten av
politikerne antar at de folkevalgte i stor grad blir påvirket av ulike interessegrupper og næringsaktører. De
folkevalgte viser til at de ofte blir kontakten av interessegrupper, næringslivsaktører og privatpersoner,
hvor samtlige mener at det er viktig å være tilgjengelig for aktørenes synspunkter. Videre viser resultatene
at i underkant av en tredjedel av politikerne har vært med på diskusjoner som dreier seg rundt hva som
er legitim lobbyvirksomhet og hva som er ulovlig påvirkningshandel. På bakgrunn av dette og for å
bevisstgjøre denne type kommunikasjon som kan føre til etiske utfordringer for de folkevalgte, anbefalte
revisjonen en innføring av et lobbyregister.
For å styrke dette arbeidet anbefalte revisjonen følgende:
Kulepunkt 5

•

Kommunen skal vurdere å innføre et lobbyregister, og eller andre tiltak som øker
bevisstheten rundt korrupsjon.
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4.6.2 Administrasjonens redegjørelse
Kommunen opplyser om at bystyret i Sarpsborg har bedt om en undersøkelse av muligheter for å etablere
et lobbyregister. Administrasjonen gjennomfører per juni 2021 kartlegginger av hva kommuner, offentlige
instanser og KS har etablert og anbefaler. Etter at kartleggingen er gjennomført (høsten 2021) vil det bli
lagt frem en sak for bystyret.

4.6.3 Revisjonens vurderinger
Revisjonen baserer seg på kommunens redegjørelse av innføring av et lobbyregister, hvor kommunen
har startet opp med å kartlegge hva som er gjort av andre instanser. Vi anser anbefalingen som påbegynt,
men ikke ferdigstilt.
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5 Konklusjon
Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad bystyrets vedtak i sak 75/19 er fulgt opp.
Revisjonen har konkludert med at 2 av 5 anbefalinger er fullstendig fulgt opp. Kulepunkt 3 og 5
konkluderer revisjonen med at anbefalingen er påbegynt, men ikke ferdigstilt. Kulepunkt 1 ansees å
være delvis fulgt opp.
Kommunen bør videre fokusere på å:
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 Fortsette arbeidet med å implementere en felles risikovurderingsmal i alle kommunens
virksomheter
o Ferdigstille undersøkelse vedrørende bruk av lobbyregister

Østre Viken Kommunerevisjon IKS
Rolvsøy, 31.08.2021

Thea M. Styrkson (sign.)
Forvaltningsrevisor

Bjørnar Bakker Eriksen (sign.)
Oppdragsansvarlig revisor
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6 Dokumentliste
Relevante dokumenter
a) Redegjørelse for oppfølging fra kommunen «Oppfølging av forvaltningsrevisjonen
«Antikorrupsjonsarbeid»», datert 21.05.2021, med følgende dokumentasjon:
o «Anskaffelsesprotokoll – større kjøp (over 600 000) – mal»
o «Anskaffelsesreglement»
o «Anskaffelsesstrategi»
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Vedlegg

ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS
Råkollveien 103
1664 ROLVSØY

Deres ref.:

Vår ref.:

Dato:

19/01694-14

26.08.2021

Kommunedirektørens uttalelse om oppfølgingsrapporten til
forvaltningsrevisjonen "Antikorrupsjonsarbeid"
Det vises til oppfølgingsrapport til forvaltningsrevisjonen «Antikorrupsjonsarbeid» mottatt
19.august 2021.
Kommunedirektøren har intet å bemerke til konklusjonen i oppfølgingsrapporten, foruten
kommentaren om at kulepunkt 1 er delvis fulgt opp.
Kommentaren gjelder om det er vurdert at andre ansatte som ikke har ledende stillinger bør
oppfordres til å registrere seg i Styrevervregisteret dersom de har verv eller eierinteresser.
Dette har vært oppe til vurdering, og to problemstillinger ble da avdekket. Styrevervregisteret
har enkelte tekniske utfordringer som gjør at det meste av ajourholdet til registeret må gjøres
manuelt. Det er nå registrert 204 personer på listen til Sarpsborg kommune, og denne listen
må justeres og korrigeres manuelt minst to ganger i året. Kompleksiteten og risikoen for
feilregistreringer vil øke i takt med at flere ansatte uten ledende stilling registreres. I tillegg
gir en registrering i Styrevervregisteret i dag begrenset verdi ettersom det ikke omfatter
andre forhold enn styreverv, for eksempel eierinteresser, interesser/verv til nærstående med
mer.
Det ble derfor vurdert at tiltaket ikke er hensiktsmessig for å redusere risikoen for misligheter
på dette området. Kommunedirektøren mener forebygging av misligheter ivaretas godt blant
annet gjennom kommunens anskaffelsesreglement, etiske retningslinjer og
arbeidsreglement, og gjennom løpende dialog mellom leder og ansatt.
Denne vurderingen kom nok ikke frem godt nok i vårt brev den 21.05.2021, men vi håper at
denne uttalelsen belyser den i den tilstrekkelig grad.
Med hilsen

Kommunedirektør
Turid Stubø Johnsen
Dette brevet er signert elektronisk
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2021/130
41
192189/2021
3003-188
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Sarpsborg

Møtedato
14.09.2021

Utvalgssaksnr.
21/34

Oppfølgingsrapport til forvaltningsrevisjonsprosjekt "Barnevern - ettervern og
kjøp av tjenester"
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak og innstilling som oversendes
bystyret for videre behandling:
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.
Fredrikstad, 01.09.2021

Vedlegg
 Oppfølgingsrapport «Barnevern – ettervern og kjøp av tjenester», datert den
31.08.2021.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Bystyret sak 04/20, den 27.02.2020 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt
«Barnevern – ettervern og kjøp av tjenester»
 Kontrollutvalgssak 19/44, den 17.12.2019 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt
«Barnevern – ettervern og kjøp av tjenester».
Saksopplysninger
Kontrollutvalget og bystyret behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport som
omhandlet barnevernet i Sarpsborg i 2019/2020. I henhold til kommunelovens §23-2, e) skal
kontrollutvalget sørge for at vedtak, som bystyret treffer ved behandlingen av
revisjonsrapporter, blir fulgt opp.
Kontrollutvalget følger opp vedtaket ved at revisjonen har utformet en oppfølgingsrapport,
denne ligger som vedlegg til saken.
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Bystyrets vedtak i sak 04/20, var følgende:
«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:
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».

Revisjonen har i sin oppfølgingsrapport kontrollert hvorvidt de 15 anbefalingene er fulgt opp
av kommunen. Revisjonens konklusjon er følgende:
«Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad kommunestyrets
vedtak i sak 04/20 den 27.02.2020 er fulgt opp. Revisjonen har konkludert med at 13
av 15 kulepunkter er fulgt opp, ett er påbegynt og at ett ikke er fulgt opp.
Kommunen bør videre fokusere på å:
- Kulepunkt 5: fullføre og implementere ny rutine for oppfølging av ungdommer
bosatt i andre kommuner
- Kulepunkt 9: fortsette å utvikle samarbeidet med NAV og sørge for bedre
kunnskap om hverandre»
Kommunedirektøren har kommet med sin uttalelse til oppfølgingsrapporten. Dette ligger i sin
helhet på side 19 i rapporten.
Kommunedirektøren skriver blant annet følgende:
«Kommunedirektøren mener samarbeid er viktig og samarbeidet mellom
Barnevernet og NAV er særdeles viktig. Samarbeid i form av avtalte møter mellom
NAV og Barnevernet kom i gang igjen fra 30.6.21 og neste møte på ledernivå er
planlagt tidlig september 2021. Det jobbes med informasjonsutveksling, besøke
hverandres virksomheter hvor ansatte er med og legge planer for det videre
samarbeidet både når det gjelder ettervern, men også rundt barnefamilier.
Det jobbes videre med punkt 5 for å følge opp dette på en god måte.»
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Vurdering
Samlet sett vurderer sekretariatet at dataene som er benyttet er tilstrekkelig som grunnlag
for oppfølgingsrapportens vurderinger og konklusjoner. Siden dette er en oppfølgingsrapport
er det ikke gjennomført kontrollhandlinger av kommunens praksis, det er kontrollert
kommunens systemer og rutiner.
Sekretariatet vurderer at rådmannen slutter seg til revisjonens konklusjon.
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og kommunedirektørens uttalelse til
rapporten til etterretning.
Sekretariatet anbefaler videre at kontrollutvalget legger revisjonens vurderinger og
konklusjon til grunn i sitt forslag til vedtak i bystyret. Det bør der fremkomme at
kommunedirektøren skal gi kontrollutvalget informasjon når administrasjonen anser at de
har fått fullført og implementert ny rutine for oppfølging av ungdommer bosatt i andre
kommuner. Sekretariatet vurdere imidlertid, ut fra kommunedirektørens tilsvar, at
samarbeidet med NAV er såpass godt i gang at det ikke er nødvendig med ytterligere
oppfølging.
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2 Innledning
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 fastslår at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak
om forvaltningsrevisjoner blir fulgt opp, og skal rapportere til kommunestyret om vedtaket er fulgt opp.
Østfold kommunerevisjon (ØKR), i dag Østre Viken kommunerevisjon (ØVKR), gjennomførte
forvaltningsrevisjonen «Barnevern – ettervern og kjøp av tjenester» i Sarpsborg kommune i 2019.
Rapporten fra revisjonen ble behandlet i kontrollutvalget i PS 19/44 den 17.12.2019, og i bystyret i sak
4/20 den 27.02.2020. Bystyret vedtok i saken at vedtaket skulle følges opp med en oppfølgingsrapport
levert av revisjonen. Oppfølgingsrapporten skal behandles av kontrollutvalget og bystyret.
Revisjonen vil takke administrasjonen for godt samarbeidet i forbindelse med gjennomføring av
oppfølgingsundersøkelsen.
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3 Gjennomføring av undersøkelsen
Oppfølgingskriterier
Formålet med oppfølgingsundersøkelsen er å kontrollere om kommunestyrets vedtak i forbindelse med
forvaltningsrevisjonsrapporten er fulgt opp.
Bystyret ba i vedtaket administrasjonen om å følge opp revisjonsrapportens anbefalinger. I denne
oppfølgingsrapporten beskrives det hvordan vedtaket er arbeidet med av kommunen, og revisjonen gjør
en vurdering av i hvilken grad administrasjonen har fulgt opp vedtaket.
Bystyret i Sarpsborg kommune fattet følgende vedtak i sak 04/20:
«Bystyrets vedtak
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:

















definere hva som er i god tid i sine prosedyrer, jf. ny praksis på å informere ungdommen
allerede i 15-16 års alder.
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.
implementere punktet i sin Prosedyre – Ettervern, om at samtykke fortrinnsvis skal
dokumenteres skriftlig.
fullføre og implementere de nye kriteriene for utarbeidelse av en individuell plan
fullføre og implementere ny rutine for oppfølging av ungdommer bosatt i andre kommuner
følge opp arbeidet med å evaluere tiltaksplaner
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
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
fortsette å utvikle samarbeidet med NAV og sørge for bedre kunnskap om hverandre
vurdere å etablere samhandlingsrutiner med NAV på et bredere grunnlag enn boligveiledning
etablere et helhetlig internkontrollsystem som omfatter ettervernområdet, og som sikrer at
regelverket på ettervernsområdet etterleves
sørge for at internkontrollsystemet kan dokumenteres, er oppdatert eller tilgjengelig på
ettervernområdet
utarbeide en oversikt over de områdene hvor det er fare for manglende oppfyllelse av
regelverket (risikovurdering)
implementere de nye malene for avtaler med private aktører
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».
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I dette vedtaket ble revisjonens anbefalinger omformulert fra anbefalinger (bør) til skal punkter. I denne
oppfølgingsrapporten beskrives det hvordan anbefalingene er arbeidet med, og revisjonen gjør en
vurdering av i hvilken grad administrasjonen har fulgt opp anbefalingene.

Metode og datagrunnlag
Revisjonen ba i en e-post til kommunedirektøren datert 19.04.2021 om en redegjørelse for hvilke tiltak
som er iverksatt som følge av bystyrets vedtak. Revisjonen ba også om at eventuelle iverksatte tiltak
dokumenteres, for eksempel ved at utarbeidede rutiner, kartlegginger, referater eller lignende
dokumentasjon ble lagt ved redegjørelsen. Kommunen sendte over en besvarelse og dokumentasjon til
revisjonen på Altinn den 29.04.21.
Revisjonen sendte og en forespørsel med oppfølgingsspørsmål til kommunen datert den 21.06.21 og fikk
svar fra kommunen 01.07.21. Revisjonen har basert vurderingene i denne rapporten på kommunens
redegjørelse og dokumentasjon.
Videre har kommunedirektøren hatt anledning til å uttale seg om denne oppfølgingsrapporten før
behandlingen i kontrollutvalget i Sarpsborg kommune.
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4 Kommunes oppfølging av «Barnevern –
Ettervern og kjøp at tjenester»
Bakgrunnen for vedtaket
Østfold kommunerevisjon, i dag Østre Viken kommunerevisjon, gjennomførte forvaltningsrevisjonen
«Barnevern – ettervern og kjøp av tjenester» i 2018/2019. Dette kapittelet gjør rede for, i 15 kulepunkter,
bakgrunnen for de originale vedtakene, administrasjonens redegjørelse for oppfølging av vedtakene og
revisjonens vurdering av gjennomføringen.

Kulepunkt 1
4.2.1 Bakgrunn
Fra revisjonsrapporten kom det frem at barneverntjenesten i Sarpsborg har hatt et økt fokus på å
informere ungdommer om retten til ettervern. Det ble videre etablert på revisjonstidspunktet en ny praksis
for å informere ungdommer om ettervern allerede fra 15-16 års alder. Målet med denne praksisen var å
skape forutsigbarhet og en god overgang til voksentilværelsen. For å styrke dette arbeidet anbefalte
revisjonen følgende:
Kulepunkt 1:
- definere hva som er i god tid i sine prosedyrer, jf. ny praksis på å informere ungdommen
allerede i 15-16 års alder.

4.2.2 Administrasjonens redegjørelse
Kommunen informerer om at prosedyren for ettervern er endret i etterkant av revisjonen ved at det er
presisert at ungdom skal informeres ved 15-16 års alder og at det skal komme en senere påminnelse ved
17 ½ år.
Revisjonen har fått oversendt den nye prosedyren for ettervern «PROSEDYRE – Ettervern» som gjelder
fra 01.01.2021. I den er det definert at barnevernet skal informere om ettervern første gang ved 15-16 års
alder og andre gang ved 17 ½ ved at det kalles inn til en samtale.

4.2.3 Revisjonens vurderinger
Basert på denne prosedyren finner revisjonen at kommunen har definert hva som er i god tid i sine interne
rutiner. Revisjonen vurderer dermed at kommunen har fulgt opp vedtakets kulepunkt 1.

Kulepunkt 2
4.3.1 Bakgrunn
På revisjonstidspunktet fant revisjonen at barneverntjenesten i stor grad innhentet informasjon om
ungdommens situasjon og behov før det ble fattet vedtak om hjelpetiltak etter fylte 18 år. Det forelå
imidlertid enkeltsaker der ungdommer ikke hadde blitt fulgt opp i overgangen til voksentilværelsen.
Revisjonen fant at barneverntjenesten i liten grad hadde etablert et system som sikret kontinuiteten,
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relasjonen og tilliten i samhandlingen med ungdommene ved for eksempel lengere fravær eller bytte av
saksbehandler. For å styrke dette arbeidet anbefalte revisjonen følgende:
Kulepunkt 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.

4.3.2 Administrasjonens redegjørelse
Kommunen informerer om at kontinuitet i oppfølging med ungdom sikres ved at saksbehandler 2
oppnevnes og gjøres aktiv ved lengre fravær. Videre informerer kommunen om at avdelingsleder til
enhver tid har ansvar for å prioritere ressursbruken. Revisjonen finner i «PROSEDYRE – Ettervern» nå
et punkt som omtaler sikring av kontinuitet. Dette punktet var ikke tilstede i den gamle versjonen av rutinen
som revisjonen fikk oversendt under revisjonen 2019. I dagens punk står det:
«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.».
I dette ligger det at det skal etterstrebes å oppnevne en saksbehandler to, men at dette ikke er et eksplisitt
krav i rutinen.

4.3.3 Revisjonens vurderinger
Revisjonen vurderer at kommunen har fokus på å sikre kontinuitet i sitt arbeid med ettervern. Videre har
revisjonen ikke undersøkt om denne prosedyren blir fulgt i praksis, men vurderer på bakgrunn av
oversendt dokumentasjon og kommunens uttalelse at kommunen har fulgt opp kulepunkt 2 som
innebærer å i større grad sikre kontinuitet for ungdommer over 18 år.

Kulepunkt 3
4.4.1 Bakgrunn
På revisjonstidspunktet fant revisjonen at barneverntjenesten gjorde en vurdering av om ungdommen skal
motta, videreføre og/eller motta andre hjelpetiltak etter at ungdommen fyller 18 år. Barneverntjenesten
innhentet samtykke fra ungdommen før hjelpetiltak ble iverksatt. Samtykke var imidlertid i liten grad
skriftliggjort. Barneverntjenesten hadde ikke på det tidspunktet implementert punktet om skriftlig samtykke
i sin «PROSEDYRE – Ettervern». For å styrke dette arbeidet anbefalte revisjonen følgende:
Kulepunkt 3:
- implementere punktet i sin Prosedyre – Ettervern, om at samtykke fortrinnsvis skal
dokumenteres skriftlig.

4.4.2 Administrasjonens redegjørelse
Kommunen informerer om at punktet om skriftlig samtykke skal være implementert og at dette følges opp
av den enkelte avdelingsleder i den enkelte sak. I dag fremkommer det av «PROSEDYRE – Ettervern» i
punkt 5.3 at «Innhent fortrinnsvis skriftlig samtykke».
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4.4.3 Revisjonens vurderinger
Revisjonen vurderer at kommunen har fulgt opp arbeidet med å fortrinnsvis innhente skriftlig samtykke
om ettervern, kulepunkt 3 og arbeider aktivt med å implementere det. Denne vurderingen bygger kun på
oversendte dokumenter, og revisjonen har ikke evaluert faktisk praksis.

Kulepunkt 4
4.5.1 Bakgrunn
På revisjonstidspunktet fant revisjonen at barneverntjenesten samhandlet med andre instanser der
ungdommen hadde behov for mer enn én tjeneste. Barneverntjenesten hadde derimot ikke konkretisert
kriterier for når det burde utarbeides en individuell plan. Arbeidet med dette var igangsatt på
revisjonstidspunktet. For å styrke dette arbeidet anbefalte revisjonen følgende:
Kulepunkt 4:
- fullføre og implementere de nye kriteriene for utarbeidelse av en individuell plan

4.5.2 Administrasjonens redegjørelse
Kommunen informerer om at iverksatt prosedyre ivaretar kravet om individuell plan og alle ansatte er
ansvarlig for å arbeide i tråd med prosedyren. Videre informerer kommunen om at avdelingsleder påser
at barn/unge som har rett til Individuell plan får det.
Revisjonen har videre fått oversendt «Prosedyre - Individuell plan» som er gyldig fra 01.01.2020. Dette
er en ny prosedyre for individuell plan som siterer barnevernslovens § 3-2 a. som omhandler barnevernets
plikt til å utarbeide en individuell plan. Denne prosedyren inneholder og fire operasjonaliserte vilkår for
når og hvordan en individuell plan skal utarbeides.

4.5.3 Revisjonens vurderinger
Basert på kommunens uttalelse og oversendte dokumentasjon vurderer revisjonen at barnevernet har
fullført og implementert de nye kriteriene for utarbeidelse av en individuell plan. Revisjonen vurderer at
kulepunkt 4 er fulgt opp. Revisjonen har ikke kontrollert barnevernets faktiske praksis.

Kulepunkt 5
4.6.1 Bakgrunn
På revisjonstidspunktet fant revisjonen at ansatte i barneverntjenesten opplevde at det var en utfordring
å følge opp ungdom med krav om ettervern etter 18 år som bosetter seg i en annen kommune. Særlig
var dette et problem der det var store geografiske avstander mellom barneverntjenesten og ungdommen.
Barneverntjenesten informerte på revisjonstidspunktet om at arbeidet med å utarbeide en rutine for å
følge opp ungdom som flyttet var igangsatt. For å styrke dette arbeidet anbefalte revisjonen følgende:
Kulepunkt 5:
- fullføre og implementere ny rutine for oppfølging av ungdommer bosatt i andre kommuner
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4.6.2 Administrasjonens redegjørelse
Barneverntjenesten informerer om at det ikke har blitt utarbeidet en egen prosedyre for oppfølging av
ungdommer bosatt i andre kommuner, men at det fremkommer av andre rutiner at ansvaret for
ungdommen ligger hos fraflyttingskommunen.
I «PROSEDYRE – Ettervern» fremkommer det at det er fraflyttingskommunen som har ansvar for å
opprettholde tiltakene. Det fulle avsnittet lyder som følger:
«Ungdom som flytter - Dersom en ungdom i aldersgruppen 18-25 år som har tiltak etter
barnevernloven flytter til en annen kommune, vil det i utgangspunktet være
fraflyttingskommunen (eventuelt 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.»

4.6.3 Revisjonens vurderinger
Revisjonen finner at det fremgår hvem det er som har ansvar for ungdommen i prosedyren for ettervern,
men at det ikke fremgår noe videre hvordan dette ansvaret skal utføres i praksis. Revisjonen vurderer
dermed at barneverntjenesten ikke har fulgt opp kulepunkt 5. Denne vurderingen bygger på at kommunen
ikke har fullført og implementert en ny rutine for hvordan ungdommer som er bosatt i andre kommuner og
mottar ettervern skal følges opp i praksis.

Kulepunkt 6
4.7.1 Bakgrunn
På revisjonstidspunktet fant revisjonen at barneverntjenesten utarbeidet tiltaksplaner for ungdom med
krav og vedtak på ettervern etter 18 år, men at de ikke hadde full måloppnåelse på evaluering av
tiltaksplanene, jf. egen prosedyre for evaluering. For å styrke dette arbeidet anbefalte revisjonen følgende:
Kulepunkt 6:
- følge opp arbeidet med å evaluere tiltaksplaner

4.7.2 Administrasjonens redegjørelse
Barneverntjenesten informerer om at arbeidet med å evaluere tiltaksplaner følges opp på flere måter. Når
det fattes vedtak om tiltak skal det utarbeides tiltaksplan. Tiltaksplanen skal så, ifølge barneverntjenesten,
evalueres minimum to ganger i året. Før det vurderes nye vedtak/tiltak eller endringer i tiltaksplanen må
tiltaksplanen evalueres. Barneverntjenesten opplyser om at denne evalueringen er en naturlig del av all
saksbehandlingen knyttet til hjelpetiltak, også ettervern. Evalueringer er tema i månedlige
saksveiledninger saksbehandler har med avdelingsleder, samt i andre drøftinger. Barneverntjenesten
opplyser videre om at det sendes ut påminnelser knyttet til evaluering fra internkontrollansvarlig to ganger
i året i forbindelse med rapportering.
Revisjonen ba videre barneverntjenesten om å gjøre rede for hvordan de lå an på måloppnåelse for
evaluering av tiltaksplaner for barn og unge. Her opplyser kommunen om en gradvis forbedring på dette
området i sin helhet. Barneverntjenesten opplyser om at de ikke har separate tall for evaluering av
ettervern, men at de gjennomførte en manuell telling for å kunne svare revisjonen når det kom til
evaluering av ettervernplaner for andre halvår 2020.
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Tall fra kommunen på evaluering av tiltaksplaner:
Måloppnåelse på evaluering av
tiltaksplaner for barn og unge

Måloppnåelse på evaluering av
tiltaksplaner på ettervern

2018 2. halvår: 73 %
2019 1. halvår: 82 %
2019 2. halvår: 86 %
2020 1. halvår: 83 %
2020 2. halvår: 85 %

2020 2. halvår: 76 %

Barneverntjenesten har og sendt over dokumentasjon på «egenkontroll – ettervern» og «egenkontroll –
hjelpetiltak». Disse dokumentene er basert på et tilfeldig utvalg.

4.7.3 Revisjonens vurderinger
Revisjonen ser basert på oversendt dokumentasjon at måloppnåelsen for oppfølging av tiltaksplaner for
barn og unge har gått opp. Revisjonen antar at evaluering av ettervern inngår i det overordnede tallet fra
kommunen og vurderer at kommunen følger opp arbeidet med å evaluere tiltaksplaner.

Kulepunkt 7
4.8.1 Bakgrunn
På revisjonstidspunktet fant revisjonen at barneverntjenesten ga ungdommen mulighet til å ombestemme
seg når ungdommen først hadde takket nei til tilbud om ettervern, og at barneverntjenesten forsøkte å
opprettholde kontakten. Barneverntjenesten hadde imidlertid ikke implementert egen Prosedyre –
Ettervern på området som handlet om det å ta kontakt med ungdom, som har takket nei til tiltak ett år
etter at alle tiltak var avsluttet, for å høre om de har ombestemt seg og likevel ønsker å motta tiltak. For å
styrke dette arbeidet anbefalte revisjonen følgende:
Kulepunkt 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

4.8.2 Administrasjonens redegjørelse
Kommunen informerer om at de har iverksatt dette punktet ved tilføyelse i eksisterende prosedyre om
ettervern. Informasjon om endring skal være gitt alle saksbehandlerne og avdelingslederne følger dette
opp. Revisjonen finner videre at følgende tekst er satt inn i punktet om særlig om ungdom som ikke ønsker
tiltak i «PROSEDYRE – Ettervern»:
«– For å sikre oppfølging av dette oppretter saksbehandler to huskelapper i fagsystemet, en til seg
selv, og en til avdelingsleder, med frist ett år frem i tid.»
Revisjoner ser og at det er sendt ut en e-post til de ansatte med informasjon om tillegget til revisjonen for
dette tilleggspunktet. Videre fremgår det av denne e-posten at avdelingslederne og saksbehandlerne må
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hjelpe hverandre med å husk dette. Revisjonen ser og at i dokumentet «egenkontroll – ettervern» nå
inneholder et punkt for å kontrollere om ungdommen har blitt kontaktet ett år etter.

4.8.3 Revisjonens vurderinger
Revisjonen finner at kommunen har gjort endringer i sin rutine for å følge opp arbeidet med å ta kontakt
med ungdom som i første runde takker nei til ettervern for å se om de har endret mening. Dette er en
manuell rutine der man legger en påminnelse om å ta kontakt inn i fagsystemet. Her finner revisjonen,
basert på kommunens uttalelse, at det er et systematisk arbeid med ettervern for å sikre oppfølging, men
at den manuelle rutinen krever løpende intern oppfølging. Revisjonen vurderer basert på oversendt
dokumentasjon og uttalelse at kulepunkt 7 er fulgt opp.

Kulepunkt 8
4.9.1 Bakgrunn
Barneverntjenesten fatter vedtak om rett til hjelpetiltak i ettervernet og vedtak om opphør av tiltak. Disse
vedtakene følger forvaltningslovens bestemmelser. Revisjonen fant på revisjonstidspunktet at vedtak om
opphør av tiltak ikke alltid anga hva som er ungdommens synspunkt, hvilken vekt barnets mening var
tillagt og hvordan ungdommens beste hadde blitt vurdert. Ungdommen fikk på det opprinnelige
revisjonstidspunktet tilbud om ettervern til de var 23 år. For å styrke dette arbeidet anbefalte revisjonen
følgende:
Kulepunkt 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

4.9.2 Administrasjonens redegjørelse
Kommunen informerer om at malen for vedtak, både opphør og iverksettelse inkluderer punktet
«barnets/ungdommens synspunkt», det foreligger videre hjelpetekst om at det skal fremkomme hvordan
barnets/ungdommens mening er tillagt vekt og hvordan barnets/ungdommens beste er vurdert. Videre
opplyser kommunen om at avdelingsleder returner saker til saksbehandler dersom dette likevel skulle
mangle.
Revisjonen kan se i mal «vedtak avslutning» som er en mal for melding om enkeltvedtak at den inneholder
et punkt om begrunnelse som inneholder, i samsvar med kommunens redegjørelse, et punkt der man
skal gjøre rede for ungdommens synspunkt, vekten dette har blitt ilagt og hvordan ungdommens beste er
vurdert. Imidlertid er ikke lovhjemmelen i dette dokumentet oppdatert med teksten om at retten til ettervern
nå er til 25 års alder, ny § 1-3 i barnevernloven.

4.9.3 Revisjonens vurderinger
Revisjonen vurderer basert på oversendt dokumentasjon og kommunenes uttalelse at kulepunkt 8 er fulgt
opp. Revisjonen har ikke kontrollert barnevernets praksis på feltet.
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Kulepunkt 9 og 10
4.10.1 Bakgrunn
På revisjonstidspunktet fant revisjonen at barneverntjenesten samarbeider med andre aktuelle instanser,
men at samarbeidet med NAV kunne bli bedre. Denne konklusjonen bygget på at det i liten grad forelå
dokumenterte samarbeids- eller samhandlingsrutiner/-avtaler, bortsett fra på området boligveileldning.
Revisjonen konkluderte også med at instansenes kunnskap om hverandres ansvarsområder,
arbeidsmåter og oppgaver kunne bli bedre. Videre fant revisjonen at barneverntjenesten samarbeidet
med andre sektorer og forvaltningsnivåer, både systembasert og individbasert. Videre deltok
barneverntjenesten i det overordnede planleggingsarbeidet, men var ikke en synlig del av det
overordnede planarbeidet på for eksempel oppvekstområdet. For å styrke dette arbeidet anbefalte
revisjonen følgende:
Kulepunkt 9 og 10:
- fortsette å utvikle samarbeidet med NAV og sørge for bedre kunnskap om hverandre
- vurdere å etablere samhandlingsrutiner med NAV på et bredere grunnlag enn
boligveiledning

4.10.2 Administrasjonens redegjørelse
Kommunen opplyser i forbindelse med kulepunkt 9 at samarbeidet med NAV er bedret gjennom at det
skal legges en plan på faste samarbeidsmøter på ledernivå. Her skal det være gjennomført ett møte.
Videre opplyser kommunen at de på grunn av situasjonen med Covid-19 ikke har gjennomført
samarbeidsmøtene den siste perioden. De opplyser videre om at dette er et arbeid som gjenopptas og
at det skulle bli gjennomført et nytt samarbeidsmøte 30.06.21.
Barneverntjenesten opplyser videre i forbindelse med kulepunkt 10, at det er vurdert om man skal
etablere ytterligere samarbeidsrutiner. Kommunen opplyser at de med bakgrunn i samarbeidet
beskrevet over, samt offentlige retningslinjer rundt samhandling mellom NAV og barneverntjenesten har
besluttet at det ikke er behov for å utvikle ytterligere samhandlingsrutiner lokalt.

4.10.3 Revisjonens vurderinger
Revisjonen kan se av oversendt referat at det siste avholdte møtet mellom barneverntjenesten og NAV
var 26.11.2018. Nå har barneverntjenesten tatt opp dette arbeidet igjen siden de har avtalt et
samarbeidsmøte med NAV igjen. Revisjoner anser dermed arbeidet med kulepunkt 9 som påbegynt, men
ikke ferdigstilt, siden det ikke har blitt gjort noe substansielt på dette punktet siden revisjonstidspunktet.
Når det kommer til kulepunkt 10, opplyser barneverntjenesten at de har gjennomført en vurdering av
behovet for ytterligere rutiner for samhandling med NAV. Det er vår vurdering at kulepunkt 10 er fulgt
opp. Vi legger her til grunn kommunens uttalelse.
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Kulepunkt 11 og 12
4.11.1 Bakgrunn
På revisjonstidspunktet konkluderte revisjonen med at det ikke var etablert et helhetlig
internkontrollsystem for å sikre at regelverket på ettervernsområdet ble etterlevd. Videre ble det
konkludert med at internkontrollsystemet ikke kunne dokumenteres, og at det heller ikke var oppdatert
eller tilgjengelig. For å styrke dette arbeidet anbefalte revisjonen følgende:
Kulepunkt 11 og 12:
- etablere et helhetlig internkontrollsystem som omfatter ettervernområdet, og som sikrer
at regelverket på ettervernsområdet etterleves
- sørge for at internkontrollsystemet kan dokumenteres, er oppdatert eller tilgjengelig på
ettervernområdet

4.11.2 Administrasjonens redegjørelse
Kommunen opplyser at arbeidet knyttet til utviklingen av internkontrollen, kulepunkt 11, er pågående. De
opplyser å ha gjennomført en risikoanalyse som blant annet omhandler tjenestekvalitet på
ettervernsområdet. Kommunen opplyser om at det med utgangspunkt i denne vil utarbeides verktøy til
egenkontroll. Videre har kommunen sendt over dokumentasjon på gjennomført egenkontroll på ettervern,
hjelpetiltak og oppfølging av private aktører. Kommunen informerer videre om at ettervern går under
kategorien hjelpetiltak.
Når det kommer til kulepunkt 12, opplyser kommunen om at dette er et kontinuerlig arbeid og at endringer
gjøres tilgjengelig for alle ansatte i barneverntjenesten fortløpende og ved påminnelse via e-post. Videre
har kommunen utarbeidet et årshjul for revidering av prosedyrer. Kommunen opplyser at
dokumentasjonen på internkontroll nå ligger inne på RiskManager 1 under virksomhet barnevern og at
ulike grupper har tilgang til dokumentasjonen. Videre opplyser barneverntjenesten at alle ansatte har
lesertilgang.

4.11.3 Revisjonens vurderinger
Revisjonen kan se at det er gjennomført internkontroll på ettervernsområdet der ansatte og ansvarlige
har tilgang. Videre kan revisjonen se at kommunen har gjennomført egenkontroll på oppfølging av private
aktører, hjelpetiltak og ettervern. Ved den forrige revisjonen hadde ikke kommunen opprettet og organisert
denne dokumentasjonen i RiskManager. I dag er dette systemet tatt i bruk og de ansvarlige er lagt inn i
systemet og det er gjennomført egenkontroller på ettervernsområdet. Videre ser revisjonen at
dokumentasjonen knyttet til internkontroll nå i større grad kan dokumenteres, dokumentene er oppdaterte
og tilgjengelige for de relevante ansatte ifølge kommunens uttalelse. Det er revisjonens vurdering, basert
på kommunens uttalelse og oversendte dokumenter, at kulepunkt 11 og 12 er fulgt opp og arbeides med
forløpende.

1 RiskManager er et elektronisk kvalitetssystem som støtter virksomheten med kvalitets- og
styringsprosesser, avvikshåndtering, varslinger og risikovurderinger.
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Kulepunkt 13
4.12.1 Bakgrunn
I forvaltningsrevisjonsrapporten fant revisjonen at det ikke var utarbeidet en oversikt over de områdene
hvor det er fare for manglende oppfyllelse av regelverket (risikovurdering). Dette var et resultat av at det
heller ikke var etablert et helhetlig internkontrollsystem som diskutert ovenfor. For å styrke dette arbeidet
anbefalte revisjonen følgende:
Kulepunkt 13:
- utarbeide en oversikt over de områdene hvor det er fare for manglende oppfyllelse av
regelverket (risikovurdering)

4.12.2 Administrasjonens redegjørelse
Barneverntjenesten opplyser om at det er gjennomført en risikovurdering på tjenestekvalitetsområdet.
Videre utdyper barneverntjenesten, på forespørsel fra revisjonen, at arbeidet med risikovurderingen på
det første oversendelsestidspunktet til revisjonen ikke var fullført og sendte over en nyere versjon av
risikovurderingen til revisjonen på et senere tidspunkt. Barneverntjenesten opplyser om at de
tiltakspunktene som ikke er fylt ut i den nyeste versjonen ikke skulle fylles inn. Videre opplyser de om at
de arbeider med tiltak og at dette kan påvirke fremtidig risiko.

4.12.3 Revisjonens vurderinger
Revisjonen fikk først oversendt et dokument som heter «Detaljert Risikorapport tjenestekvalitet» på 76
sider og senere «Detaljert Risikorapport» på 114 sider. Sistnevnte er en nyere versjon av dokumentet og
er mer utfyllende enn den første som ble oversendt. Dette dokumentet er en risikovurdering for perioden
2020-2023.
Revisjonen kan se basert på to runder med oversendelser og kommunens svar at det arbeides med å
utarbeide en oversikt over områder der det er fare for manglende oppfyllelse av regelverket. Dette
arbeidet er synlig i den oversendte risikovurderingen og revisjonen kan se at det har blitt arbeidet mye
med risikovurderingen det siste året. Revisjonen finner at det i dag er utarbeide en oversikt over de
områdene hvor det er fare for manglende oppfyllelse av regelverket. Risikovurderingen inneholder en
oversikt over disse områdene og selv om kommunen ikke har gjort en ny vurdering av risiko etter tiltak på
alle områder, er det noe kommunen jobber aktivt med og barneverntjenesten har i dag oversikt over
risikoområdene. Revisjonen vurderer at kulepunkt 13 er fulgt opp.

4.12.4 Kulepunkt 14 og 15
4.12.5 Bakgrunn
På revisjonstidspunktet fant revisjonen at barneverntjenesten for det meste kjøper tjenester som
avlastning, kartlegging og veiledning. Disse var i stor grad fra enkeltpersonforetak. Videre fant revisjonen
at barneverntjenesten ikke brukte private aktører til oppgaver som innebar en myndighetsutøvelse.
Revisjonen fant videre at barneverntjenesten i for liten grad sørget for tilfredsstillende oppfølging og
kontroll av aktørene og tjenestene som blir levert. Barneverntjenesten hadde imidlertid utarbeidet nye
maler for avtaler med private aktører og en prosedyre for oppfølgingen av private aktører på
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revisjonstidspunktet. Disse var i prosess med å implementeres. For å styrke dette arbeidet anbefalte
revisjonen følgende:
Kulepunkt 14 og 15:
implementere de nye malene for avtaler med private aktører
implementere prosedyren for oppfølgingen av private aktører

4.12.6 Administrasjonens redegjørelse
Kommunen informerer om at kulepunkt 14 og 15 er iverksatt. Videre oversendte de den siste utfylte
avtalen med en privat aktør som de hadde inngått. Barneverntjenesten opplyser også at det er besluttet
å gjennomføre egenkontroll med private aktører en gang i året og at den forrige kontrollen var i september
2020.

4.12.7 Revisjonens vurderinger
Revisjonen ser at den nye malen for avtale med private aktører er tatt i bruk ved at kommunen har
oversendt en utfylt versjon av kontrakten. Revisjonen vurderer dermed med at barneverntjenesten har
fulgt opp kulepunkt 14 og implementert de nye malene.
Revisjonen ser basert på dokumentet om egenkontroll på dette området at egenkontroll er gjennomført
og avvik på området er avdekket. Revisjonen vurderer med at prosedyren for oppfølging av private aktører
er implementert og at barneverntjenesten har fulgt opp kulepunkt 15.
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5 Konklusjon
Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad kommunestyrets vedtak i sak 04/20 den
27.02.2020 er fulgt opp. Revisjonen har konkludert med at 13 av 15 kulepunkter er fulgt opp, ett er
påbegynt og at ett ikke er fulgt opp.
Kommunen bør videre fokusere på å:
o Kulepunkt 5: fullføre og implementere ny rutine for oppfølging av ungdommer bosatt i
andre kommuner
o Kulepunkt 9: fortsette å utvikle samarbeidet med NAV og sørge for bedre kunnskap om
hverandre

Østre Viken Kommunerevisjon IKS
Rolvsøy, 31.08.2021

Kaia Andrea Sølverød
Forvaltningsrevisor

Bjørnar Bakker Eriksen
Oppdragsansvarlig revisor
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6 Dokumentliste
Relevante dokumenter
a) Redegjørelse for oppfølging fra kommunen, datert 29.04.2021 og 29.06.2021 (vedlagt).
o Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt Barnevern - ettervern og kjøp av tjenester
o Svar oppfølgingsspørsmål til oppfølging av forvaltningsrevisjon Barnevern kjøp av
tjenester
b) Andre relevante dokumenter
o Avtale private aktører
o Detaljert Risikorapport tjenestekvalitet
o ETTERVERN PROSEDYRE – Ettervern
o Kopi av Egenkontroll - ettervern mal
o Kopi av Egenkontroll - hjelpetiltak mal
o Mail - oppdatering prosedyre ettervern - når ungdommen takker nei
o Mail - oppdatering prosedyre ettervern
o PROSEDYRE - Hjelpetiltak i hjemmet - med samtykke
o Prosedyre - Individuell plan
o Prosedyre - Oppfølging av private aktører
o PROSEDYRE - Tiltaksplan barnets plan og evaluering
o Referat samarbeidsmøte barnevern og NAV
o Vedtak 18 år
o Vedtak avslutning
o Avtale privat aktør
o Detaljert Risikorapport (8)
o Kopi av Egenkontroll - ettervern april 2021
o Kopi av Egenkontroll - hjelpetiltak april 2021
o Kopi av Egenkontroll oppfølging av private aktører - september 2020
o Årshjul internkontroll
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Vedlegg

ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS
Råkollveien 103
1664 ROLVSØY

Deres ref.:

Vår ref.:

Dato:

18/07597-43

30.08.2021

Oversendelse av høringsutkast til oppfølgingsrapport «Barnevern
– ettervern og kjøp av tjenester» - kommunedirektørens uttalelse
Kommunedirektøren takker for en grundig oppfølgingsrapport av anbefalingspunktene fra revisjonen
Barnevern – ettervern og kjøp av tjenester behandlet i bystyret 27.02.20.
Kommunedirektøren er fornøyd med at oppfølgingen av punktene er jobbet godt med og at det er
etablert systemer/rutiner for å håndtere de ulike temaene. Revisjonen nevner 2 punkter som
kommunen fortsatt må fokusere på;
o Kulepunkt 5: fullføre og implementere ny rutine for oppfølging av ungdommer bosatt i andre
kommuner
o Kulepunkt 9: fortsette å utvikle samarbeidet med NAV og sørge for bedre kunnskap om hverandre
Kommunedirektøren mener samarbeid er viktig og samarbeidet mellom Barnevernet og NAV er
særdeles viktig. Samarbeid i form av avtalte møter mellom NAV og Barnevernet kom i gang igjen fra
30.6.21 og neste møte på ledernivå er planlagt tidlig september 2021. Det jobbes med
informasjonsutveksling, besøke hverandres virksomheter hvor ansatte er med og legge planer for det
videre samarbeidet både når det gjelder ettervern, men også rundt barnefamilier.
Det jobbes videre med punkt 5 for å følge opp dette på en god måte.
Kommunedirektøren vil takke for godt samarbeid i denne oppfølgingen.

Med hilsen

Turid Stubø Johnsen
Kommunedirektør
Dette brevet er signert elektronisk
Ida Marie Odsæter/Virksomhet stabstjenester
Saksbehandler: Ellinor Andreassen, Kommuneområde helse og velferd
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2021/130
44
194631/2021
3003-188
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Sarpsborg

Møtedato
14.09.2021

Utvalgssaksnr.
21/35

Prosjektplan for forvaltningsrevisjon: "Byggesak"
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Prosjektplan «Byggesak», godkjennes
Fredrikstad, 26.08.2021

Vedlegg
 Prosjektplan «Byggesak», datert 26.08.2021
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Bystyresak 2/20, den 27.02.2020 (Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021)
Saksopplysninger
Det framgår av forvaltningsrevisjonsplanen hva som er bakgrunnen for dette prosjektet.
Revisjonen har gjengitt de viktigste poengene i sin prosjektplan (jf. pkt. 1«Bakgrunnen for
prosjektet»). På grunnlag av dette, foreslår revisjonen to hovedproblemstillinger:


Sikrer kommunen en forsvarlig byggesaksbehandling?
Revisjonen vil undersøke om kommunen har et system og rutiner for å sikre at
kommunen overholder både lovfestede og ulovfestede regler for
byggesaksbehandlingen fra søknadsprosessen starter og frem til og med eventuelt
klagebehandling. Revisjonen vil også undersøke hvordan dette er ivaretatt i praksis
ved å gjennomgå konkrete saker.



Har kommunen etablert rutiner/systemer for å avdekke og følge opp brudd på planog bygningsloven?
Kommunen er pliktig til å følge opp overtredelser av bestemmelser gitt i, eller i
medhold av plan- og bygningsloven. Revisjonen vil undersøke om kommunen har
rutiner/systemer som sikrer vesentlige krav til ulovlighetsoppfølging.

Revisjonen antar at det vil gå med 350 timer +/- 10 % til dette prosjektet. Rapporten vil være
klar til behandling i våren 2022.
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Vurdering
Sekretariatet finner problemstillingene relevante i forhold til omtalen i
forvaltningsrevisjonsplanen. Planlagt ressursbruk er litt høyere enn et gjennomsnittlig
forvaltningsrevisjonsprosjekt (300 timer), dette skyldes at revisjonen ser det som vanskelig å
anslå på forhånd hvor mye tid som går med til mappegjennomgang av byggesaker. Samlet
sett anser vi at metodevalget vil gi en tilfredsstillende pålitelighet (nøyaktighet) og gyldighet1
til å trekke konklusjoner om temaet. Ellers har vi ingen kommentarer til metode og
gjennomføring.
Vi anbefaler at prosjektplanen godkjennes.

1

metodene måler hva de er tiltenkt å måle
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Byggesak
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ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS

PROSJEKTPLAN

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 vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets
vedtak.
Plan for forvaltningsrevisjon 2020–2021 ble vedtatt i bystyret 27.02.2020, sak 2/20. Planen bygger på
en risiko- og vesentlighetsvurdering for kommunen. Byggesak er det neste prosjektet som skal gjennomføres i planperioden. I risiko- og vesentlighetsvurdering fra 2019 skrives det følgende om risikoen
på området:
«Byggesak
Plan og bygningsloven regulerer kommunens saksbehandling av byggesaker. Forvaltningsloven
og forvaltningsrettslige prinsipper gjelder tilsvarende. Som vedtaksmyndighet er det vesentlig
at kommunen sikrer at saksbehandlingen foregår i overensstemmelse med lov og forskrift, både
når det gjelder krav til saksbehandlingstid, innhold i vedtak, klagebehandling og likebehandling.
Kommunen er også ansvarlig for tilsyn og ulovlighetsoppfølging.
I spørreundersøkelsen til administrativt ansatte og politikere i Sarpsborg kommune hadde tema
byggesak en gjennomsnittscore på 2 på en skala fra 1-3. Kontrollutvalget har også hatt flere henvendelser på byggesaksbehandlingen i kommunen de siste årene.
I årsrapport for 2018 fremkommer at kommunen ikke har overholdt saksbehandlingsfristene i
mange saker (91/482). Det er også flere saker som har blitt omgjort av fylkesmannen på grunn
av saksbehandlingsfeil. Press på den generelle saksbehandlingen kan føre til at kommunens ansvar for tilsyn og ulovlighetsoppfølging ikke prioriteres i tilstrekkelig grad. Her viser årsrapporten for 2018 at 59 av 950 tilsyn/mulig ulovlighetssaker ble avsluttet i 2018. Samtidig kan økt
press på saksbehandlingen, etter revisjonens oppfatning, også medføre en risiko for manglende
dokumenthåndtering og journalføring.
Revisjonens risikovurdering – det kan være fornuftig å gjennomføre en forvaltningsrevisjon innenfor området».
Prosjektplanen er utformet på bakgrunn av beskrivelsen i risiko- og vesentlighetsvurderingen.
I tillegg er det gjennomført oppstartsmøte med administrasjonen 25.08.21. I dette møtet ble Hanne Cecilie Høgmo, som er teamleder byggesak, utpekt som kontaktperson for revisjonen.
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ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS

PROSJEKTPLAN

2 Premisser for prosjektarbeidet
Østre Viken kommunerevisjon IKS gjennomfører forvaltningsrevisjon i tråd med «Standard for forvaltningsrevisjon» (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 anbefalinger.
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:
 Sikrer kommunen en forsvarlig byggesaksbehandling?
Revisjonen vil undersøke om kommunen har et system og rutiner for å sikre at kommunen overholder
både lovfestede og ulovfestede regler for byggesaksbehandlingen fra søknadsprosessen starter og frem
til og med eventuelt klagebehandling. Revisjonen vil også undersøke hvordan dette er ivaretatt i praksis
ved å gjennomgå konkrete saker.


Har kommunen etablert rutiner/systemer for å avdekke og følge opp brudd på plan- og
bygningsloven?
Kommunen er pliktig til å følge opp overtredelser av bestemmelser gitt i, eller i medhold av plan- og
bygningsloven. Revisjonen vil undersøke om kommunen har rutiner/systemer som sikrer vesentlige krav
til ulovlighetsoppfølging.

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. Revisjonskriteriene 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 2018-06-22-83 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).
LOV 1967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
LOV 2008-06-27 nr. 71 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
FOR 2010-03-26 nr. 488 Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
Relevante rundskriv, veiledere og forarbeider

3
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5 Metodisk tilnærming og gjennomføring
Databehov og hvordan forvaltningsrevisjonen tenkes gjennomført (metode), fremgår av analyseskjemaet nedenfor:

Problemstillinger

Revisjonskriterier

Databehov

Innhentings/analyse metode

Problemstilling 1
Sikrer kommunen en for- Kommuneloven,
svarlig byggesaksbeforvaltningsloven
handling?

Problemstilling 2
Har kommunen etablert
rutiner/systemer for å avdekke og følge opp
brudd på plan- og bygningsloven?

Kommuneloven,
Forvaltningsloven,
plan- og bygningsloven

Informasjon om kommunens ar- Dokumentanabeid med byggesaker
lyse
Intervjuer
Informasjon fra konkrete bygge- Mappegjennomsaker
gang

Informasjon om kommunens ru- Dokumentanatiner
lyse
Intervjuer

6 Prosjektorganisering, ressursbehov og
fremdriftsplan
Prosjektdeltakere
Prosjektperiode
Antall timer
Vedtaksorgan:

Kaia Andrea Sølverød - utførende forvaltningsrevisor
Bjørnar Bakker Eriksen - oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
september 2020 – mars 2021
350 +/- 10% timer
Kontrollutvalget i Sarpsborg kommune

Fremdrift

Ferdig

Når prosjektplan er godkjent i KU
Når rapport er sendt til rådmannen
Når rapport er sendt til ØKUS

14. september 2021
Mars 2022
Mars 2022

Kommentar til ressursrammen
I dette prosjektet vil vi undersøke både kommunens system og praksis når det kommer til byggesaksbehandling. For å kontrollere praksis vil det bli gjennomført en mappegjennomgang med ett gitt antall
mapper (byggesaker). Det er vanskelig på forhånd og anslå hvor lang tid en mappegjennomgang tar,
men erfaringsmessig anslår vi at prosjekter av dette omfanget tar rundt 350 timer. Vi ber derfor om en
ramme på 350 timer i dette prosjektet.
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2021/130
48
197613/2021
3003-188
Anita Dahl Aannerød

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Sarpsborg

Møtedato
14.09.2021

Utvalgssaksnr.
21/36

2.gangs behandling av prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet
"Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting"
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Ny prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Kvalitet i pleie- og
omsorgstjenestene for tjenesteyting», datert 31.08 2021, tas til orientering og
godkjennes.
Fredrikstad, 31.08.2021

Vedlegg
1. Prosjektplan Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting, datert 31.08
2021.
2. Prosjektplan "Kvalitet og kompetanse i helse- og omsorgstjenesten hjemmetjenester", datert 26.05 2020.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Kontrollutvalgssak 21/16, den 27.04 2021 - Forespørsel om utsettelse av
forvaltningsrevisjonsprosjekt "Kvalitet og kompetanse i helse- og omsorgstjenesten hjemmetjenester"
 Kontrollutvalgssak 20/31, den 22.09 2020 – «Forespørsel om utsettelse av
forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet og kompetanse i helse- og omsorgstjenestene
– hjemmebasert omsorg.
 Kontrollutvalgssak 20/23 den 9. juni 2020 – Prosjektplan Kvalitet og kompetanse i
helse- og omsorgstjenestene – hjemmebasert omsorg»
Saksopplysninger
Sekretariatet har fått oversendt prosjektplan «Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for
tjenesteyting» for Sarpsborg kommune, (vedlegg 1), fra revisjonen til ny behandling i
kontrollutvalget. Den nye prosjektplanen erstatter den tidligere prosjektplanen «Kvalitet og
kompetanse i helse- og omsorgstjenestene - hjemmebasert omsorg, (vedlegg 2)».
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Kontrollutvalget behandlet og godkjente prosjektplan «Kvalitet og kompetanse i helse- og
omsorgstjenestene – hjemmebasert omsorg» i møte 09.06.2020 i sak 20/23.
Kontrollutvalgets ønsket at revisjonen ikke kun skulle gjøre kontroller opp mot
hjemmebaserte tjenester. Kontrollutvalget presiserte følgende områder i hjemmetjenesten:
Øst –Sandbakken/Skjeberg, Sentrum – Kulås/Alvim, Vest – Valaskjold bofellesskap.
Kontrollutvalget viste også til at det ble gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt ved
sykehjemstjenesten Tingvoll i 2017. Kontrollutvalget ønsket derfor også at revisjonen skulle
gjøre en vurdering av hvordan kommunen har fulgt opp anbefalingene fra dette prosjektet
både på Tingvoll og ved sykehjemsdelen på Valaskjold. Videre presiserte kontrollutvalget at
revisjonen skulle kontrollere hvorvidt kvalitetsforskriften blir fulgt opp av kommunen og
hvorvidt ansatte har kompetanse om denne forskriften, samt om det er rutiner/kultur for å
melde om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn.
Etter kontrollutvalgets behandling av prosjektplan sommeren 2020, er prosjektet vedtatt
utsatt to ganger. Først i kontrollutvalgets møte 22.09. 2020 i sak 20/31, senere i møte den
27.04 2021, i sak 21/16. Dette grunnet Covid19-situasjonen.
I den nye prosjektplanen har revisjonen innarbeidet kontrollutvalgets ønsker fra
kontrollutvalgsmøte 9. juni 2020. Revisjonen skriver at disse ønskene medfører betydelige
endringer i problemstillinger og avgrensninger. I revisjonskriteriene vil revisjonen i større
grad vektlegge kvalitetsforskriften for pleie- og omsorgstjenestene slik kontrollutvalget har
ønsket, samtidig som revisjonen beholder noen kriterier fra «Forskrift om ledelse og
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten» (tidligere plan var i stor grad bygd på
denne).
På grunnlag av dette, foreslår revisjonen to nye hovedproblemstillinger:
1. Får brukere av hjemmebaserte tjenester faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester?
2. Har kommunen iverksatt tiltak for å følge opp anbefalingene i forvaltningsrevisjonen
«Kvalitet i heldøgnsomsorgsplasser» fra 2017?
Revisjonen har økt ressursrammen fra 500 til 600 timer +/-10 %, med bakgrunn i blant annet
at prosjektet har blitt utsatt to ganger, det har dermed medgått tid i planleggingsfasen som
ikke var forutsett.
Vurdering
Sekretariatet finner problemstillingene relevante i forhold til vedtaket som ble gjort i
kontrollutvalget den 9. juni 2020 da utvalget behandlet prosjektplanen. Planlagt ressursbruk
er høyere enn et gjennomsnittlig forvaltningsrevisjonsprosjekt. Revisjonen har gitt utdypende
opplysninger om dette i ny prosjektplan. Samlet sett anser vi at metodevalget vil gi en
tilfredsstillende pålitelighet (nøyaktighet) og gyldighet1 til å trekke konklusjoner om temaet.
Ellers har vi ingen kommentarer til metode og gjennomføring.
Vi anbefaler at prosjektplanen godkjennes.

1

metodene måler hva de er tiltenkt å måle
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ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS

PROSJEKTPLAN

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 vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets
vedtak.
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 ble vedtatt i bystyret 27.02.2020, sak 2/20. Planen bygger på
en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen. Kvalitet og kompetanse i helse- og omsorgstjenestene - hjemmetjenesten er det neste prosjektet som skal gjennomføres i planperioden. I risiko- og vesentlighetsvurdering fra 2019 skriver vi følgende om risiko på området:
«Kommunen må sørge for nødvendige helse og omsorgstjenester til innbyggerne, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1. I henhold til lovens § 4-1 må tjenestene være forsvarlige. Dette innebærer at tilstrekkelig fagkompetanse må være sikret, den enkelte pasient eller bruker skal gis et verdig, helhetlig
og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud, og personalet som utfører tjenestene skal settes i stand
til å overholde sine lovpålagte plikter.
Det er stor sykepleiemangel i Østfold. Norsk sykepleierforening gjorde i 2018 en kartlegging, og fant at
hver femte sykepleiervakt i sykehjem og hjemmetjenesten dekkes opp av ufaglærte. Sykepleierforbundet mener at mangelen på sykepleiere kan ha sammenheng med lønnsnivået. NAVs bedriftsundersøkelse fra 2019 viser at det mangler 650 sykepleiere, 250 helsefagarbeidere og 100 vernepleiere i Østre
Viken. Dette viser at problemet med rekruttering av høgskoleutdannet personell gjenspeiles i hele fylket,
og det gjelder også faggrupper som helsefagarbeidere og vernepleiere.
Fra media, fortrinnsvis Sarpsborg Arbeiderblad, står det å lese at hjemmebasert omsorg sliter med å få
nok sykepleiere. Det blir av den grunn en utstrakt bruk av ufaglært arbeidskraft. Østfoldrapporten sier
at behovet for høgskoleutdannet personell, særlig sykepleiere, er stort i Østfold, og ifølge KS arbeidsgivermonitor for 2017 er sykepleiere den yrkesgruppen det er vanskeligst å rekruttere. Utfordringer knyttet
til rekruttering av sykepleiere neves også i Sarpsborg kommunes handlingsplan.
På spørreundersøkelsen som ble sendt til et utvalg av kommunens administrasjon og politikere fikk
både hjemmetjenester og sykehjem/omsorgssenter en gjennomsnittscore på 1,6 av 3 på skalaen. Dette
indikerer under middels risiko. Revisjonen gjennomførte en forvaltningsrevisjon av kvalitet i heldøgns
omsorgsplasser i 2016/2017. Kontrollutvalget nevnte i sin workshop at hjemmebasert omsorg kunne
være et område for revisjon.
Hjemmetjenester er en del av kommunens helse- og omsorgstjenester, og de kan innebære tjenester
som omsorgsstønad, hjelpemidler, matombringing, hjemmesykepleie, hverdagsrehabilitering, BPA,
praktisk bistand og trygghetsalarm. I Årsrapporten 2018 fra Sarpsborg kommune står det at det har vært
et merforbruk hos hjemmetjenesten. Årsaken til økte forbruket er at det er enkeltbrukere med store
behov, brukerne er generelt blitt mer pleietrengende og har et økt behov for tiltak.»
Kontrollutvalget behandlet prosjektplan «Kvalitet og kompetanse i helse- og omsorgstjenestene –
hjemmebasert omsorg» i møte 09.06.2020 og fattet vedtak om godkjenne fremlagte utkast til prosjektplan. Kontrollutvalgets behandling presiserte likevel at kontrollutvalget ønsket at revisjonen ikke kun
skulle gjøre kontroller opp mot hjemmebaserte tjenester. Kontrollutvalget presiserte følgende områder
i hjemmetjenesten: Øst –Sandbakken/Skjeberg, Sentrum – Kulås/Alvim, Vest – Valaskjold bofellesskap. Kontrollutvalget viste også til at det ble gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt ved sykehjemstjenesten Tingvoll i 2017. Kontrollutvalget ønsket derfor også at revisjonen skulle gjøre en vurdering av hvordan kommunen har fulgt opp anbefalingene fra dette prosjektet både på Tingvoll og ved
sykehjemsdelen på Valaskjold. Kontrollutvalget ønsket også at revisjonen skulle kontrollere hvorvidt
kvalitetsforskriften blir fulgt opp av kommunen og hvorvidt ansatte har kompetanse om denne forskrif-
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ten, samt om det er rutiner/kultur for å melde om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Med bakgrunn i tilleggs punktene fra kontrollutvalget anslo revisjonen at timeressursen til forvaltningsrevisjonsprosjektet måtte økes med ytterligere 200 timer.
Siden kontrollutvalgets behandling av prosjektplan sommeren 2020 er prosjektet vedtatt utsatt to
ganger. Først i kontrollutvalgets møte 22.09.2020 hvor følgende vedtak ble gjort:
1. Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet og kompetanse i helse og omsorgstjenestene – hjemmebasert omsorg» blir utsatt til 2021.
2. Timene som er vedtatt skal brukes på forvaltningsrevisjonsprosjektet overføres fra 2020 til
2021, herunder 400 timer.
Prosjektet ble ytterligere utsatt etter kontrollutvalgets møte 27. april 2021. I dette møtet understreket
kontrollutvalgets leder at «Kvalitet og kompetanse i helse- og omsorgstjenesten hjemmetjenester»,
skal være «Kvalitet i pleie- og omsorgtjenestene for tjenesteyting». Kontrollutvalgets vedtak ble som
følger:
1. Kontrollutvalget tar informasjonen om utsettelse av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet i
pleie- og omsorgtjenestene for tjenesteyting» til orientering, og slutter seg til utsettelsen.

2 Premisser for prosjektarbeidet
Østre Viken kommunerevisjon IKS gjennomfører forvaltningsrevisjon i tråd med «Standard for forvaltningsrevisjon» (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 anbefalinger.
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. Får brukere av hjemmebaserte tjenester faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester?
2. Har kommunen iverksatt tiltak for å følge opp anbefalingene i forvaltningsrevisjonen «Kvalitet i
heldøgnsomsorgsplasser» fra 2017?
Ved utledning av revisjonskriterier vil revisjonen ta utgangspunkt i «Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene» (FOR-2003-06-27-792). Revisjonen vil også utlede revisjonskriterier med utgangspunkt i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (FOR-2016-10-28-1250),
for å vurdere om kommunen planlegger, gjennomfører, evaluerer og korrigerer sin virksomhet i tråd med
kravene.
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Med bakgrunn i kvalitetsforskriftens krav vil revisjonen kontrollere om de som mottar pleie- og omsorgstjenester i Sarpsborg kommune får ivaretatt sine grunnleggende behov fysiologiske og sosiale behov.
Kvalitetsforskriften krever at kommunen skal utarbeide skriftlige prosedyrer som skal sikre at brukere av
pleie- og omsorgstjenester får de nødvendige tjenester. Med grunnleggende behov menes det blant
annet at den enkelte bruker skal oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet
som blir gitt. Brukeren skal også oppleve selvstendighet og styring av eget liv.
Revisjonen vil også, med bakgrunn i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, vurdere om kommunens tjenester i sykehjem og hjemmebasert omsorg er bemannet med tilstrekkelig og relevant fagkompetanse. I dette ligger det at revisjonen vil kontrollere om kommunen har
oversikt over medarbeidernes kompetanse og behov for opplæring, samt om ansatte i aktuelle virksomheter har den kompetansen som kreves for å utføre sine arbeidsoppgaver. Videre vil revisjonen undersøke om kommunen har et system og rutiner som sørger for ivaretagelse av brukermedvirkning i tjenesteutøvelsen. Kommunen skal blant annet gjøre bruk av erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende ved gjennomføringen og evalueringen av tjenestene. Vi vil også undersøke om kommunen arbeider systematisk med kvalitetsforbedring, det vil si om de har oversikt over avvik, herunder uønskede
hendelser, klager, brukererfaringer, statistikk og eventuelt annen informasjon som sier noe om kommunen overholder helse- og omsorgslovgivningen på sitt område.
I forhold til problemstilling nr. 1 vil revisjonens kontroll omfatte følgende virksomheter:
 Hjemmetjenester vest - Valaskjold bofellesskap
 Hjemmetjenester øst – sone Sandbakken og Skjeberg
 Hjemmetjenester sentrum – sone Kulås og Alvim
Problemstilling nr. 2 vil besvares med bakgrunn i kontroll av sykehjemmene:
 Kurland og Tingvoll sykehjem
 Valaskjold sykehjem

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. Revisjonskriteriene 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:
 Kommuneloven (Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107).
 Helse- og omsorgstjenesteloven (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 24. juni
2011 nr. 30).
 Pasient- og brukerrettighetsloven (Lov om pasient- og brukerrettighetsloven av 2. juli 1999 nr.
63).
 Helsepersonelloven (Lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999 nr. 64).
 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (FOR-2016-10-281250)
 Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene (FOR-2003-06-27-792)
 Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp
(FOR-2008-04-03-320)
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5 Metodisk tilnærming og gjennomføring
Databehov og hvordan forvaltningsrevisjonen tenkes gjennomført (metode), fremgår av analyseskjemaet nedenfor:

Problemstillinger

Revisjonskriterier

Databehov

Innhentings-/analyse
metode

Kommuneloven

Aktuelle rutiner og retningslinjer

Intervju

Problemstilling 1
Får brukere av hjemmebaserte tjenester faglig
forsvarlige helse- og omsorgstjenester?

Helse- og omsorgstjenesteloven

Dokumentanalyse

Kompetanse og opplæPasient- og brukerret- ringsplaner
tighetsloven
Forskrift om ledelse
og kvalitetsforbedring
i helse- og omsorgstjenesten.
Forskrift om kvalitet i
pleie- og omsorgstjenestene

Bemanningsoversikter/vaktlister

Systemgjennomgang
Evt. spørreundersøkelse

Avviksrapporter og referater
Annen internkontrolldokumentasjon

Problemstilling 2
Har kommunen iverksatt
tiltak for å følge opp anbefalingene i forvaltningsrevisjonsprosjektet
fra 2017?

Redegjørelse fra kommunedirektør

Intervju
Dokumentanalyse

Avviksrapporter og referater

Systemgjennomgang

Aktuelle rutiner og retningslinjer

Evt. spørreundersøkelse
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6 Prosjektorganisering, ressursbehov og
fremdriftsplan
Prosjektdeltakere

Frank Willy Vindløv Larsen - utførende forvaltningsrevisor
Casper Støten - oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Prosjektperiode
Antall timer
Vedtaksorgan:

September 2021 – februar 2022
600 +/- 10 % timer
Kontrollutvalget i Sarpsborg kommune

Fremdrift

Ferdig

Når prosjektplan er godkjent i KU
Når rapport er sendt til rådmannen
Når rapport er sendt til ØKUS

14. september 2021
Januar 2022
Januar/februar 2022

Kommentar til ressursrammen
I forbindelse med behandling av opprinnelig prosjektplan 9. juni 2020 ble ressursrammen for denne
forvaltningsrevisjonen satt til 500 timer (+/- 10 %). Med bakgrunn i koronapandemien er forvaltningsrevisjonen utsatt to ganger. I tiden som har gått siden prosjektplanen først ble vedtatt har prosjektet fått
ny utøvende og ny oppdragsansvarlig revisor, som følge av at tidligere revisorer har gått i permisjon.
Utsettelsene har ført til dobbeltarbeid, blant annet i forbindelse med forberedelser til prosjektet, datainnsamling, utarbeidelse av prosjektplan, møter med kommunen m.m. Revisjonen foreslår derfor at
ressursrammen settes til 600 timer. Dette inkluderer de omlag 100 timene som er påløpt prosjektet
frem til 30. juni 2021.
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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 vurderinger
av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak.
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 ble vedtatt i bystyret 27.02.2020, sak 2/20. Planen bygger på en
risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen. Kvalitet og kompetanse i helse- og omsorgstjenestene hjemmetjenesten er det neste prosjektet som skal gjennomføres i planperioden. I risiko- og vesentlighetsvurdering fra 2019 skriver vi følgende om risiko på området:
«Kommunen må sørge for nødvendige helse og omsorgstjenester til innbyggerne, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1. I henhold til lovens § 4-1 må tjenestene være forsvarlige. Dette innebærer at tilstrekkelig fagkompetanse må være sikret, den enkelte pasient eller bruker skal gis et verdig, helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud, og personalet som utfører tjenestene skal settes i stand til å
overholde sine lovpålagte plikter.
Det er stor sykepleiemangel i Østfold. Norsk sykepleierforening gjorde i 2018 en kartlegging, og fant at
hver femte sykepleiervakt i sykehjem og hjemmetjenesten dekkes opp av ufaglærte. Sykepleierforbundet
mener at mangelen på sykepleiere kan ha sammenheng med lønnsnivået. NAVs bedriftsundersøkelse
fra 2019 viser at det mangler 650 sykepleiere, 250 helsefagarbeidere og 100 vernepleiere i Østre Viken.
Dette viser at problemet med rekruttering av høgskoleutdannet personell gjenspeiles i hele fylket, og det
gjelder også faggrupper som helsefagarbeidere og vernepleiere.
Fra media, fortrinnsvis Sarpsborg Arbeiderblad, står det å lese at hjemmebasert omsorg sliter med å få
nok sykepleiere. Det blir av den grunn en utstrakt bruk av ufaglært arbeidskraft. Østfoldrapporten sier at
behovet for høgskoleutdannet personell, særlig sykepleiere, er stort i Østfold, og ifølge KS arbeidsgivermonitor for 2017 er sykepleiere den yrkesgruppen det er vanskeligst å rekruttere. Utfordringer knyttet til
rekruttering av sykepleiere neves også i Sarpsborg kommunes handlingsplan.
På spørreundersøkelsen som ble sendt til et utvalg av kommunens administrasjon og politikere fikk både
hjemmetjenester og sykehjem/omsorgssenter en gjennomsnittscore på 1,6 av 3 på skalaen. Dette indikerer under middels risiko. Revisjonen gjennomførte en forvaltningsrevisjon av kvalitet i heldøgns omsorgsplasser i 2016/2017. Kontrollutvalget nevnte i sin workshop at hjemmebasert omsorg kunne være
et område for revisjon.
Hjemmetjenester er en del av kommunens helse- og omsorgstjenester, og de kan innebære tjenester
som omsorgsstønad, hjelpemidler, matombringing, hjemmesykepleie, hverdagsrehabilitering, BPA, praktisk bistand og trygghetsalarm. I Årsrapporten 2018 fra Sarpsborg kommune står det at det har vært et
merforbruk hos hjemmetjenesten. Årsaken til økte forbruket er at det er enkeltbrukere med store behov,
brukerne er generelt blitt mer pleietrengende og har et økt behov for tiltak.»
Prosjektplanen er utformet på bakgrunn av beskrivelsen i risiko- og vesentlighetsvurderingen. Revisjonen har på tidspunkt for utarbeidelse av prosjektplan ikke avholdt oppstartsmøte med administrasjonen,
men vi tar sikte på å gjennomføre et møte før planen blir behandlet i kontrollutvalget. Eventuelle innspill
og behov for justeringer vil legges frem i kontrollutvalgets møte, slik at forslaget som legges frem i størst
mulig grad har ivaretatt hensynet til nytteverdi for kommunen.
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2 Premisser for prosjektarbeidet
Østre Viken kommunerevisjon IKS gjennomfører forvaltningsrevisjon i tråd med «Standard for forvaltningsrevisjon» (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 anbefalinger.
Kontrollutvalgets vedtak legges til grunn for revisjonens videre arbeid med prosjektet.
Revisjonen delegeres myndighet til å foreta mindre endringer i problemstillinger og avgrensninger hvis
det oppstår uforutsette forhold som har betydning for prosjektet. Større endringer tas med sekretariatet
som avklarer disse med kontrollutvalget.
Rapporten oversendes kontrollutvalget etter vanlige rutiner.

3 Problemstillinger og avgrensninger
Revisjonen foreslår følgende problemstilling:
Har kommunen etablert et styringssystem for hjemmetjenesten som sikrer tilfredsstillende kvalitet og kompetanse i tjenesteutøvelsen?
Revisjonen vil ta utgangspunkt i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring, og vurdere om kommunen
planlegger, gjennomfører, evaluerer og korrigerer sin virksomhet i tråd med kravene. Revisjonen vil ta
utgangspunkt i de utøvende tjenestene. Tildeling av tjenester er et eget område i plan for forvaltningsrevisjon, slik at kvalitet og kompetanse i dette leddet vil være en naturlig del av en revisjon av tjenestetildelingen.
Revisjonen vil i denne undersøkelsen vurdere om kommunens tjenester innen hjemmebasert omsorg er
bemannet med tilstrekkelig og relevant fagkompetanse, herunder om kommunen har oversikt over medarbeidernes kompetanse og behov for opplæring, samt om ansatte i aktuelle virksomheter har den kompetansen som kreves for å utføre sine arbeidsoppgaver. Videre vil vi undersøke om kommunen har et
system og rutiner som sørger for ivaretagelse av brukermedvirkning i tjenesteutøvelsen. Kommunen skal
blant annet gjøre bruk av erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende ved gjennomføringen og evalueringen av tjenestene. Vi vil også undersøke om kommunen arbeider systematisk med kvalitetsforbedring, det vil si om de har oversikt over avvik, herunder uønskede hendelser, klager, brukererfaringer,
statistikk og eventuelt annen informasjon som sier noe om kommunen overholder helse- og omsorgslovgivningen på sitt område.
Kommunen har tre virksomheter som yter hjemmebasert omsorg. Revisjonen legger opp til gjennomføring
av undersøkelser ved en av disse virksomhetene. Vi oppfordrer kontrollutvalget om å komme med innspill
til valg av virksomhet. Dersom kontrollutvalget ikke har noen innspill til valg av virksomhet vil revisjonen
basert på risiko og innspill fra administrasjonen velge ut virksomhet. Er det ønskelig med undersøkelser i
flere virksomheter må det estimeres med et høyere timetall. Det kan også være hensiktsmessig å avgrense prosjektet inn mot en eller flere av tjenester som tilbys som hjemmetjeneste, herunder eksempelvis
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dagsentertilbud, hjemmehjelp/praktisk bistand, brukerstyrt personlig assistent (BPA), hjemmesykepleie
eller hverdagsrehabilitering.

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 en eller flere autoritative kilder og ut fra trinnhøydeprinsippet 1. Også kommunens egne retningslinjer kan utgjøre revisjonskriterier. Revisjonskriteriene er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere
avvik/svakheter. Kriteriene holdt sammen med faktagrunnlaget danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de konklusjoner som trekkes. I dette prosjektet vil vi ta utgangspunkt i følgende
revisjonskriterier:
 Kommuneloven (Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107).
 Helse- og omsorgstjenesteloven (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 24. juni
2011 nr. 30).
 Pasient- og brukerrettighetsloven (Lov om pasient- og brukerrettighetsloven av 2. juli 1999 nr.
63).
 Helsepersonelloven (Lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999 nr. 64).
 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.
 Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
 Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

5 Metodisk tilnærming og gjennomføring
Databehov og hvordan forvaltningsrevisjonen tenkes gjennomført (metode), fremgår av analyseskjemaet
nedenfor:

Problemstillinger

Revisjonskriterier

Databehov

Innhentings-/analyse
metode

Kommuneloven

Aktuelle rutiner og retningslinjer,

Intervju

Kompetanse og opplæringsplaner

Dokumentanalyse

Problemstilling 1
Har kommunen etablert et
styringssystem for hjemmetjenesten som sikrer
tilfredsstillende kvalitet og
kompetanse i tjenesteutøvelsen?

Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Forskrift om ledelse og
kvalitetsforbedring i
helse- og omsorgstjenesten.

1

Systemgjennomgang
Bemanningsoversikter/vaktlister

Evt. spørreundersøkelse
Avviksrapporter og referater
Annen internkontrolldokumentasjon

Trinnhøydeprinsippet (også kalt Lex Superior) er et rettslig prinsipp som innebærer at rettsregler av
høyere rang går foran regler av lavere rang dersom det er motstrid mellom reglene.
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6 Prosjektorganisering, ressursbehov og
fremdriftsplan
Prosjektdeltakere

Forvaltningsrevisor: oppnevnes senere
Oppdragsansvarlig revisor: Lene Brudal
Mai 2020 – November 2020
300 +/- 10 % timer
Kontrollutvalget i Sarpsborg kommune
Ferdig
9. juni 2020
Oktober/November 2020
November 2020

Prosjektperiode
Antall timer
Vedtaksorgan:
Fremdrift
Når prosjektplan er godkjent i KU
Når rapport er sendt til kommunedirektør
Når rapport er sendt til ØKUS

Kommentar til ressursrammen
Revisjonen planlegger alle ordinære forvaltningsrevisjoner med et utgangspunkt på 300 timer. Enkelte
ganger kan det være behov for en større ressursramme, eksempelvis der det er hensiktsmessig å gjennomføre flere forvaltningsrevisjoner i samme prosjekt, eller det er ønskelig å vurdere praksis i flere enheter i kommunen.
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2021/134
25
192373/2021
3003-192
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Sarpsborg

Møtedato
14.09.2021

Utvalgssaksnr.
21/37

Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2022 i Sarpsborg kommune
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Budsjett for kontrollarbeidet for 2022 med en kostnadsramme på kr. 3 660 840.-,
godkjennes
2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2022 oversendes ordfører for videre politisk behandling
etter § 2 i ”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon”
Fredrikstad, 31.08.2021

Vedlegg
1. Forslag og sammenstilling av samlet budsjettoppsett for kontrollarbeidet for 2022 for
Sarpsborg kommune.
2. Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF – tilskudd 2022
3. Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Budsjett for Sarpsborg kommune - 2022, datert
30.08 2021
4. Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Samlet budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2024
for Østre Viken Kommunerevisjon IKS, datert 16.06 2021
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Forskrift om kontrollutvalg og revisjon - FOR-2019-06-17-904
 Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Sarpsborg kommune, sist vedtatt av bystyret
6. oktober 2020.
Saksopplysninger
I henhold til nye forskrift om kontrollutvalg og revisjon (ikrafttredelse fra konstituerende møte
ved oppstart av valgperioden 2019 – 2023) nærmere bestemt § 2, «Kontrollutvalgets rolle i
fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet», skal kontrollutvalget utarbeide forslag til
budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. I kontrollutvalgets forslag til budsjettramme skal
kontrollutvalgets egen drift, kjøp av sekretariats- og revisjonstjenesten innarbeides.
Vurdering
Kontrollutvalgets godtgjørelser og driftsutgifter

113

Til kontrollutvalgets egen drift er det innarbeidet godtgjørelse til leder og møtegodtgjørelse til
øvrige medlemmer i tråd med reglement for godtgjørelse til folkevalgte for Sarpsborg
kommune.
Budsjettforslaget til kontrollutvalgets egen drift bygger på en normal møteaktivitet på fem
møter i 2022. I forslaget er det foreslått følgende:
 kr. 25 000.- til kurs/opplæring,
 kr. 16 000.- til medlemskontingent (Forum for kontroll og tilsyn),
 kr. 3 000.- til servering i forbindelse med avholdelse av utvalgets møter, og
 kr. 3 000.- til skyss og kostgodtgjørelse.
Det foreslår også videreført en avsetning på kr. 100 000.- til adhoc - oppgaver.
Budsjettforslaget for kontrollutvalget 2022 utgjør samlet kr. 244 700, som er en økning på
1,6 % sammenlignet med 2021.(se vedlegg 1.)
Østfold kontrollutvalgssekretariat
I henhold til samarbeidsavtalen som er vedtatt i samtlige eierkommuner, skal
representantskapet behandle og vedta budsjett og økonomiplan for oppgavefellesskapet.
Representantskapet har i møte den 27. august 2021 vedtatt budsjettet for 2022. I henhold til
budsjettvedtaket og selskapets vedtekter (fordelingsnøkkel) vil Sarpsborg kommune sin
tilskuddsandel utgjøre kr. 442 040.- for 2022. Sekretariatets budsjett medfører en
kostnadsøkning på 2,8 % sammenlignet med budsjett for 2021. (se vedlegg 2.)
Østre Viken Kommunerevisjon IKS
For interkommunale selskaper (IKS) som Østre Viken kommunerevisjon er organisert som,
er det selskapets representantskap som endelig vedtar budsjettet (jf lov om interkommunale
selskaper § 18).
Styret og representantskapet i Østre Viken kommunerevisjon IKS har avholdt sine
budsjettmøter i henholdsvis 22. juni og 20. august 2021. For budsjettåret 2022 er Sarpsborg
kommunes andel beregnet og vedtatt til kr. 3 497 750.-. Budsjettandelen medfører en
reduksjon på 4,5 % i honorarsatsene fra 2021 til 2022.
Sekretariatet viser for øvrig til revisjonens kommentarer til budsjettforutsetningene i vedlegg
3 og 4.
Samlet ramme til budsjettforslaget for kontrollarbeidet 2022
 Kontrollutvalget:
kr. 244 700. Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF: kr. 442 040. Østre Viken kommunerevisjon IKS
kr 2 974 100.Samlet Sum:
kr. 3 660 840.Samlet ramme til budsjettforslaget for kontrollarbeidet 2022 innebærer en reduksjon på 3,2
% i forhold til budsjettet for 2021.
Sekretariatet anbefaler derfor at kontrollutvalget godkjenner forslaget til budsjett for
kontrollarbeid for 2022. Budsjettforslaget oversendes ordfører for videre politisk behandling
etter § 2 i ”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon”.
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Sarpsborg kommune
Budsjett for kontrollarbeidet for 2022

Kontotekst
Godtgjørelelse leder
Møtegodtgjørelse medlemmer
Arbeidsgiveravgift
Sum lønn

Forslag 2022
kr
61 200,00
kr
24 400,00
kr
12 100,00
kr
97 700,00

kr
kr
kr
kr

Budsjett 2021
Endring i % Regnskap 2020
59 000,00
*
28 500,00
kr
96 740,00
12 250,00
99 750,00
kr
96 740,00

Representasjon/servering
Kurs og opplæring
Forum for kontroll og tilsyn
Skyss og kostgodtgjørelse
Avsetning til AD-Hoc oppgaver
Sum driftsutgifter

kr
kr
kr
kr
kr
kr

3 000,00
25 000,00
16 000,00
3 000,00
100 000,00
147 000,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr

3 000,00
20 000,00
15 000,00
3 000,00
100 000,00
141 000,00

Samlet sum Kontrollutvalget

kr

244 700,00 kr

Kjøp av sekretariattjenester (ØKUS KOF)

kr

kr
kr

22 113,00
15 000,00

kr
kr

37 113,00

240 750,00

1,6 kr

133 853,00

442 040,00 kr

430 000,00

2,8 kr

421 000,00

Kjøp av revisjonstjenester (ØVKR IKS)

kr 2 974 100,00 kr

3 112 700,00

(4,5) kr

3 299 540,00

Sum for hele kontroll- og tilsyn

kr 3 660 840,00 kr

3 783 450,00

(3,2) kr

3 854 393,00

* Godtgjørelse til leder og medlemmer er samlet i en post.
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Vedlegg 1

Merknader for 2022
5 % av ordføres lønn
kr. 1.220 ,- per møte
14,1% av godtgjørelsen

Kontingent
Uforutsette oppgaver som pålegges kontrollutv.

Kommunens budsjettandel av samarbeidet
Samlet revisjonshonorar for hele porteføljen
Inkluderer KU, ØVKR og ØKUS
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Vedlegg 2
Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF- budsjett 2022

Fredrikstad
Sarpsborg
Moss
Halden
Råde
Hvaler
Indre Østfold
Rakkestad
Våler
Marker
Skiptvet
SUM

1/3 per kommune
(fast beløp)
kr
124 622,00
kr
124 622,00
kr
124 622,00
kr
124 622,00
kr
124 622,00
kr
124 622,00
kr
124 622,00
kr
124 622,00
kr
124 622,00
kr
124 622,00
kr
124 622,00
kr
1 370 842,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Stipulert forbruk
420 218,00
317 418,00
384 238,00
215 132,00
173 498,00
173 498,00
384 238,00
173 498,00
173 498,00
152 938,00
173 498,00
2 741 672,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Sum
544 840,00
442 040,00
508 860,00
339 754,00
298 120,00
298 120,00
508 860,00
298 120,00
298 120,00
277 560,00
298 120,00
4 112 514,00

Budsjettet for 2022 skal gå i balanse og kostnadene fordeles på eierkommunene etter en
fastsatt fordelingsnøkkel.
Tilskudd fra kommunene fremkommer slik at kostnadene fordeles som følger:
1/3 av kostnadene fordeles likt kommunene imellom (fast beløp)
2/3 av kostnadene fordeles etter medgått tid.
Vedrørende fordelingsprinsippet vises det til kommunestyrenes behandling av samarbeidets opprettelse,
og til samarbeidets vedtekter (§ 5).
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prettelse,
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Budsjett 2021
Sarpsborg kommune
- Basert på vedlagt budsjett for selskapet
- Vedtatt i Øvkrs styre, 22.06.2021
- Vedtatt i Øvkrs representantskap,
20.08.2021

30.08.2021
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BUDSJETT 2021 – SARPSBORG KOMMUNE
Administrasjonen har utarbeidet forslag til budsjett for Østre Viken kommunerevisjon IKS (Øvkr).
Budsjettet ble behandlet i styremøte 22.06.2021 og vedtatt i representantskapet 20.08.2021, Sak
9/21 - Budsjett 2022 og handlingsplan 2022-2025.
Vedtak:
Drifts- og investeringsbudsjett for 2022, samt økonomiplan for årene 2022 -2025, vedtas.
Etter selskapsavtalen skal Øvkr utføre eierkommunenes lovpålagte revisjonsoppgaver.
Selskapsavtalens punkt 2 har følgende bestemmelse:
«Deltakerkommuner betaler sin andel av pensjonspremien det enkelte år. Andelen beregnes etter
folketall. For øvrig fakturerer selskapet for leverte tjenester til den enkelte kommune ut fra reelt
medgåtte ressurser på det enkelte oppdrag».
I budsjettet er pensjonskostnader inkludert i timeprisen, men ved fakturering vil de enkelte
kommunenes pensjonskostnader synliggjøres. Budsjettert pensjonskostnad for Sarpsborg kommune,
fordelt på grunnlag av eierandel (18,9 %), er kr 447 033.
Grunnleggende forutsetninger for budsjetteringen er:




Revisjonen skal ha nødvendig størrelse og faglig kompetanse til å dekke eiernes normale
behov for revisjonstjenester.
Kompetansen skal vedlikeholdes i samsvar med lov og avtaler og spesialiseres i forhold til de
særlige krav som stilles til kommunal sektor.
Virksomheten skal drives sparsommelig og til selvkost.

Budsjettet for 2022 viser en samlet overføring fra deltakerkommunene på kr 19 910 000. Det er en
liten reduksjon fra budsjett 2021. Det er også budsjettert med andre inntekter på kr 1 400 000 som
skal faktureres særskilt, og inngår i «Salgsinntekter» og «Andre driftsinntekter» i budsjettskjemaet
(samlet budsjett vedtatt av styre og representantskapet).
Reduksjonen i overføringer fra deltakerkommunene har grunnlag i:
 reduksjon eller uendret antall timer for regnskapsrevisjon i enkelte store kommuner grunnet
effektivisering av revisjonshandlinger. Det er en betydelig reduksjon i antall arbeidstimer
tross nye revisjonsoppgaver.
 økning av forvaltningstimer i enkelte mindre kommuner ( fra tidligere Indre Østfold
kommunerevisjon). Kommunene hadde en annen finansieringsmodell tidligere, og
forvaltningstimer var noe underbudsjettert.
Det er budsjettert med bruk av fond med kr 586 541.
Planlagt timeforbruk:
 For forvaltningsrevisjon er det planlagt samme timeforbruk som tidligere år.
 For regnskapsrevisjon vurderes timeforbruket årlig og er tilpasset kommunens behov og en
betryggende revisjon.

Østre Viken kommunerevisjon iks
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Sarpsborg kommune andel av samlet overføring fra kommuner:
Budsjett
Budsjett
Sarpsborg kommune
2022
2021
Samlet overføring fra kommunen
2 974 100
3 112 700
for regnskap og forvaltningsrevisjon
Regnskapsrevisjon inkluderer:
kommuneregnskap, attestasjoner
fellesråd, menigheter, legater m.m
henvendelser, etterlevelsesrevisjon

Budsjett
2020
3 299 540

Budsjett
2019
3 437 642

Antall revisjonstimer på regnskapsrevisjon er redusert i forhold til budsjett 2020 til tross for nye
revisjonsoppgaver (etterlevelsesrevisjon).
Sarpsborg kommune -oversikt timer forvaltning
Forvaltningsrevisjoner
Eierskapskapskontroll
Oppfølgingsrapporter
Administrasjon
Sum timer

Antall
1 240
80
80
60
1 460

Dersom Øvkr får andre inntekter i løpet av året, uten å måtte øke bemanningen, vil inntekten
fremkomme som et positivt resultat ved årets slutt. Representantskapet (ordførere) vedtar hvordan
årets resultat skal disponeres.

Østre Viken kommunerevisjon iks
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Budsjett 2022
Økonomiplan 2022-2025

Rolvsøy
16.06.2021

østfold kommunerevisjon iks

1
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1 BUDSJETTPROSESSEN
Kontrollutvalgets budsjett
Iht §2 i Forskrift om kontrollutvalg og revisjon, skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for
kontroll i kommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3
tredje ledd til kommunestyret. Østfold kontrollutvalgssekretariat utarbeider forslag til budsjett for
kontrollutvalgene som inkluderer revisjonens, sekretariatets og kontrollutvalgets kostnader. Disse
blir behandlet i de respektive kontrollutvalgene i første møte over sommeren.

Østre Viken kommunerevisjon (Øvkr) budsjett
Iht Lov om interkommunale selskaper §18 er det representantskapet som vedtar selskapets budsjett,
etter innstilling fra styret. Det samsvarer med §2 i Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og
årsberetning for interkommunale selskaper. Årsbudsjettet skal gi et realistisk bilde av virksomheten.
Budsjettet er innarbeidet i obligatorisk budsjettskjema for hhv. drift- og investering og viser samlet
overføring fra eierkommunene samt andre inntekter.

Budsjetteringsmodellen
Østre Viken kommunerevisjon er et sammenslått selskap, fra 01.01.2020, som består av tidligere
Østfold kommunerevisjon og Indre Østfold kommunerevisjon. Disse selskapene hadde ulik
finansieringsmodell.
Selskapsavtalen, har i pkt. 2, en bestemmelse om at «Deltakerkommuner betaler sin andel av
pensjonspremien det enkelte år. Andelen beregnes etter folketall. For øvrig fakturerer selskapet for
leverte tjenester til den enkelte kommune ut fra reelt medgåtte ressurser på det enkelte oppdrag.
Selskapet skal operere med en timesats som gjør at selskapet over tid ikke er egnet til å gå med
overskudd (selvkostprinsipp)». Dette er ivaretatt i budsjettet.
I budsjett for de enkelte kommuner vil timer for revisjon av kommuneregnskapet og timer til
forvaltningsrevisjon samt eierskapskontroll synliggjøres slik at omfanget blir tydelig. Behovet for
spesifikasjon av timeforbruket har sammenheng med fokuset på utgiftsnivået på de samlede
regnskapsrevisjonstjenestene.
Planlagte timer fastsettes som i tidligere år ut fra revisors skjønn for å sikre
betryggende revisjon. Det er hensyntatt ytterligere reduksjon av utgifter, inntekter, effektivisering
samt endringer i kommuneloven som krever flere revisjonshandlinger.

2 BUDSJETTFORUTSETNINGER
Selvkost
Øvkr driftes etter selvkostprinsippet. Det betyr at utgifter, i samsvar med budsjett, skal dekkes inn av
deltakerkommunene. Det er to hovedposter på utgiftssiden: Lønn og sosiale utgifter (87%) og kjøp av
varer og tjenester (13%).
Øvkr har ikke som formål å gå med overskudd. Dersom Øvkr i løpet av året har ledige ressurser og får
mulighet til å påta seg tilleggsoppdrag kan det gi et positivt regnskapsmessig resultat. Det er
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representantskapet som ved godkjenning av årsregnskapet, disponerer eventuelle ekstra inntekter
som enten kan avsettes til Øvkrs frie fond eller tilbakebetales til eierkommunene.
Normal drift
Forutsetningen for budsjettet er normal drift. Øvkr har en detaljert oppfølging av påløpte timer.
Tilleggsoppgaver utover ordinære revisjonshandlinger som kommunen har bestilt eller er varslet om,
kan bli tilleggsfakturert hvis det går ut over planlagt timebudsjett.
Revisjonsfaglig
Ledelse og medarbeidere arbeider kontinuerlig med forbedringer og videreutvikling av
tjenestespekteret, både for forvaltnings- og regnskapsrevisjon, og i egen administrasjon.
Medarbeiderne i Øvkr har alle relevant høyere utdanning, gjennomfører årlig lovpålagt faglig
etterutdanning og har bred revisjonserfaring. Også i 2022 vil vi ha fokus på flere
samarbeidsprosjekter mellom forvaltnings- og regnskaps seksjonen. Kompetansen i seksjonene
utfyller hverandre og samarbeidet vil ytterligere heve kvaliteten på de samlede tjenestene.
Vi bruker analyseverktøyet Idea, innenfor både regnskaps- og forvaltningsrevisjon.
Forventningene til verktøyet har innfridd både ift presisjon og datamengder som kan analyseres
automatisert og effektivt.
Øvkr deltar også i NKRF (Norges kommunerevisorforbund) nettverksgruppe som har fokus på
konkrete digitaliseringsoppgaver. NKRF har på vegne av medlemmene også et arbeid gående med
digitalisering av revisjonstjenestene. ØVKR er aktive i NKRF fagfora.
Sikre et stabilt fagmiljø
For deltakerkommunene sikrer forannevnte en betryggende revisjon, gjennom et interkommunalt
revisjonsselskap, som har revisjon av kommuner som sitt spesialfelt. At deltakerkommunene
opprettholder Øvkr som førstevalget for revisjonstjenestene er en sterk
bidragsyter til et trygt og forutsigbart arbeidsmiljø - noe alle ansatte verdsetter høyt.

3 BUDSJETTSKJEMA
BUDSJETT 2022 - DRIFT
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Refusjoner, stat mva kompensasjon
Overføringer fra kommuner
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Driftsutgifter
Lønn inkl. sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester
Overføringer
Kalkulatoriske avskrivninger
Andre driftsutgifter, mva kompensasjon
Østre Viken kommunerevisjon IKS
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Budsjett 2022

Budsjett 2021

1 384 750
420 000
530 000
19 910 000

1 345 750
380 000
501 000
20 024 550

22 244 750

22 251 300

19 263 291
3 113 000

19 555 829
3 056 360

530 000

501 000

Sum driftsutgifter
Driftsresultat
Finansposter
Renteinntekter
Renteutgifter
Avdrag på lån
Mottatte avdrag på lån
Netto finansinntekter/- utgifter
Motpost kalkulatoriske avskrivninger
Ordinært resultat
Interne finansieringstransaksjoner
Avsatt til dekning fra tidligere år (undersk)
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne driftsfond
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne driftsfond
Overført til investeringsregnskapet
Sum avsetninger
Regnskapsmessig resultat

22 906 291
(661 541)

23 113 189
(861 889)

75 000

35 000

75 000

35 000

(586 541)

(826 889)

736 541

936 889

150 000
(586 541)

110 000
(826 889)

-

-

BUDSJETT 2022 - INVESTERING
Budsjett 2022
Investeringer
Investeringer i varige driftsmidler
Utlån
Kjøp av aksjer og andeler
Sum investeringer
Finansiering
Bruk av lån
Salg av fast eiendom
Tilskudd og refusjon vedr. investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån
Salg av aksjer og andeler
Bidrag fra årets driftsbudsjett
Netto avsetninger
Sum finansiering
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Budsjett 2021

150 000
150 000

110 000
110 000

150 000

110 000

150 000

110 000

4 ØKONOMIPLAN 2022-2025
Forutsetningen for planen er at Øvkr leverer revisjon til alle deltakerkommunene som i dag, og at
overføringsinntekter fra enkelte eierkommuner blir redusert. Dette gjøres ved at selskapet skal
effektivisere driften ved utvikling av revisjonsmetodikken, samt reduksjon av driftsutgifter.
Det er imidlertid en liten økning på kommuner hvor det historisk sett har vært noe urealistisk
budsjettering på forvaltningsrevisjoner.
Driftsresultat
Overføring fra eierkommuner
Andre inntekter
Sum inntekter
Lønn og sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester
Andre driftsutgifter
Sum driftsutgifter
Driftsresultat
Finansposter
Ordinært resultat
Interne finansieringstransaksjoner
Regnskapsmessig resultat
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Budsjett 2022
19 910 000
2 334 750
22 244 750

Plan 2023
19 780 000
2 550 000
22 330 000

Plan 2024
19 720 000
2 750 000
22 470 000

Plan 2025
19 720 000
2 750 000
22 470 000

19 263 291
3 113 000
530 000
22 906 291

19 320 000
2 850 000
560 000
22 730 000

19 520 000
2 750 000
455 000
22 725 000

19 520 000
2 750 000
455 000
22 725 000

661 541
35 000
626 541
626 541
-

6
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-

400 000
35 000
365 000
365 000
-

-

255 000
32 000
223 000
223 000
-

-

255 000
32 000
223 000
223 000
-

ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2021/128
38
196988/2021
3003-186
Bjørn Gulbrandsen

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Sarpsborg

Møtedato
14.09.2021

Utvalgssaksnr.
21/38

Oppsummering av regnskapsrevisjon for året 2020
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Revisors oppsummering av regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2020, tas til
orientering
Fredrikstad, 31.08.2021

Vedlegg
Oppsummering av regnskapsrevisjon for Sarpsborg kommune 2020, datert 31.08 2021.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
KU - sak 20/35 den 22.09 2020, ”Overordnet revisjonstrategi for 2020 - Regnskapsrevisjon”
Saksopplysninger
Vi viser til kommunelovens § 24-7 om revisors plikt til å rapportere resultatene av sin
revisjon og kontroll til kontrollutvalget. Vi viser også til forskrift om kontrollutvalg og revisjon,
§ 3 og § 4 om kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon og for forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om regnskaps- og forvaltningsrevisjonen
og påse at dette foregår etter gjeldende revisjonsstrategier, og bestemmelser i lov og
forskrift.
Revisjonen har utarbeidet et notat kalt oppsummering av regnskapsrevisjon 2020. Formålet
med dette notatet er å gi kontrollutvalget en samlet oppsummering av utførte
revisjonshandlinger, og resultater av disse kontrollene for revisjonsåret 2020.
Tidligere (i 2020) har revisjonen lagt frem en overordnet revisjonstrategi for kontrollutvalget
for å vise hvordan revisjonen har vurdert revisjonsoppgavene knyttet til Sarpsborg kommune
og hvordan ressursene er fordelt. Det vises til sak 20/35 i kontrollutvalget den 22.09 2020.
Det ble i den redegjort for inndeling, revisjonsteknisk tilnærming, risikovurdering og
vesentlighetsvurdering samt spesifikke fokusområder.
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Vurdering
Sekretariatets gjennomgang av oppsummeringsnotat viser at revisjonen fokusområder som
ble omtalt i saken om revisjonsstrategien for 2020 er fulgt opp gjennom årsoppgjøret og ved
interimsrevisjon, og er omtalt i oppsummeringsnotatet.
Sekretariatet anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget tar revisjonens oppsummering av
utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2020, til orientering
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1 Formål
Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, jf.
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) §§ 24-2, 24-9 og 23-2 samt Forskrift
om kontrollutvalg og revisjon § 3. Formålet med denne rapporten er å gi en samlet
oppsummering av revisjonshandlinger og funn i revisjonsåret 2020 for Sarpsborg kommune.
Tidligere har revisjonen lagt frem en overordnet revisjonsstrategi for kontrollutvalget for å
vise hvordan revisjonen har vurdert revisjonsoppgavene knyttet til Sarpsborg kommune og
hvordan ressursene er fordelt. Det vises til sak 20/35 i kontrollutvalget den 22.09.20, hvor det
ble redegjort for inndeling, revisjonsteknisk tilnærming, risikovurdering og
vesentlighetsvurdering for regnskapsrevisjon på oppdraget.
Regnskapet er av revisjonen inndelt i områder. Dette er gjort for å systematisere arbeidet og
kunne foreta en konkret risikovurdering og velge hensiktsmessige revisjonshandlinger for å
redusere risiko for vesentlige feil i regnskapet. I det følgende vil vi gi en kort av de viktigste
funnene i løpende revisjon av regnskapet samt årsoppgjørsrevisjon.

2 Regnskapsavleggelse
Sarpsborg kommunes regnskap ble avlagt den 19.02.2021 av kommunedirektør og
økonomisjef. Kommunedirektørens årsberetning er avlagt innen frist, og mottatt 30.03.2021.
Dokumentet «uttalelsen fra ledelsen» mottatt 25.03.2021. Erklæringen er gitt uten
tilleggsopplysninger. Revisors beretning er avgitt 15.04.2021.
Konklusjon av utført revisjonsarbeid i Sarpsborg kommune:
Det vises til revisors beretning der det fremgår at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov
og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til
Sarpsborg kommune per 31. desember 2020, og av resultatet for regnskapsåret som ble
avsluttet per denne dato i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i
Norge. Det er tatt inn følgendepunkt undre andre forhold i beretningen:
 Brudd på forskriften.
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 drift- og investeringsregnskapet.
Videre er ikke skjema «Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner» for henholdsvis drifts- og investeringsregnskapet, satt opp i henhold til
bestemmelsen i §5-9.
Revisjonen har hatt god kommunikasjon med kommunens organisasjon i forbindelse med
årsoppgjør. Det har vært åpen dialog mellom revisjonen og kommunen. Revisjonen opplever
at det er en konstruktiv og ryddig dialog med kommunen.
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3 Oppsummering
Nedenfor gir vi en oppsummering av revisjonshandlinger og funn som vi ønsker å
kommentere nærmere:

3.1 Driftsmidler
Driftsmiddel er et formuesobjekt (fysisk eller immaterielt). Varer og tjenester som, etter
gjeldende regelverk, kan klassifiseres som investering bokføres i investeringsregnskapet og
skal aktiveres. Det må også foretas avskrivninger for å vise verdiforringelse.
Det er foretatt bilagskontroll i forbindelse med attestasjon av mva-kompensasjon. Test av
kommunens egenkontroll er foretatt for å bl.a. påse at inngående fakturaer er gjenstand for
arbeidsdeling ved attestasjon og anvisning. Videre har revisjonen kontrollert årets
avskrivninger og aktiveringer sett opp mot investeringsregnskapet og de regler og standarder
som gjelder i kommunalt regnskap. Dette innebærer blant annet korrekt valg av
avskrivningsperioder, korrekt avskrivningsgrunnlag og korrekt regnskapsføring på prosjekter i
investeringsregnskapet.
Ved analyse ble det avdekket avvik mot budsjett knyttet til investeringer i anleggsmidler på
30 %. Budsjettavviket er forklart av kommunen i årsrapporten.

3.2 Finans
Kommuner har ansvar for å ha en forsvarlig økonomiforvaltning. Det er utført test av
kommunens egenkontroll ved opptak av lån. Videre er finansområdet grundig gjennomgått
ved kontroll av aksjer og andeler, vurderinger, utlån og innlån, renter og avdrag, samt bruk
og avsetning til fond. Det er også foretatt kontroll av balansekonti og på at finansrapportering
er foretatt i henhold til gjeldende regelverk.
Sarpsborg kommune har i 2020 satt ut oppfølging og innkreving av startlån til Lindorff. Ved
avstemmingskontroll av startlån ble det avdekket avvik mellom bokført i kommunens
regnskap og ekstern dokumentasjon fra innkrever. Avviket var under revisors
arbeidsvesentlighetsgrense, men vil følges opp i 2021.

3.3 Innkjøp
Kommuner kjøper varer og tjenester fra ulike leverandører. På innkjøpsområdet er det
foretatt analytiske kontrollhandlinger samt stikkprøvekontroller i forbindelse med attestasjon
av mva-kompensasjon. Det er utført test av kontroll på attestasjon/anvisning og
kontrollsteget1. I tillegg er det foretatt kontroll av balansekontoer for leverandørgjeld, ved
innhenting av ekstern dokumentasjon fra leverandører.
Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens håndtering av
innkjøpsområdet.

1 Kontrollsteget er kommunens egen internkontroll av inngående fakturaer. Kontrollen gjøres med hensyn til riktig bruk av
mva-kode, riktig beløp og regnskapsføring. Alle inngående fakturaer blir kontrollert før utbetaling skjer.
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3.4 Likvid
En kommune er likvid dersom den kan innfri betalingsforpliktelser etter hvert som de forfaller.
Likviditetsstyring er viktig for kommunens daglige drift og investeringer. Det er utført test av
kommunens egenkontroll på remittering2 og avstemming av bankkontoer. Alle bankkonti er
avstemt mot ekstern dokumentasjon revisjonen har innhentet direkte fra bank. Kontroll av
disposisjonsrettigheter i bank viser at alle transaksjoner må signeres/godkjennes av to
personer.
Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens håndtering av
likvidområdet.

3.5 Lønn
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter og pensjon er den største utgiftsposten i
kommuneregnskapet. Det er utført test av kontroll på utbetaling av lønn og inn- og
utmeldinger av pensjonskasser. Det er også foretatt analytiske kontrollhandlinger. Kontroll av
balanseposter for pensjon, feriepenger, sykepenger, arbeidsgiveravgift og skattetrekk er
gjennomgått.
Kommunens egen internkontroll fungerer og det er ikke funnet vesentlig feil på
lønnsområdet.

3.6 Merverdiavgift
Kommunen er omfattet av to ulike regelverk. Lov om merverdiavgift og Lov om
kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. Det er utført test av
kontroll på attestasjon/anvisning og kontrollsteget. Videre utføres det detaljkontroll på
håndtering av mva ved utfakturering og analytisk kontroll på innrapportert ordinær mva for
hele året mot grunnlaget i regnskapet. Ved attestasjon av mva-kompensasjon, har revisor
kontrollert balanseverdier og bokføring i drifts- og investeringsregnskapet.
Kommunen retter løpende de feil eller mangler som revisjonen finner på mva-området. Det
er ikke funnet vesentlige feil på merverdiavgiftsområdet.

3.7 Områdeovergripende
Revisjonen gjennomfører en del handlinger i løpet av året og i årsoppgjøret som omfatter
kommunens regnskap på et overordnet nivå. Det omfatter blant annet kontroll av
kommunedirektørens budsjettforslag, vedtatt budsjett, budsjettendringer,
regnskapsavleggelse, økonomiske sammenhenger og pliktige regnskapsskjemaer.
Det avlagte regnskapet er kontrollert i forhold til de formelle krav som stilles, som kontroll av
pliktige noter, skjemaer, sammenhenger, frister og estimater. Revisjonen fant her at
kommunen ikke har fulgt bestemmelsen for strykninger i Forskrift om økonomiplan,
årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner §4-3 og §4-6.
Det var foretatt netto avsetning til fond og reduksjon av bruk av lån. Dette har ingen
2 Remittering vil si at kommunen betaler regninger fra regnskapsprogram ved å overføre en liste med fakturaer til et
venteregister i banken. Regnskapsprogrammet produserer en forfallsliste som overføres til nettbanken for godkjennelse
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påvirkning på resultat for drift- og investeringsregnskapet. Videre var ikke skjema «Oversikt
over samlet budsjettavvik og årsavslutnings-disposisjoner» for henholdsvis drifts- og
investeringsregnskapet, satt opp i henhold til bestemmelsen i §5-9. Forholdet er omtalt i
revisors beretning.
Revisjonen har, ved utførelse av alle sine kontroller og handlinger, fokus på at det kan
foreligge misligheter. Revisor er også forpliktet til å gjøre vurderinger i forhold til
Hvitvaskingsloven.
Revisors kontroller har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler, med unntak av det som er
nevnt over, på områdeovergripende nivå, eller fått indikasjoner på at det kan foreligge
misligheter.

3.8 Overføring
Gjennom inntektssystemet fordeler staten såkalte frie inntekter til kommuner. Frie
inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter, og utgjør om lag 70 prosent av
kommunesektorens samlede inntekter. Overføringsutgifter består av sosiale utlån/bidrag og
utlån fra næringsfond.
Det er utført test av kontroll på refusjon fra nav (syke- og foreldrepenger) og at det foreligger
arbeidsdeling ved utbetaling av sosiale bidrag. Det er også foretatt analytiske
kontrollhandlinger og avstemminger på balansekontoer. Det er i tillegg gjort
avstemmingskontroll av skatteinntekter og rammeoverføringer mot prognosemodell fra KS.
Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens håndtering av
overføringer.

3.9 Salg
Området består av mange typer inntekter for eksempel kommunale gebyrer,
barnehagebetaling, husleie, betaling for hjemmehjelp, etc.
Det er utført test av kontroll på utfakturering av SFO/barnehage. Vi har også foretatt
analytiske kontrollhandlinger, og kontroll av balanse. Det er utført avstemming mellom
forsystemer og visma økonomi for å sikre fullstendigheten av inntektene. I tillegg er det
foretatt gjennomgang av vesentlige inntektsposter innenfor salgsområdet. Selvkost er
særskilt kontrollert ved årets slutt med hensyn på avslutning av regnskap på hver funksjon
innenfor selvkost, saldering mot fond og tilførsel av renter til fond. Revisjonen har
gjennomgått kommunens beregninger på selvkostområdet.
Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens håndtering av
salgsområdet.

3.10 Skatt
Kommunen har skatteplikt for avfallstjenester knyttet til næringsavfall, og for
husholdningsavfall fra andre enn kommunens egne innbyggere. Den delen av renovasjonsvirksomheten i kommunen som håndterer næringsavfall er skilt ut. Det stipuleres fra
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kommunens side med en generell 17/83 % fordeling mellom næring- og privatrenovasjon.
Resten (83 %) betjener således kommunens egne innbyggere – til selvkost.
Skatteberegningen er gjennomgått for å kontrollere utregninger. Ligningspapirene
kontrolleres for sporbarhet og logisk sammenheng med tilhørende underlag (avdelings/ansvarsregnskap, anvendte anleggsmidler. Vi har også gjennomgått øvrige regnskapsposter
knyttet til håndteringen av næringsavfall, herunder sett at beregnede regnskapsmessige og
skattemessige verdier som ligger til grunn for skatteberegningen er korrekt).
Revisjonens kontroller har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler på området.
Næringsoppgaven for 2020 er attestert uten merknader.

3.11 Etterlevelsesrevisjon
Formålet med forenklet etterlevelseskontroll er, innenfor en begrenset ressursramme, å
forebygge svakheter og bidra til å sikre at kommunen følger sentrale bestemmelser og
vedtak på økonomiområdet.
Det er foretatt en risiko og vesentlighetsvurdering der revisor konkluderte med at området
Tilskudd til private barnehager ble valgt til kontroll.
Det er skrevet en ren uttalelse med konklusjon at kommunen det alt vesentlige har etterlevd
regelverk og interne rutiner for håndtering av tilskudd til private barnehager.

3.12 Attestasjoner
Revisjonen utfører løpende attestasjonsoppgaver som gjelder tilskudd kommunen har
mottatt og hvor det er krevd rapportering på bruk av midler. I mange tilfeller er tilskuddet
formet som et prosjekt hvor kommunen dokumenterer utgifter og inntekter i prosjektet.
Vi har levert til sammen 27 revisjonsuttalelser vedrørende tilskudd kommunen har
rapporteringsplikt på som fordeler seg på 16 revisjonsuttalelser etter ISA 8003, og 11
revisjonsuttalelser etter ISRS 44004.
Av de mest vesentlige kan vi nevne:
 Rapportering av antall psykisk utviklingshemmede
 Ressurskrevende tjenester
 Koronatilskudd til vedlikehold og rehabilitering
 Spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg.
 Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd

3 Standard” Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål.
4 Standard” Avtalte kontrollhandlinger”
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3.13 Henvendelser
I tillegg til revisjon av årsregnskapet, attestasjoner og etterlevelsesrevisjon mottar vi løpende
større og mindre henvendelser fra kommunen gjennom året. Vi gjennomfører møter der det
er hensiktsmessig, og vi gir skriftlige tilbakemeldinger

Østre Viken Kommunerevisjon IKS
Rolvsøy 31.08.2021

Jolanta Betker (sign.)
oppdragsansvarlig revisor

Inger Marie Karlsen-Moum (sign.)
revisor
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2021/128
41
197759/2021
3003-186
Bjørn Gulbrandsen

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Sarpsborg

Møtedato
14.09.2021

Utvalgssaksnr.
21/39

Revisjonsbrev nr. 1/2021 - Kontrollutvalgets oppfølging
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Revisjonsbrev nr. 1/2021 tas til orientering.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektør om å sørge for at revisjonens merknader i
revisjonsbrevet blir fulgt opp med nødvendige tiltak, og at det blir gitt en skriftlig
tilbakemelding til kontrollutvalgets møte den 30.11 2021.
Fredrikstad, 31.08.2021

Vedlegg:
Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Revisjonsbrev 1/2021, datert 31.08 2021

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
Saksopplysninger
Østre Viken kommunerevisjon IKS har den 31. august 2021 oversendt revisjonsbrev
nr. 1/2021 for Sarpsborg kommune. I henhold til kommuneloven § 24-7 skal revisor skriftlig
påpeke følgende forhold:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

vesentlige feil som kan føre til at årsregnskapet ikke gir riktig informasjon
vesentlige mangler ved registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger
vesentlige mangler ved den økonomiske internkontrollen
manglende eller mangelfull redegjørelse i årsberetningen for vesentlige budsjettavvik
enhver mislighet
hvorfor han eller hun ikke har skrevet under på oppgaver som kommunen eller
fylkeskommunen skal sende til offentlige myndigheter, og som revisor etter lov eller
forskrift skal bekrefte
g) hvorfor han eller hun sier fra seg revisjonsoppdraget
Revisjonens påpekning i revisjonsbrev nr. 1/2021 faller inn under § 24-7. Etter forskrift om
kontrollutvalg og revisjon § 3, står det følgende:
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«Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven §
24-7 til § 24-9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp,
skal kontrollutvalget rapportere det til kommunestyret eller fylkestinget».
Revisjonsbrev nr. 1/2021 viser 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 årsavslutningsdisposisjoner» for henholdsvis drifts- og investeringsregnskapet, satt opp i henhold til
bestemmelsen i § 5-9.»
Vi viser til vedlagt revisjonsbrev 1/2021.
Vurdering
Sekretariatet viser i sin helhet til revisjonens observasjoner og kommentarer i sin
revisjonsbrev /2021.
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta revisjonsbrev 1/2021, til orientering. Videre
bør kontrollutvalget be kommunedirektør om å sørge for at revisjonens merknader blir fulgt
opp med nødvendige tiltak, og at forholdene bringes i orden.
Videre anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget som et ledd i sin påserolle at
kontrollutvalget får en skriftlig tilbakemelding fra kommunedirektøren om aktuelle tiltak.
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2021/128
37
196919/2021
3003-186
Bjørn Gulbrandsen

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Sarpsborg

Møtedato
14.09.2021

Utvalgssaksnr.
21/40

Overordnet revisjonstrategi for 2021 - Regnskapsrevisjon
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Overordnet revisjonstrategi for 2021, tas til orientering
Fredrikstad, 31.08.2021

Vedlegg
Overordnet revisjonstrategi for Sarpsborg kommune 2021 – PowerPoint presentasjon
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
Saksopplysninger
Den overordnede revisjonsstrategien omfatter regnskapsrevisjon av årsregnskapet for 2021.
Formålet med en overordnet revisjonstrategi, er å vise kontrollutvalget hvordan revisjonen
vurderer revisjonsoppgavene knyttet til kommunen. Strategien tar utgangspunkt i
revisjonens erfaring, og eventuelle endringer i risikobilde for de enkelte
oppdragene/revisjonsområdene. Revisor vil i sin presentasjon også redegjør for hvilke
fokusområder som legges til grunn i 2021.
Det legges til grunn at arbeidet skal gjennomføres i henhold til forskrift om revisjon,
revisjonsstandarder og revisjonsmetodikk. Funn som er av vesentlig betydning for
risikovurderingen rapporteres fortløpende slik revisjonsforskriften tilsier.
Vurdering
Kontrollutvalget skal etter forskrift om kontrollutvalg (§ 3) påse at regnskapsrevisjonen
fungerer på en betryggende måte. Det betyr at revisjonen skal planlegge, gjennomføre og
rapportere slik lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk krever.
I tråd med dette vil oppdragsansvarlig revisor presentere revisjonstrategi for Sarpsborg
kommunes årsregnskap for 2021 i kontrollutvalgets møte.
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta presentasjonen av overordnet
revisjonstrategi for 2021 til orientering.
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Revisjonsstrategi 2021
Kontrollutvalget i Sarpsborg kommune
14.09.2021
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Overordnet revisjonsstrategi
• Formål
• Kommuneloven kap. 24 Revisjon (§§ 24-2 til 24-10)
• Oppdragsvurdering
• Revisjonsområder
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Revisjonsområder
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lønn
Innkjøp
Driftsmiddel
Finans
Overføringer
Salg
Likvid
Områdeovergripende
Merverdiavgift
Skatt
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Kommunens virksomhet
•
•
•
•
•
•
•

Antall innbyggere: 57 372 (pr. 01.01.2021)
Antall årsverk: 3 605 (pr. 01.01.2021)
Antall ansatte: 4 479 (pr. 01.01.2021)
Kommunens organisering
Budsjettstyrt – fastsettes av kommunestyret
Økonomiske rammer – statlig
Omfattende lovverk
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Organisasjonskart 2020
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Økonomisk utvikling
Regnskap 2018

Regnskap 2019

Regnskap 2020

Driftsinntekter

-4 270 967 337

-4 566 932 116

Driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Finanstransaksjoner
Netto driftsresultat
Mer-/mindreforbruk
Sum investeringer
Netto egenkapital UB
(ekskl kapitalkonto)

4 213 098 699
-57 868 638
238 960 671
-26 017 747
-30 882 628
365 542 855
471 040 475

4 500 831 168
-66 100 948
228 971 750
-54 500 108
-21 593 254
407 921 926
465 909 879

4 690 290 659
4 608 700 000
-71 428 013
-35 370 000
241 485 986
208 100 000
-58 847 456
-52 270 000
0
0
386 022 782
758 690 000
511 728 237 Budsjetteres ikke

Langsiktig gjeld

9 539 457 470

10 055 414 420

9 960 365 833 Budsjetteres ikke

hvorav pensj.forpliktelser

5 251 885 046

5 528 835 792

148

-4 761 718 672

Budsjett 2021

5 364 916 072

-4 644 070 000

Planlegging 2021
• Risikovurdering
• Vesentlighetsgrense
• Kontrollmiljø

• Kartlegging av kommunens internkontroll
• Angrepsvinkel

• Fokusområder i forhold til risikovurdering
• Test av kommunens internkontroll
• Test av detaljer
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2021/133
50
176405/2021
3003-191
Caroline Klæboe Roos

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Sarpsborg

Møtedato
14.09.2021

Utvalgssaksnr.
21/41

Referater og meldinger
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering
Fredrikstad, 10.08.2021

Vedlegg
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 08.06.2021
2. Vedtekter for Inspiria Eiendom AS gjeldende fra 26.5.2015
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
Saksopplysninger
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 08.06.2021 ligger vedlagt til orientering.
Vedtekter for Inspiria Eiendom AS gjeldende fra 26.5.2015 ligger vedlagt etter ønske fra
kontrollutvalget. Utvalget hadde innspill/spørsmål rundt selskapets økonomi og hvordan
kommunen velger representanter til de ulike selskapene som kommunen har eierskap i.
Dette i forbindelse med behandling av «Eierskapskontroll – Inspiria Eiendom AS» (sak
21/22). Til orientering.

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

Møtedato:
Tidspunkt:
Møtested:
Fra – til saksnr.:

08.06.2021,
fra kl. 13:00 til kl. 14:15
Fjernmøte, møterom teams
21/20- 21/27

Frammøteliste
Medlemmer
Jon Jæger Gåsvatn, leder (DRP)
Inger-Christin Torp, nestleder (Ap)
Ole Gunnar Torgrimsby (Sp)
Heidi Næss (Frp)
Jon Andersen (SAFOSA)

Møtt

Varamedlemmer innkalte/møtt

X
X
X
Meldt forfall
X

Jon Anders Johansen

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5
Møtende fra sekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød, rådgiver Anita Rovedal.
Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker, forvaltningsrevisor Casper Støten og
revisor Jostein Ek
…………………….
Jon Jæger Gåsvatn (leder)

…………………….
Inger-Christin Torp (nestleder)

Merknader
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Saksliste

PS 21/20

Godkjenning av innkalling og saksliste

PS 21/21

Valg av representant til å signere protokoll

PS 21/22

Eierskapskontroll - Inspiria Eiendom AS

PS 21/23

Etterlevelseskontroll - Revisors uttalelse

PS 21/24

Rullering av plan for eierskapskontrollen 2020-2023

PS 21/25

Workshop i forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurdering

PS 21/26

Referater og meldinger

PS 21/27

Eventuelt
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PS 21/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 08.06.2021:
Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 08.06.2021:
Innkalling og saksliste godkjennes

PS 21/21 Valg av representant til å signere protokoll
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Til å signere protokoll sammen med leder av utvalget, velges nestleder

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 08.06.2021:
Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 08.06.2021:
Til å signere protokoll sammen med leder av utvalget, velges nestleder

PS 21/22 Eierskapskontroll - Inspiria Eiendom AS
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget tar rapport om eierskapskontroll – Inspiria Eiendom AS til orientering,
og slutter seg til revisjonens anbefalinger.
2. Rapporten oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak:
1. Bystyret tar rapport – «Eierskapskontroll – Inspiria Eiendom AS» til orientering.
2. Bystyret tar ordførers tilsvar og oppfølging av rapportens anbefalinger til
orientering.

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 08.06.2021:
Leder innledet saken
Revisjonen redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget.
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Utvalget hadde innspill/spørsmål rundt selskapets økonomi og hvordan kommunen velger
representanter til de ulike selskapene som kommunen har eierskap i. Utvalget ønsker å få
fremlagt vedtektene til Inspiria på neste møte.
Vedtak enstemmig som innstilt med et tilleggs punkt om at utvalget ønsker å få fremlagt
vedtektene til Inspiria Eiendom AS på neste møte.

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak og innstilling 08.06.2021:
1.

1. Kontrollutvalget tar rapport om eierskapskontroll – Inspiria Eiendom AS til
orientering, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.
2. Utvalget ønsker oversendt vedtektene til Inspiria Eiendom AS til neste møte

2. Rapporten oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak:
3. Bystyret tar rapport – «Eierskapskontroll – Inspiria Eiendom AS» til orientering.
4. Bystyret tar ordførers tilsvar og oppfølging av rapportens anbefalinger til
orientering.

PS 21/23 Etterlevelseskontroll - Revisors uttalelse
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget tar revisjonens kontroll med kommunens etterlevelse av bestemmelser
og vedtak for økonomiforvaltningen 2020 på området «Tilskudd til private barnehager»,
til orientering.

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 08.06.2021:
Leder innledet saken
Revisjonen redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget.
Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 08.06.2021:
1. Kontrollutvalget tar revisjonens kontroll med kommunens etterlevelse av bestemmelser
og vedtak for økonomiforvaltningen 2020 på området «Tilskudd til private barnehager»,
til orientering.
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PS 21/24 Rullering av plan for eierskapskontrollen 2020-2023
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Saken legges frem uten forslag til vedtak

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 08.06.2021:
Leder innledet saken
Sekretariatet redegjorde for saken
Revisjonen redegjorde for saken
Utvalget drøftet seg frem til følgende forslag til vedtak:
Etter rullering av «Plan for eierskapskontroll 2020-2023» blir rekkefølgen som følger:
1.
Østfold Energi AS
2.
Skjeberg Marinesenter AS
Det sendes en orientering om rulleringen av plan til bystyret.
Utvalget ønsker å få fremlagt til orientering Halden kommunes eierskapskontroll på ØKUS
KOF når den er klar.
Vedtaket ble enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 08.06.2021:

1.

Etter rullering av «Plan for eierskapskontroll 2020-2023» blir rekkefølgen
som følger:
1. Østfold Energi AS
2. Skjeberg Marinesenter AS

2.

Informasjon om forandringer i «Plan for eierskapskontroll 2020-2023»
sendes bystyret til orientering.

3.

Utvalget ønsker å få Halden kommunens eierskapskontroll på ØKUS KOF til
orientering når denne er gjennomført.

PS 21/25 Workshop i forbindelse med risiko- og
vesentlighetsvurdering
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Saken legges frem uten forslag til innstilling fra sekretariatet.

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 08.06.2021:
Leder innledet saken
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Sekretariatet redegjorde for saken. Utvalget fikk se en oversikt over gjennomsnitt av svar på
spørsmål sendt til folkevalgte og virksomhetsledere mm.
Utvalget drøftet saken og følgende områder kan være aktuelle for forvaltningsrevisjon:
- Barnevern - sett i lys av hva Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg
(EMD) og Høyesterett har uttalt om hvilke krav retten til familieliv i Den Europeiske
Menneskerettighetskommisjon (EMK) artikkel 8, stiller til saksbehandlingen av
barnevernssaker etter barnevernloven. Høyesterett har konstatert at det ikke er
motstrid mellom norsk rett og EMK artikkel 8, men at det er behov for en justering av
praksis i barnevernssaker. Det er særlig innskjerpede krav til saksbehandling og det
skal være fokus på gjenforening og tilbakeføring.
- Se på evt. samordning av forvaltningsrevisjon med andre eiere i selskaper hvor
Sarpsborg kommune er medeier.

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 08.06.2021:
Ingen vedtak, men kontrollutvalget drøftet saken og kom med innspill til arbeidet med risikoog vesentlighetsvurderingen som utvalget får til behandling i novembermøtet.

PS 21/26 Referater og meldinger
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 08.06.2021:
Leder innledet saken
Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 08.06.2021:
Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering

PS 21/27 Eventuelt
Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 08.06.2021:
Ingen saker
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VEDTEKT
IN SP IRIA E IE ND OM A S
Vedtatt i generalforsamlingen 5. oktober 2005,
Endret 25. oktober 2010 og 26. mai 2015.

§ 1
Selskapets navn er Inspiria Eiendom AS.

§ 2
Selskapets forretningskontor er i Sarpsborg kommune.

§ 3
Selskapet skal drive allmennyttig virksomhet ved å virke for kunnskapsbygging og økt interesse og
motivasjon til utdanning innen teknologi og naturvitenskap, særlig blant barn og unge i Østfold.
Selskapet skal bygge og drive et vitensenter (science center) i nært samarbeid med offentlige og
private interessenter. Selskapet kan delta i andre selskaper eller foreninger for å fremme formålet.
Selskapet har ikke økonomisk gevinst som formål og kan ikke utdele utbytte til aksjeeiere.

§ 4
Selskapets aksjekapital er kr 106 250,– fordelt på 21 250 aksjer pålydende kr 5,–. Ved overdragelse
av aksjer gjelder aksjeloven § 4–15 annet og tredje ledd om styresamtykke og forkjøpsrett.

§ 5
Selskapets styre skal ha mellom fire og åtte medlemmer etter generalforsamlingens nærmere
beslutning. Styremedlemmer kan ta gjenvalg. Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder.

1
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§ 6
Selskapets firma tegnes av styrets leder alene. Styret kan meddele prokura.

§ 7
Den ordinære generalforsamlingen skal behandle og avgjøre godkjennelse av årsregnskapet og
årsberetningen og andre saker som etter aksjeloven eller vedtektene hører under
generalforsamlingen.

§ 8
Ingen aksjonær kan stemme for mer enn en tredjedel av den samlede aksjekapital i selskapet.
Endring av selskapets formål (jf. § 3) krever tilslutning fra minst 90 prosent av de avgitte stemmene
på en generalforsamling hvor minst 90 prosent av aksjekapitalen og stemmene er representert.

§ 9
Selskapet skal ha en valgkomité. Valgkomiteen skal bestå av til sammen tre medlemmer som skal
være uavhengige av styret og den daglige ledelsen. Valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder, velges av generalforsamlingen for to år av gangen.
Valgkomiteen avgir innstilling til valg av medlemmer, leder og nestleder til styret og medlemmer
og leder til valgkomiteen. Den innstiller også på styret og valgkomiteens godtgjørelse som
fastsettes av generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomiteen.

§ 10
Ved avvikling av selskapet skal midlene overføres til annen virksomhet med samme eller tilsvarende
allmennyttige formål.
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2021/133
51
176414/2021
3003-191
Caroline Klæboe Roos

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Sarpsborg

Møtedato
14.09.2021

Eventuelt
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Utvalgssaksnr.
21/42

