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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/133 
Dokumentnr.: 66 
Løpenr.: 251835/2021 
Klassering: 3003-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 30.11.2021 21/43 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

 
Fredrikstad, 08.11.2021 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Saksliste er lagt fram og godkjent av kontrollutvalgets leder. 
 

Vurdering 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/133 
Dokumentnr.: 67 
Løpenr.: 251846/2021 
Klassering: 3003-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 30.11.2021 21/44 

 

Valg av representant til å signere protokoll 

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

 
Fredrikstad, 08.11.2021 
 
 

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.: 2021/128 
Dokumentnr.: 49 
Løpenr.: 251312/2021 
Klassering: 3003-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 30.11.2021 21/45 

 

Etterlevelseskontroll for 2021 - Risiko- og vesentlighetsvurdering 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 

forenklet etterlevelseskontroll, samt valg av kontrollområde «Selvkost», til orientering. 
 

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

 
Fredrikstad, 08.11.2021 
 
 

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

forvaltningen 2021 – Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering - Sarpsborg 
kommune, datert 05.11 2021 

 

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

Saksopplysninger 

I henhold til ny kommunelov (i kraft fra 2019) er en ny revisjonsoppgave tatt inn i loven. 
Kontrollen gjelder «Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen». 
I kommunelovens § 24-9 «Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen», 
står følgende: 
«Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i 
hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 
 
Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram for 
kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger brudd på 
lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for økonomiforvaltningen. 
 
Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til 
kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen.» 

5



 
Østre Viken Kommunerevisjon har lagt RSK 301 – Standard for forenklet 
etterlevelseskontroll til grunn for sin etterlevelseskontroll. Standard 301 er utarbeidet i 
samarbeid med Norges kommunerevisor forbund (NKRF) og Revisorforeningen (DNR).  
I RSK 301 pkt.8 står følgende: 
 

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

Revisjonen har foretatt en risiko- og vesentlighetsvurdering av Sarpsborg kommune for 
2021. De skriver at det er naturlig å vurdere områder som ligger tett opp til 
regnskapsrevisors oppgaver i forbindelse med revisjon av regnskapet. Kvaliteten av 
kommunens interne kontroll er av betydning og revisor har i risikovurderingen tatt hensyn til 
risikoreduserende tiltak.  
 
I kontrollutvalgets møte kan oppdragsansvarlig revisor redegjøre nærmere strategi og 
angrepsvinkel for oppgaven, samt om sin risiko- og vesentlighetsvurdering. 
 

Vurdering 
Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen er som nevnt under 
saksopplysninger ny oppgave som er pålagt valgt revisor. Revisor har fremlagt en 
overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering i tråd med RKS 301 av følgende områder i 
kommunen: 
 Offentlige anskaffelser – System og kontroll for å overholde lovverk 
 Personvern 
 Merverdiavgift – Overholdelse av regelverk og egne rutiner 
 Budsjett – Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og 

budsjettjusteringer 
 Selvkost – Overholdelse av regelverk 
 Finansforvaltning – Rapportering ifølge vedtatt finansreglement og lovverk 

 
Basert på risiko- og vesentlighetsanalysen og pågående forvaltningsrevisjon på personvern 
har revisjonen valgt følgende område for forenklet etterlevelseskontroll for 2021: «Selvkost». 
 
Rapport om etterlevelseskontrollen skal i henhold til kommuneloven leveres innen 30. juni. 
Kontrollutvalget vil behandle rapporten seinest i sitt møte juni 2022. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta revisjonens overordnede risiko- og 
vesentlighetsvurdering vedrørende etterlevelseskontroll med økonomi forvaltningen samt 
valg av kontrollområdet, til orientering.  
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Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2021 - 

Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering – Sarpsborg kommune 
 

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

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

 
Revisjonen har foretatt en risiko- og vesentlighetsvurdering av Sarpsborg kommune for 2021. 
Det er naturlig å vurdere områder som ligger tett opp til regnskapsrevisors oppgaver i 
forbindelse med revisjon av regnskapet. Kvaliteten av kommunens interne kontroll er av 
betydning og revisor har i risikovurderingen tatt hensyn til risikoreduserende tiltak.  
 
 

Områder som er vurdert 

Offentlige anskaffelser – System og kontroll for å overholde lovverk 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering   

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn 
Ja, to rapporter behandlet i 2019;  
Anskaffelser og kontraktsoppfølging 
Investeringsprosjekters tidlig fase 

Tidligere avdekket feil Nei 

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Lov om offentlige anskaffelser. 
Ulike regler/grenser avhengig av type anskaffelse. 
Antall anskaffelser kan variere fra år til år. 

Kontrollmiljøet – holdninger, 
kompetanse, kapasitet 

Gode holdninger og kompetanse. 
Har skriftlige rutiner for hele anskaffelsesprosessen. 

Omdømmerisiko Ja 

Erstatningsrisiko Ja 

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

Vesentlighet for enkelte innbyggere Indirekte  

Vurdert risiko:  
Mindre sannsynlig, alvorlig - meget alvorlig konsekvenser 

 

7



Personvern 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering   

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn 
Rapporter om IT-sikkerhet i 2020. Ikke direkte om 
personvern, men sammenheng mellom dette og it-
sikkerhet 

Tidligere avdekket feil 
Revisor er ikke kjent med at det har vært brudd på 
personvernloven 

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Omfattende regelverk. Personopplysningsloven, 
GDPR.  

Kontrollmiljøet – holdninger, kompetanse, 
kapasitet 

Kommunen har eget personvernombud og det har 
vært fokus på å innarbeide nye rutiner ifm ny 
personvernforordningen som kom i 2018.   

Omdømmerisiko Ja 

Erstatningsrisiko Ja, jf. GDPR artikkel 82, personopplysningsloven §30 

Økonomisk risiko 
Brudd på GDPR kan gi overtredelsesgebyr på opptil 
20 millioner euro.  

Vesentlighet for enkelte innbyggere Ja - både personvernmessig og indirekte økonomisk 

Vurdert risiko:  
Mindre sannsynlig til sannsynlig, meget alvorlige konsekvenser 

 
 

Merverdiavgift – Overholdelse av regelverk og egne rutiner 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering  

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Nei  

Tidligere avdekket feil Ikke vesentlige 

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Mva og mva kompensasjonsloven - kompleks 
regelverk.  
Stort antall transaksjoner.  

Kontrollmiljøet – holdninger, 
kompetanse, kapasitet 

Generelt god kompetanse.  
Regnskapsavdelingen utfører internkontroller ved 
hver termin. Kontrolleres også løpende gjennom 
attestasjon/anvisning og kontrollsteget1.  
Revisjonen gjør også sine kontroller hver termin. 

Omdømmerisiko Nei  

Erstatningsrisiko Ja 

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

Vesentlighet for enkelte innbyggere Nei  

Vurdert risiko:  
Sannsynlig, alvorlige konsekvenser 

 
 

  

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

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Nei 

Tidligere avdekket feil Ikke vesentlige 

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Kommuneloven og tilhørende forskrift stiller krav til 
budsjett, budsjettjusteringer og rapportering. 
Revisjonens erfaring er at budsjettjusteringer kan 
være krevende, i forhold til regnskapsmessig uklare 
vedtak 

Kontrollmiljøet – holdninger, 
kompetanse, kapasitet 

Bystyret vedtar opprinnelig budsjett og 
budsjettjusteringer under året. 
Det rapporteres til bystyret hvert tertial.  
Kommunen håndterer budsjett og endringer i egen 
budsjettmodul som er koblet til regnskapssystemet 

Omdømmerisiko Ja  

Erstatningsrisiko Nei 

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

Vesentlighet for enkelte innbyggere Indirekte 

Vurdert risiko:  
Sannsynlig, alvorlig konsekvenser 

 
 

Selvkost - Overholdelse av regelverk 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering  

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Nei 

Tidligere avdekket feil Nei 

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Selvkostforskriften – ny for 2020.  
Mange transaksjoner. 

Kontrollmiljøet – holdninger, 
kompetanse, kapasitet 

God kompetanse.  
Kommunen benytter en standard mal fra ekstern 
leverandør og har selv ansvaret for å legge inn riktige 
opplysninger i malen. Kan være sårbart da det er få 
personer som kjenner til malen. 

Omdømmerisiko Ja  

Erstatningsrisiko Delvis  

Økonomisk risiko 
Feil i beregninger kan føre til at kommunen krever for 
høye avgifter av innbyggerne. 

Vesentlighet for enkelte innbyggere Ja 

Vurdert risiko:  
Sannsynlig, alvorlig-meget alvorlig konsekvenser 
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Finansforvaltning – Rapportering ifølge vedtatt finansreglement og lovverk 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering  

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Nei  

Tidligere avdekket feil Nei  

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Nytt finans og økonomireglement i 2019. 
Relativt få men store transaksjoner. 
Kommunen har tidligere hatt mange og komplekse 
plasseringer.  

Kontrollmiljøet – holdninger, 
kompetanse, kapasitet 

Har skriftlige rutiner.  
God kompetanse. 
Arbeidsdeling på de fleste transaksjoner. 

Omdømmerisiko Delvis 

Erstatningsrisiko Nei  

Økonomisk risiko 
Opptak av lån og plassering av ledig likviditet utenfor 
bestemmelsene i regelverket kan føre til høyere 
risiko og økonomiske tap.  

Vesentlighet for enkelte innbyggere Nei 

Vurdert risiko:  
Mindre sannsynlig, mindre alvorlige konsekvenser 

 

Svært sannsynlig      

Meget sannsynlig   

 

  

Sannsynlig   

  

 

Mindre sannsynlig  

 

 

 

 

Lite sannsynlig      

Sannsynlighet       
 

      Konsekvens/ 
Vesentlighet 

Ubetydelige 
konsekvenser  

Mindre alvorlige 
konsekvenser  

Alvorlige 
konsekvenser  

Meget alvorlige 
konsekvenser  

Svært alvorlige 
konsekvenser  

 
Valideringsord  Beskrivelse  

Lite sannsynlig  Svært tvilsomt  

Mindre sannsynlig  Tvilsomt  

Sannsynlig  Det er indikasjoner på  

Meget sannsynlig  Vi tror at det kan foreligge feil/avvik 

Svært sannsynlig  Vi er overbevist om   
Ubetydelige konsekvenser  Uvesentlig, ingen som vil henge seg opp i manglende etterlevelse 

Mindre alvorlige konsekvenser  Rammer få, eller flere i liten grad 

Alvorlige konsekvenser  Kritisk/alvorlig  

Meget alvorlige konsekvenser  Meget alvorlig, gjelder mange 

Svært alvorlige konsekvenser  Katastrofalt, svært alvorlig. Rammer mange i stor grad 

 

mva 

Personvern 

Offentlige 

anskaffelse

r 

Budsjett 

Finansforvaltning 

 

Selvkost 
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Oppsummering og rapportering 
Basert på risiko og vesentlighetsanalysen velges følgende område for forenklet 
etterlevelseskontroll for 2021: Selvkost 
 
Kriterier som vil bli lagt til grunn for kontrollen er Forskrift om selvkost, samt kommunens 
interne reglement og rutiner på området. 
 
Kommunerevisjonen vil avgi uttalelse med moderat sikkerhet på nevnte område, 
etter standard for forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Revisor vil legge 
frem sin uttalelsen for behandling i kontrollutvalget sammen med revisors beretning til 
årsregnskapet. 
 
 
Rolvsøy 05.11.2021 
 
Jolanta Betker (Sign.) 
oppdragsansvarlig revisor 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/128 
Dokumentnr.: 47 
Løpenr.: 245509/2021 
Klassering: 3003-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 30.11.2021 21/46 

 

Kommunedirektørens tilsvar og tiltak på revisjonsbrev nr. 1/2021 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

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

2. Revisjonsbrev nr. 1/2021 lukkes. 
 
 
Fredrikstad, 29.10.2021 
 
 

Vedlegg 
Sarpsborg kommune – Oppfølging av revisjonsbrev nr. 1/2021, datert 25.10 2021 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU 14.09 2021 sak 21/39 Revisjonsbrev nr. 1/2021 – Kontrollutvalgets oppfølging 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet den 14. september 2021 i sak 21/39 - revisjonsbrev nr. 1/2021.  
Revisjonsbrev nr. 1/2021 viste til følgende merknader: 
 

 «Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og 
fylkeskommuner, angir i § 4-1 til §4-6, hvordan drift og investeringsregnskapet skal avsluttes 
ved henholdsvis mer/mindreforbruk. Videre skal disposisjonene som er foretatt i samsvar 
med § 4-1 til 4-6 stilles opp i henhold til skjema etter § 5-9. 

 
Sarpsborg kommune har ikke fulgt bestemmelsen for strykninger i §4-3 og 4-6. Men det er 
foretatt netto avsetning til fond og reduksjon av bruk av lån. Dette har ingen påvirkning på 
resultat for drifts- og investeringsregnskapet. 

 
Videre er ikke skjema «Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutnings-disposisjoner» 
for henholdsvis drifts- og investeringsregnskapet, satt opp i henhold til bestemmelsen i § 5-
9.» 
 
Med bakgrunn i revisjonsbrevet fattet kontrollutvalget følgende vedtak i saken: 
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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 
 

Kommunedirektøren har i brev til sekretariatet datert 25.10 2021 redegjort for de tiltak som 
er iverksatt for de punkter revisjonen har påpekt. Vi viser i helhet til kommunedirektørens 
tilsvar. 
 

Vurdering 
Etter sekretariatets vurdering beskriver kommunedirektøren tiltak som ivaretar alle 
revisjonens merknader gitt i revisjonsbrevet. Sekretariatet anbefaler derfor kontrollutvalget 
om å ta kommunedirektørens tilsvar til orientering. Videre anbefaler vi at revisjonsbrev nr. 
1/2021 lukkes.  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT 
KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP 
Dikeveien 29 
1661 ROLVSØY 

 

  

 
 
 
 

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 

   21/30673-1 25.10.2021 
 
 
Oppfølging av revisjonsbrev nr 1/2021 
 
Kontrollutvalget behandlet revisjonsbrev nr 1/2021 i møte 14. september 2021. 
Det ble fattet følgende 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 

  

I forbindelse med årsavslutningen for 2020 ble det avdekket to feil i kommunens 
årsregnskap.  
 
Sarpsborg kommune håndterte strykningsbestemmelsene i budsjett- og 
regnskapsforskriftens §4-3 og 4-6 feil i 2020. Bystyret behandlet revidering av 
økonomireglementet i møte 16. september 2021. Som en del av revideringen ble blant annet 
strykninger i forbindelse med årsavslutning tatt inn i reglementet. I økonomireglementet er 
myndigheten for strykninger nå delegert til kommunedirektøren.  Kommunen vil innrette seg 
etter økonomibestemmelsene i kommuneloven og vil utarbeide en prosedyre for strykninger 
ved årsavslutning. Prosedyren oversendes Østre Viken kommunerevisjon IKS når den er 
utarbeidet.  
 
Skjema «Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner 
» for henholdsvis drifts- og investeringsregnskapet, ble ikke satt opp i henhold til 
bestemmelsen i § 5-9.» I årsavslutning for regnskapsåret 2021 vil det følges opp at alle 
skjemaer settes opp etter bestemmelsene i budsjett- og regnskapsforskriften. 
  
 
Med hilsen 
 
 
 
 
Turid Stubø Johnsen 
Kommunedirektør 
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Dette brevet er signert elektronisk  
 
 
 
Vedlegg: 
 
         
 
Saksbehandler: Hilde Lind, Virksomhet økonomi 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/130 
Dokumentnr.: 78 
Løpenr.: 267312/2021 
Klassering: 3003-188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 30.11.2021 21/47 

 

Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022- juli 2024, Sarpsborg kommune 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget innstiller til bystyret følgende: 

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

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

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

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

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

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

 
4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til bystyret. 

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

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

planen i planperioden. 
 

 
Fredrikstad, 19.11.2021 
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Vedlegg 
1. Utkast til Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022-juli 2024 
2. Risiko- og vesentlighetsvurdering for Sarpsborg kommune, 19.11. 2021. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Plan for eierskapskontroll – Bystyret i Sarpsborg 27.02 2020 i sak 3/20. 

Saksopplysninger 
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. 
I henhold til Kommuneloven1 skal kontrollutvalget minst én gang i valgperioden, og 
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan som 
viser på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres 
på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i 
kommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor 
det er størst behov for forvaltningsrevisjon. 
Planen skal vedtas av kommunestyret selv. Kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget 
å gjøre endringer i planen. 
 
 
Risiko- og vesentlighetsvurdering: 
Østfold kontrollutvalgssekretariat har utarbeidet en risiko- og vesentlighetsvurdering, se 
vedlegg 2. Denne beskriver forvaltningsrevisjonstema som kan være aktuelle, ut fra 
kontrollutvalgssekretariatets vurderinger. 
I risiko- og vesentlighetsvurderingen har vi gjort flere ulike handlinger, herunder 
spørreundersøkelser til folkevalgte og kommunens administrasjon, dokumentanalyse av 
budsjett/økonomi og handlingsplan, kommunens årsrapport og årsberetning, KOSTRA-
analyser av nøkkeltall, workshop i kontrollutvalget, samt samtale/møte med ordfører og 
kommunedirektør. Vi har også tatt hensyn til tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjoner, 
statlige tilsyn, eventuelle henvendelser og informasjonsaker, saker i media, samt 
lovendringer og nye reformer. 
 
Ut fra disse handlinger ser vi at det er 7 områder som tilsier middels til høy risiko, samt 
middels til høy vesentlighet: 
 

Kommunalområde/ 
selskap: 

Risiko: Vesentlighet: Evt. Kommentar: 

Oppvekst – barnehage – 
spesialpedagogisk hjelp 
 

2 3 Både i private og kommunale 
barnehager. 

Kommuneområde 
teknisk – vann og 
avløpsnett 

3 2 Mattilsynet har gjennomført et tilsyn 
hvor avvik skal rettes. 
Vesentlighetsfaktoren vurderes derfor 
til middels. 

Kommuneområde helse 
og velferd – 
hjemmetjenester 
 

3 3 Det er igangsatt et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt, som 
sluttføres i februar 2022. Derfor 
trolig ikke aktuelt med et nytt 
prosjekt på området denne 
planperioden. 

Kommuneområde helse 
og velferd – 
levekårsutfordringer 
 

3 2 Spesielt sett opp mot utenforskap - 
samarbeid mellom ulike 
tjenesteområder kan være aktuelt 
område. 
 
Men også sett opp mot 
psykiatri/rus. 

 
1 §23-3 
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Kommuneområde helse 
og velferd – barnevern – 
plassering og 
gjenforening 
 

2 3  

Kommuneområde 
teknologi og endring – 
personvern 
 

2 3 Restanseprosjekt fra plan for 
forvaltningsrevisjon 2018-2019, 
samt plan for forvaltningsrevisjon 
2020-2021. Bør vurderes om det 
skal videreføres. 

Covid19-situasjonen 2 2 Generell evaluering. 
 
Kontrollutvalget bør vurdere om disse områdene skal være gjenstand for forvaltningsrevisjon 
i planperioden januar 2022 - juli 2024.  
 
Kommunedirektørens uttalelse: 
Kommunedirektøren har gitt sin tilbakemelding på sekretariatets risiko- og 
vesentlighetsvurdering. 
Dette fremgår i kapittel 7 i vedlegg 2. Kommunedirektøren har ingen bemerkninger til 
vurderingen. 
 

Vurdering 
Gjennom å vedta en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, bestemmer 
bystyret innholdet i og omfanget av forvaltningsrevisjonsarbeidet. Det fremgår av 
forarbeidene til kommuneloven at en plan må utarbeides for å sikre at det 
regelmessig gjennomføres forvaltningsrevisjon på de områdene hvor det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon. En plan må også sikre et forvaltningsrevisjonsomfang som er tilpasset 
kommunens størrelse, kompleksitet og risiko. 
Kommuneloven slår fast at bystyret selv skal vedta planen for forvaltningsrevisjon. 
Imidlertid åpner loven for at kontrollutvalget likevel kan gjøre endringer i planen. Dette 
gjelder bare hvis kontrollutvalget har fått slik fullmakt fra bystyret. Slike fullmakter kan 
være hensiktsmessige fordi risiko- og vesentlighetsvurderinger kan bli uaktuelle, og nye 
forhold kan komme til. Sekretariatet anbefaler derfor at kontrollutvalget får en slik delegering. 
 
Hva er viktig å vurdere når kontrollutvalget skal finne aktuelle tema for forvaltningsrevisjon? 
 
Virksomheten som drives i kommunene er omfattende og involverer mange ulike aktører 
med til dels ulike interesser i kommunens virksomhet. De kan dermed ha ulike oppfatninger 
om på hvilke områder av kommunens virksomhet det er risiko for vesentlige avvik i forhold til 
de vedtak, forutsetninger og mål som er satt for virksomheten. 
 
Det kan være en utfordring å prioritere mellom områder.  
Hvordan man vurderer temaenes vesentlighetsgrad avhenger av hvilket perspektiv man ser 
situasjonen fra: 

 Fra et økonomisk perspektiv, vurdert ut ifra tjenesteområdets driftsutgifter sett i 
forhold til kommunens totale driftsutgifter. 

 Fra et politisk perspektiv, vurdert ut ifra hvilke tjenesteområder som har størst 
vesentlighet sett fra de folkevalgtes perspektiv, (her kan oppfatningene av 
vesentlighet varierer mellom de ulike politiske grupperingene – verdivurderinger – 
noe kontrollutvalget må være forsiktig med). 

 Fra brukernes perspektiv, vurdert ut ifra hva brukerne av kommunale tjenester anser 
som vesentlig 

 Fra medarbeidernes perspektiv, vurdert ut ifra hva de ulike medarbeiderne innenfor 
et tjenesteområde anser som vesentligst. 

 Fra et samfunns- og miljøperspektiv, vurdert ut ifra hva som er vesentligst ved 
kommunens virksomhet sett i forhold til storsamfunnet og miljøet. 
 

Det er viktig å påpeke at kontrollutvalget står fritt til å ta inn andre forslag som ikke inngår i 
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kontrollutvalgssekretariatets vurdering. 
 
Det er ikke foretatt prioritering fra kontrollutvalgssekretariatets side.  
Gjennomsnittlig regner man at et forvaltningsrevisjonsprosjekt bruker 300-350 timer. 
Kontrollutvalget skal ut fra budsjetterte midler fremme forslag på 8-9 prosjekter i 
planperioden. Ressurser til oppfølgingsrapporter må også avsettes i plan for 
forvaltningsrevisjon. 
Sekretariatet vurderer at for hvert gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt bør det avsettes 
ca 60 timer til oppfølgingsrapporter i planperioden til dette arbeidet. 
Den endelige prioriteringslisten settes inn i vedlegg 1, Plan for forvaltningsrevisjon januar 
2022-juli 2024, (Kap. 1.) og 4.1 utgjør kontrollutvalgets forslag til forvaltningsrevisjonsplan 
for 2022-juli 2024.
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PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 
Xxxx kommune perioden jan. 2022- juli 2024 – 
2022/2024 

Plan for 
forvaltningsrevisjon 

Sarpsborg kommune  

Januar 2022- juli 2024  
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side 1 
Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 

Innhold 
1 Innledning og sammendrag ............................................................................................ 2 

2 Om forvaltningsrevisjon .................................................................................................. 2 

3 Gjennomføring av forvaltningsrevisjon ............................................................................ 3 

3.1 Oversikt over gjennomførte prosjekter ..................................................................... 4 

4 Forvaltningsrevisjon i perioden januar 2022- juli 2024 .................................................... 5 

4.1 Kontrollutvalgets prioriteringer ................................................................................. 5 

4.2 Bystyrets vedtak ...................................................................................................... 6 

4.3 Rammebetingelser for forvaltningsrevisjon .............................................................. 6 

4.4 Delegering til kontrollutvalget .................................................................................. 6 
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side 2 
Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 

1 Innledning og sammendrag 
Kontrollutvalget har ansvar for å påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand  
for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden, og  
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert,  
utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på 
en risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet, med sikte på å identifisere 
behovet for forvaltningsrevisjon innen de ulike sektorer og virksomheter1 
 
Dette dokumentet bygger på Risiko- og vesentlighetsvurderinger - Sarpsborg kommune2, og 
er utarbeidet av ØKUS KOF på vegne av kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalget har i møtet 30.11. 2021, sak 21/xx vurdert det slik at følgende områder bør 
være gjenstand for forvaltningsrevisjon i perioden januar 2022- juli 2024:  
 
I prioritert rekkefølge (Denne innstillingen blir sendt til bystyret for behandling.): 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

 
 
Bystyret behandlet planen i sak xx/xx den xx.xx xxxx og følgende områder ble vedtatt for 
forvaltningsrevisjon: 
 
I prioritert rekkefølge: 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

 

2 Om forvaltningsrevisjon  
I henhold til kommuneloven kapittel 23, § 23-2 c har kontrollutvalget ansvar for at det utføres 
forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen har 
eierinteresser i.  Etter kommunelovens § 23-3, 1.ledd innebærer forvaltningsrevisjon å 
gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regelverksetterlevelse, 
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. 
 

                                                
1 kommuneloven kapittel 23, § 23-2 c og kommunelovens § 23-3, 1.ledd  
2 Eget dokument som ligger som vedlegg 2 til saken  
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side 3 
Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 

Kontrollutvalget har i henhold til kommunelovens § 23-3, andre ledd, første punktum en plikt 
til å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Denne planen skal behandles og vedtas i 
kommunestyret/bystyret. 

 
Gjennomføring og rapportering på forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god kommunal 
revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det skal etableres 
revisjonskriterier for det enkelte prosjekt. Ved gjennomføring av prosjekter benyttes standard 
RSK 001 utarbeidet av NKRF3, ”Standard for forvaltningsrevisjon.” 
 
Hensikten med en forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv 
kommunal forvaltning. Når det utføres forvaltningsrevisjon, kan det blant annet settet fokus 
på økonomi, måloppnåelse og oppfølging av lovverk. 
Behovet for forvaltningsrevisjon er stort. Kommunen står overfor betydelige utfordringer. 
Innbyggerne stiller større kvalitet til tjenestene, sentrale myndigheter stiller krav til økonomisk 
effektivitet, men også innhold i tjenester, markeder skaper økt konkurranse, og det er ofte 
manglende samsvar mellom mål og tilgjengelige ressurser. Det er også viktig at folkevalgte 
får nøytral styringsinformasjon. Dette medfører at kommunene som oftest må rette større 
fokus på ressursbruk, styring og ledelse. Det må styres etter flere variabler enn økonomiske 
data, med evaluering av måloppnåelsen, og det blir stilt større krav til ledelse. 
 
Ved utøvelse av forvaltningsrevisjon bidrar kontrollutvalget blant annet til: 

 Å påvise forbedringsområder som bidrar til økt produktivitet og måloppnåelse i forhold 
til politiske vedtak og forutsetninger 

 Å bidra med informasjon til kommunens beslutningstakere som er til nytte for  
- å styrke kommunestyrets grunnlag for styring 
- kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen 
- ledelsens vurdering av muligheter for mer sparsom/ økonomisk drift, økt 

produktivitet, større effektivitet og bedre måloppnåelse 
- rasjonell, målrettet og kostnadseffektiv drift 

 

3  Gjennomføring av forvaltningsrevisjon 
Forvaltningsrevisjonsplan skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering4 av 
kommunens virksomhet og selskaper. Risiko- og vesentlighetsvurderinger innebærer å 
vurdere på hvilke områder av kommunens virksomhet, eller i hvilke selskaper, det er risiko 
for vesentlige avvik, og hvor alvorlige konsekvenser disse avvikene vil kunne få.  
Hensikten med vurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. 
Bestemmelsen i lovverket må forstås slik at det må utarbeides en plan som sikrer at det 
regelmessig gjennomføres forvaltningsrevisjon på de områdene hvor det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon, og i et omfang som er tilpasset kommunens størrelse, kompleksitet og 
risiko.  
 
Ved utformingen av et forvaltningsrevisjonsprosjekt vil kontrollutvalget avgrense temaet slik 
at prosjektet blir konkret og gir kontrollutvalget de nødvendige opplysninger for deres kontroll 
med kommunen. 
 
Forvaltningsrevisjon skal organiseres som et prosjekt og består av fasene som figur 1. under 
illustrerer: 
 
  

                                                
3 NKRF - Norges Kommunerevisor Forening 
4 Eget dokument som ligger som vedlegg 2 til saken 
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side 4 
Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 

Syklusen i forvaltningsrevisjon: 
 

 
Figur1.  

 
1. Sekretariatet utfører risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for valg av 

områder det bør gjennomføres forvaltningsrevisjon på. 
2. Kontrollutvalget (KU) behandler og vedtar Plan for forvaltningsrevisjon med en 

prioritert liste over områder det bør gjennomføres forvaltningsrevisjon. Planen blir 
sendt til by/kommunestyret for behandling. 

3. Bystyret behandler og vedtar planen, (eventuelt med andre prioriteringer). 
4. KU bestiller prosjekt fra revisjonen og vedtar en prosjektplan. Prosjektet 

gjennomføres av revisjonen, rapporten verifiseres av kontaktperson og 
kommunedirektør gir sin uttalelse til rapporten og eventuelle anbefalinger i rapporten. 

5. KU behandler rapporten, gir sin innstilling og sender den videre til bystyret for 
behandling5.  

6. Rapporten behandles og vedtak fattes i bystyret, om nødvendig blir det gjort vedtak 
på hva administrasjonen skal følge opp. 

7. Ca 1 år etter bystyrevedtak blir det gjennomført en oppfølging av bystyrets vedtak for 
å se om administrasjonen har fulgt opp eventuelle pålegg om retting av feil/mangler. 
Rapporten behandles i KU og sendes deretter til bystyret.  

 

3.1 Oversikt over gjennomførte prosjekter 
I tabellen under vises en oversikt over hvilke forvaltningsrevisjonsprosjekter som fra 2015 er 
blitt gjennomført/påbegynt i Sarpsborg kommune:  
 

Prosjekt Årstall for gjennomført 
prosjekt 

Kvalitet i pleie og omsorgstjenestene 
for tjenesteyting 

Påbegynt leveres 2022 

Byggesak Påbegynt leveres 2022 

Spesialundervisning og lærernorm 
for grunnskolen (2 prosjekt slått sammen) 

2021 

Brukerstyrt personlig assistanse 2021 

                                                
5 Forvaltningsrevisjonsrapporter skal fortløpende sendes til bystyret etter kontrollutvalgets behandling. 

1. Risiko- og 
vesentlighets 

vurdering
2. Kontrollutvalget  

(KU) behandler Plan 
for 

forvaltningsrevisjon 
og innstiller til 

by/kommunestyret 

3. By/kommunestyret 
behandler og vedtar Plan for 

forvaltningsrevisjon

4. KU bestiller 
forvaltningsrevisjonsprosjekt fra 

revisjonen og prosjektet 
gjennomføres 

5. KU får rapporten til 
behandling og sender den til 

by/kommunestyret for 
behandling 

6. Rapporten behandles 
og vedtak fattes i 

by/kommunestyret 

7. 
Oppfølgingsrapport 

utarbeides og 
behandles
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side 5 
Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 

IT-sikkerhet 2020 

Barnevern – Ettervern og kjøp av 
tjenester 

2019 

Antikorrupsjonsarbeid 2019 

Investeringsprosjekters tidligfase 2019 

Forebyggende arbeid og psykisk 
helse 

2019 

Anskaffelser og kontraktsoppfølging 2018 

Gatedalen miljøanlegg 2018 

Refusjoner 2018 

Kvalitet i heldøgns omsorgsplasser 2017 

Oppfølging av kompetansekrav 
(Helse- og omsorgstjenesten) 

2017 

NAVs arbeid med ungdom – del 1 2016 

Fakturaoppfølging Røde flagg 2016 

Tvang i skolen 2016 

Internkontroll knyttet til oppfølging av 
leverandører 

2016 
 

Forvaltning, drift og vedlikehold 2016 

IKT 2015 

 

4 Forvaltningsrevisjon i perioden januar 2022- juli 2024 
 

4.1 Kontrollutvalgets prioriteringer 
Med bakgrunn i risiko- og vesentlighetsvurderingen skal kontrollutvalget gi forslag til 
prioritering og utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter. 
Kontrollutvalget behandlet, med grunnlag i risiko- og vesentlighetsvurderingen, Plan for 
forvaltningsrevisjon i sitt møte den 30.11. 2021, sak 21/xx. Et forvaltningsrevisjonsprosjekt 
krever gjennomsnittlig 300 timer i ressurser6. Ut fra dette skal det avholdes 8-9 prosjekter i 
kommende to og et halvt årsperiode i Sarpsborg kommune. (tre i 2022, fire i 2023 og to i 
første halvdel 2024) 
Kontrollutvalget har vurdert det slik at følgende områder bør være gjenstand for 
forvaltningsrevisjon i perioden 2022-2024:  
 
I prioritert rekkefølge: 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

 
Se risiko- og vesentlighetsvurderingen datert 19.11. 2021 for omtale av prosjektområder. 
                                                
6 Gjennomsnittlig (hele landet) brukes det ca. 280 timer på et forvaltningsrevisjonsprosjekt. (Jf. 
Rapport ”85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane”, KRD desember 2009, bygger på 
Nordlandsforsknings rapport 4/2007). I tillegg kommer tid til planlegging og administrasjon. 
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Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 

 

4.2 Bystyrets vedtak 
I bystyres sak xx/xx den xx.xx xxxx ble følgende områder vedtatt: 
 
I prioritert rekkefølge: 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

 
 

4.3 Rammebetingelser for forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget sender hvert år samlet forslag til budsjett for kontrollarbeidet til 
by/kommunestyret7. I vedlegg til årsbudsjettet 2022 er ressurser til forvaltningsrevisjon 
spesifisert med et beløp som 1320 timer årlig, inkludert 80 timer til oppfølgingsrapporter. 250 
timer av disse ressursene vil medgå på allerede påbegynte prosjekt fra forrige planperiode, 
dvs at for 2022 er det budsjett til ca. 3 forvaltningsrevisjonsprosjekt.  
 
For hvert gjennomført prosjekt bør det bli avsatt gjennomsnittlig 60 timer i ressurser til 
oppfølging ett år etter at prosjektet er behandlet i kommunestyret.  
 
De overordnede føringene for forvaltningsrevisjon vil ligge i plan for forvaltningsrevisjon. 
Kommunens valgte revisor gjennomfører forvaltningsrevisjonen i henhold til avtale. 
Kontrollutvalget har fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, 
herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektbeskrivelser og inngå avtaler om 
gjennomføring med revisjonen.  
 

4.4 Delegering til kontrollutvalget 
Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon skal i henhold til kommunelovens § 23-3 
vedtas av bystyret/kommunestyret. Etter samme paragraf kan by/kommunestyret delegere til 
kontrollutvalget å vedta endringer i planen i planperioden ved eventuelle behov for dette. 
Dette gjelder bare hvis kontrollutvalget har fått slik fullmakt fra kommunestyret. Det fremgår 
av forarbeidene til loven at slike fullmakter kan være hensiktsmessige fordi risiko- og 
vesentlighetsvurderinger kan bli uaktuelle, og nye forhold kan komme til, slik at det av den 
grunn oppstår behov for å avvike fra den opprinnelige planen.  
Bystyret fattet i sitt møte den xx.xx xxx, sak xx.xx, vedtak om at kontrollutvalget gis fullmakt til 
å gjøre endringer i planen i planperioden ved eventuelle behov for dette. (Siste setning 
fjernes eventuelt hvis bystyret/kommunestyret ikke fatter vedtak om slik fullmakt.) 
 

                                                
7 i henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon §2 
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1. Forord 
Kommuneloven fastslår at kontrollutvalget minst én gang i valgperioden, og senest innen 
utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, skal utarbeide en plan som viser på 
hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på en risiko- 
og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens 
selskaper. At kommunens selskaper også skal vurderes i forbindelse med valg av 

forvaltningsrevisjonsprosjekter kommer som en følge av en endring i ny kommunelov1. 

Det er viktig at utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter skjer med bakgrunn i en risiko- 
og vesentlighetsvurdering. Dette for at revisjonsressursene settes inn på de områdene av 
kommunal forvaltning der det er størst behov for forvaltningsrevisjon. På den måten kan 
forvaltningsrevisjon i størst mulig grad gi effekter i form av organisasjonsmessig læring og 
utvikling i kommunen. 

Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF, (med bidrag fra Østre Viken kommunerevisjon IKS), 
har utarbeidet en risiko- og vesentlighetsvurdering for Sarpsborg kommune, denne legges til 
grunn for plan for forvaltningsrevisjon 2022-2023. 

 

Rolvsøy 19. november 2021 

Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF 

 

2. Sammendrag 
Kontrollutvalgssekretariatet vurderer at det er 7 områder som skiller seg ut og tilsier fra 

middels til høy risiko/vesentlighet2. Disse områdene blir kort fortalt i tabellen under, tabell 1, 
ikke prioritert rekkefølge. 

Kommunalområde/ 
selskap: 

Risiko: Vesentlighet: Evt. Kommentar: 

Oppvekst – 
barnehage – 
spesialpedagogisk 
hjelp 
 

2 3 Både i private og 
kommunale barnehager. 

Kommuneområde 
teknisk – vann og 
avløpsnett 

3 2 Mattilsynet har gjennomført et 
tilsyn hvor avvik skal rettes. 
Vesentlighetsfaktoren vurderes 
derfor til middels. 

Kommuneområde 
helse og velferd – 
hjemmetjenester 
 

3 3 Det er igangsatt et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt, 
som sluttføres i februar 
2022. Derfor trolig ikke 
aktuelt med et nytt prosjekt 
på området denne 
planperioden. 

                                                
1

 Kommunelovens § 23-3, andre ledd, andre punktum 
2 Risikofaktor (RF) 1 = i liten grad, 2= er lik i middels grad, 3 = i stor grad. 

Vesentlighetsfaktor (VF) 1 = i liten grad, 2= er lik i middels grad, 3 = i stor grad. 
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Kommuneområde 
helse og velferd – 
levekårsutfordringer 
 

3 2 Spesielt sett opp mot 
utenforskap - samarbeid 
mellom ulike 
tjenesteområder kan være 
aktuelt område. 
 
Men også sett opp mot 
psykiatri/rus. 

Kommuneområde 
helse og velferd – 
barnevern – 
plassering og 
gjenforening 
 

2 3  

Kommuneområde 
teknologi og 
endring – 
personvern 
 

2 3 Restanseprosjekt fra plan for 
forvaltningsrevisjon 2018-
2019, samt plan for 
forvaltningsrevisjon 2020-
2021. Bør vurderes om det 
skal videreføres. 

Covid19-situasjonen 2 2 Generell evaluering. 

Tabell 1. 
  

3. Metode 
Sekretariatet har gjennomført en risiko- og vesentlighets vurdering av Sarpsborg kommune. 

Hverken kommunelov eller forskrift om kontrollutvalg og revisjon legger føringer på hva en 
risiko- og vesentlighetsvurdering er, kun at det skal gjennomføres i forkant av behandling av 
plan for forvaltningsrevisjon. I lovforarbeidene framgår imidlertid at risiko- og 
vesentlighetsvurderinger innebærer å vurdere på hvilke områder av kommunens virksomhet 
eller i hvilke selskaper det er risiko for vesentlige avvik, og hvor alvorlige konsekvenser disse 
avvikene vil kunne få (vesentlighet). Det framgår videre at risiko- og 
vesentlighetsvurderingen er grunnlaget for å vurdere temaer, antall forvaltningsrevisjoner og 
når de skal utføres.  

Fordi hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å identifisere aktuelle områder for 
forvaltningsrevisjon, er vår vurdering av risiko knyttet til: 

 Overholdelse av lover og bestemmelser 

 Økonomi 

 Produktivitet  

 Måloppnåelse 

Vesentlighet er vurdert ut fra ulike perspektiver, herunder blant annet:  

 Fra et økonomisk perspektiv, vurdert ut fra omfanget av et tjenesteområdes driftsutgifter 
sett i forhold til kommunens totale driftsutgifter.  

 Fra brukernes perspektiv, vurdert ut fra hva brukerne av kommunale tjenester anser som 
vesentligst.  

 Fra medarbeidernes perspektiv, vurdert ut fra hva de ulike medarbeiderne innenfor et 
tjenesteområde anser som vesentligst.  

 Fra et samfunns- og miljøperspektiv, vurdert ut fra hva som er vesentligst ved kommunens 
virksomhet sett i forhold til storsamfunnet og miljøet. 
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Følgende analyser og vurderinger er gjort i forbindelse med risiko- og 
vesentlighetsvurderingen: 

 Spørreundersøkelse: 

I arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen har vi gjennomført tre Questback/ 
spørreundersøkelser, en sendt til kommunens administrasjon, en sendt til kommunens 
folkevalgte, samt en sendt til kommunens kontrollutvalgsmedlemmer. 

Samlet ble undersøkelsen til administrasjonen sendt til 72 personer, og det var 42 som 
besvarte undersøkelsen, svarprosenten utgjør 59 %.  

Samlet ble undersøkelsen til folkevalgte sendt til 9 personer og det var 3 som besvarte 
undersøkelsen, svarprosenten utgjør 33 %.  

Undersøkelsen ble også sendt til kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer 8 
personer, hvorav 3 svarte, 38%. 

Det var svært lav svarprosent på spørreundersøkelsen som ble sendt til folkevalgte og til 
kontrollutvalg. Disse svarene er derfor ikke tatt med i risiko- og vesentlighetsvurderingen  

 Dokumentanalyse: 

Kontrollutvalgssekretariatet har også gjort en dokumentanalyse hvor vi har gjennomgått 
innspill fra revisjonsplan/revisjonsstrategi, budsjett/ økonomi og handlingsplan, 
virksomhetenes årsrapport og kommunedirektørens beretning. 

 KOSTRA-analyse: 

Det er også blitt gjort en analyse av KOSTRA-tall fra statistisk sentralbyrå. Tallene er 
analysert og vurdert opp mot sammenlignbare kommuner i KOSTRA-gruppe 11. Det er også 
for enkelte områder gjort vurderinger og sammenlignet med Moss kommune og Fredrikstad 
kommune. 

 Workshop: 

Vi har gjennomført en workshop med kontrollutvalgets medlemmer den 8. juni 2021. 

 Aktuelle lovendringer mm: 

Risiko- og vesentlighetsvurderingen sees også opp mot aktuelle lovendringer, 
tilbakemeldinger fra revisjonen, tidligere henvendelsessaker, tidligere risiko- og 
vesentlighetsvurderinger, samt tidligere planer for forvaltningsrevisjon, saker i media og 
statlige tilsyn. 

 Samtale/ møte med ordfører og kommunedirektør 

Avslutningsvis hadde kontrollutvalgssekretariatet et møte med ordfører og kommunedirektør 
den 15. oktober 2021, kommunens controller var også til stede i møtet. I dette møtet drøftet 
vi deres synspunkter på våre foreløpige funn, og de kom med innspill på hvilke områder i 
kommunen de mente var viktige å se nærmere på. Kommunedirektør har også kommet med 
en skriftlig uttalelse til risiko- og vesentlighetsvurderingen, denne ligger i sin helhet i kapittel 
7. 

Risiko- og vesentlighetsvurderinger innebærer å vurdere på hvilke områder av kommunens 
virksomhet, eller i hvilke selskaper, det er risiko for vesentlige avvik, og hvor alvorlige 
konsekvenser disse avvikene vil kunne få. 
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4. Risiko- og vesentlighetsvurdering kommuneområdene 
Sarpsborg kommune er delt inn i 6 kommuneområder – oppvekst, teknisk, helse og velferd, 
samfunn, organisasjon og teknologi og endring. Delkapitlene under gir en oversikt over 
eventuelle funn og risiko-vesentlighetsvurdering for hvert kommuneområde. 

4.1 Kommuneområde oppvekst 
Området omfatter 26 virksomheter innenfor skole, SFO, barnehage, PPT og kompetanse og 
kvalitet oppvekst. 

Det fremkommer av budsjettdokument og handlingsplan for 2021 at Sarpsborg er en 
kommune med lave inntekter, men store utgiftsbehov. Dette gjør at Sarpsborg kommune ikke 
kan bruke like mye penger på sine tjenester som andre kommuner kan gjøre. Selv om 
kommunen tilstreber å produsere tjenester så effektivt som mulig, vil dette ha betydning for 
omfang og kvalitet på tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. Handlingsregelen har 
medført et lavt investeringsnivå, som ikke kan vedvare dersom kommunen skal møte 
framtidige behov innen skole og omsorg på en god nok måte.  

Det fremkommer også at andel timer spesialundervisning av det totale antall lærertimer har 

økt fra 2018 til 2019 med 16 prosentpoeng, og kommunen ligger 7 prosent høyere enn 

kommunegruppe 13. Flere elever mottar spesialundervisning og det gis flere timer per elev.  

Andel elever med spesialundervisning er relativt sett lav og stabil i Sarpsborg. Samtidig er 

det relativt omfattende omfang spesialundervisning for den enkelte elev. Dette gjør at den 

totale ressursbruken til spesialundervisning er økende og høy. 

 
Det fremkommer av kommunens årsrapport for 2020 fire områder som man kan vurdere å gi 
en risiko: 
 Forbedre læringsmiljø - Mobbet av andre elever de siste månedene, 7.trinn = 4,2 % 

måltall: 0 % - Mobbet av andre elever de siste månedene, 10.trinn = 5,1 % måltall: 0 % 
 Nasjonale prøver, resultatene er samlet sett fortsatt noe svakere enn nasjonalt nivå. Sett 

opp mot ambisjonen i måltavlen er det fortsatt noe å strekke seg etter.  
 Barnehage - Sarpsborg kommune har de siste årene hatt en overkapasitet på 

barnehageplasser. Det har resultert i at et antall plasser i kommunale barnehager har blitt 
holdt ledige. 

 Virksomhet spesialpedagogikk førskole har et merforbruk på 8,3 mill. kr. Virksomheten er 
kompensert for reelle ekstrautgifter relatert til koronapandemi. Merforbruket skyldes 
økning i antall vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter barnehagelovens § 31. Det har 
samtidig vært en økning i behov for hjelp og tilrettelegging for barn med nedsatt 
funksjonsevne i barnehage etter barnehagelovens § 37. Totalt har det vært en økning 
med 38 barn med slike vedtak fra 2019 til 2020 (registrering pr 15. des.). Dette utgjør en 
økning på 30 %. Økt behov for spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging i barnehage har 
medført økt ressursbruk til nyansettelser tilsvarende 13 årsverk til. Timetall pr barn er i 
hovedsak uendret. 

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd viser et 
merforbruk på nærmere 29 000 000 kroner for kommuneområdet oppvekst. 

Det fremkommer av KOSTRA-analysen at det er en noe lavere andel barn i barnehage som 
får spesialpedagogisk hjelp, sett opp mot sammenlignbare kommuner i KOSTRA-gruppe 11. 

Videre fremkommer det at årstimer til særskilt norskopplæring er lav, mens antall elever som 
får særskilt norskopplæring er høy i grunnskolen. 

Av spørreundersøkelsen som ble sendt til kommunens administrasjon var det stilt et åpent 
spørsmål om hvilke tre områder i kommunen de opplevde har høyest risiko for å ikke 
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etterleve lov eller forskrift. Flere av kommentarene nevner oppvekst og opplæringsloven, 
spesielt rettet mot oppl.loven §9A og spesialpedagogisk hjelp og tilbud i barnehager og 
skoler. 

Kontrollutvalget hadde en workshop i sitt møte den 8. juni 2021. Kontrollutvalget drøftet der 
ulike områder hvor de mente kommunen hadde risiko får blant annet å ikke overholde 
lovpålagte tjenester etc. Det fremkom ingen vurderinger av kontrollutvalgets medlemmer på 
at det kan være risiko ved kommuneområdet oppvekst. 

Aktuelle lovendringer: Barnehageloven ble endret med virkning fra 01.01.2021. De viktigste 
endringene i loven omhandler det psykososiale barnehagemiljøet, internkontroll i 
barnehagen, krav om likebehandling og uavhengighet av kommunale og private barnehager 
og at utdanningsdirektoratet skal føre tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager. 

Det fremgår ikke av Statsforvalterens tilsynskalender at det skal gjennomføres statlige tilsyn 
på barnehageområdet i 2021. 

I møte med ordfører og kommunedirektør ble det sagt at det kan være nyttig med en 
forvaltningsrevisjon av spesialpedagogikk i kommunale og private barnehager. Det ble 
diskutert om tjenesten var utformet optimalt. Spesielt når barna som blir vurdert for ulike tiltak 
er i ulike overgangssituasjoner, for eksempel barnehage-skole, men også mellom skoler. 

Sekretariatets vurderinger og konklusjon: 
Sekretariatet vurderer at oppvekstområdet alltid vil ha en høy vesentlighet. Dette både pga 
av tjenester til enkeltinnbyggere og at tjenesten tar en stor andel av budsjett. 
 
Sekretariatet vurderer risikofaktoren til middels ut fra funn både i KOSTRA-analyser og 
dokumentanalyser. Det fremgår av KOSTRA-analysen at det er en noe lavere andel barn i 
barnehage som får spesialpedagogisk hjelp (2020). Imidlertid fremkommer det av 
årsregnskap/årsrapport at det har vært en økning i antall vedtak om spesialpedagogisk hjelp 
etter barnehagelovens § 31. Tidlig innsats har vært et fokus på nasjonalt nivå de siste årene. 
Sekretariatet vurderer pga økningen i antall vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehager 
at det kan være en risiko ved tidlig innsats/ spesialpedagogikk i barnehager. Ordfører og 
kommunedirektør viste til at det kan være nyttig å se på dette både i kommunale og private 
barnehager. 
 
Det blir i 2021 gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt som omhandler 
spesialundervisning og lærenorm i grunnskolen i henhold til FR-plan 2020-2021. Vi vurderer 
at det fortsatt er risikofaktorer ved dette området. 
 
Siden vi fortsatt vurderer risiko ved området spesialpedagogikk, så er det eventuelt 
spesialpedagogisk hjelp i barnehager som bør vurderes om det skal tas med inn i nytt 
planverk for 2022-2023. Kommunen har mange private barnehager, og det har vært en 
overkapasitet på barnehageplasser. Nå det gjelder spesialpedagogiske tiltak i barnehager så 
er det kommunen som er ansvarlig for å gi spesialpedagogisk hjelp uavhengig av om hjelpen 
gis i kommunal eller privat barnehage, dersom hjelpen gis i barnehage. 
 
Sekretariatet vurderer middels risiko med høy vesentlighet på området oppvekst barnehage 
– spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging er: RF2/VF 3 
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4.2 Kommuneområde teknisk 
Teknisk består av fem virksomheter: 

 Brann- og feiervesen 

 Eiendom 

 Utbygging 

 Kommunalteknikk 

 Vann og avløp 

 
Det fremkommer av budsjett- og handlingsplan 2021 følgende:  
«Det er behov for store investeringer innen selvkostområdene vann, avløp og renovasjon.» 
«Avløpshåndtering: Ledningsnettet trenger oppgradering, og det er behov for et nytt 
renseanlegg som kan imøtekomme rensekravene.» 
«Sarpsborg kommune har de siste årene gjort betydelige investeringer i vann- og 

avløpssektoren, og det er planlagt store oppgraderinger i årene framover. Blant annet 

planlegges det bygging av nytt renseanlegg for avløp og nytt vannverk. I tillegg er det behov 

for et historisk løft i utskiftning av ledninger. Dersom 1 % av ledningsnettet fornyes årlig, 

betyr det at en vann og avløpsledning skal vare i 100 år. Det er i de fleste tilfeller for lenge. 

For vannledningsnett var utskiftningen i 2019 på 0,95 % av det totale nettet. Det betyr at 

utskiftningen øker, men er lavere enn målsettingen på 1,2 % årlig.» 

 
Det står i kommunens årsregnskap/årsrapport at det er utfordringer på kommunens 
ledningsnett, noe som vises i andelen lekkasjer. Dette skyldes i hovedsak et gammelt nett og 
det jobbes med omfattende planer for å øke utskiftingstakten av kommunens nett. 

Det fremgår av Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre 
ledd at kommuneområdet hadde et mindreforbruk på ca 2,5 millioner kroner. 

KOSTRA-analysen viser at utgifter til vedlikehold er høye i kommunen, det samme er utgifter 
til driftsaktiviteter, sett opp mot sammenlignbare kommuner. 

Da administrasjonen besvarte spørreundersøkelsen var det et åpent spørsmål: «Hvilke tre 
områder i kommunen opplever du har høyest risiko for å ikke etterleve lov eller forskrift». Et 
par av svarene gikk på områder innen kommuneområde teknisk: 

 Vann og avløp – gammelt og dårlig ledningsnett – risiko for utslipp.  

 Avløpsnettet, forurensningsloven. 

Kontrollutvalget hadde en workshop i sitt møte den 8. juni 2021. Kontrollutvalget drøftet der 
ulike områder hvor de mente kommunen hadde risiko for blant annet å ikke overholde 
lovpålagte tjenester etc. Det fremkom ingen vurderinger av kontrollutvalgets medlemmer på 
at det kan være risiko ved kommuneområde teknikk. 

Det ble gjort et tilsyn av Mattilsynet i 2020, frister for å rette opp er satt til mai 2021 og 
september 2021. Tilsynet var på følgende område: «Rapport med vedtak om utarbeidelse av 
skriftlig farekartlegging, oppfølging av risikoabonnenter, kartlegging av vannkummer og 
internkontroll.» 

Regnskapsrevisjonen i Østre Viken kommunerevisjon IKS har gitt noen generelle innspill til 
eventuelle risikoområder i kommunene. Disse innspillene gjelder for samtlige av våre 
kommuner: 

 Selvkost – håndteres etter ny forskrift og veileder? 
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 Styring av investeringsprosjekter  

 Vedlikeholdsetterslep på bygningsmassen 

Selvkostforskriften kom ny i 2019 med virkning fra 01.01.2020. Forskriften utfyller 
bestemmelsene i kommuneloven § 15-1 om beregning av selvkost. Videre kom veileder til 
selvkostforskriften høsten 2020. 

I møte med ordfører og kommunedirektør opplyser ordfører at de er har hatt og har tilsyn 
på område vann og avløp fra flere hold, herunder statsforvalteren. Kommunedirektør sier 
dette er et utfordrende område, men kanskje ikke hensiktsmessig med et prosjekt per nå.  

Sekretariatets vurderinger og konklusjon: 
Sekretariatet vurderer at det fremkommer risiko på vann- og avløpsnett. Dette er også 
selvkostfinansierte områder. Det kan knyttes noe risiko opp mot håndtering av ny 
selvkostforskrift, nettopp fordi den er ny. Risiko for utslipp kan medføre store utfordringer for 
enkeltinnbyggere, spesielt eldre og syke. Kommunen er selv klar over og kjent med 
risikoområdet. Det blir også sagt i møte med ordfører og kommunedirektør at de har flere 
tilsyn på området.  

Sekretariatet vurderer at det er risiko på området kommuneområdet teknisk, 
vesentlighetsfaktoren blir satt til middels fordi kommunen er kjent med risikoen og de 
allerede har igangsatte tilsyn her: RF3/VF2 

 

4.3 Kommuneområde helse og velferd 
Helse og velferd består av 18 virksomheter som utfører tjenester innen barnevern, 
boveiledning, forebyggende tjenester, helse, kjøkken og kantine, rus og psykisk helse, 
sykehjem, NAV, hjemmetjenester, omsorgstjenester og heldøgnstjenester. 

Det fremkommer av budsjett 2021 følgende: «Samtidig bruker Sarpsborg mer enn andre 
kommuner på omsorgstjenester, barnevern og økonomisk sosialhjelp. Dette medfører at 
andre formål tilgodeses med mindre penger i Sarpsborg enn i andre kommuner. Kommunen 
må jobbe for å endre dette bildet.» 

«Antall eldre innbyggere i kommunen øker. Andelen innbyggere over 80 år vil dobles fram 
mot 2040. Levekårsutfordringene i Sarpsborg gjenspeiles også i at en høyere andel av 
Sarpsborgs innbyggere får helse- og omsorgstjenester sammenlignet med andre kommuner. 
Dette medfører et stort press på kommunens omsorgstjenester.» 

«I et sosialt bærekraftperspektiv har Sarpsborg store og komplekse utfordringer som skal 
løses. Sarpsborg ligger lavere enn landsgjennomsnittet på de fleste levekårsindikatorene, og 
befolkningens helsetilstand er også dårligere i befolkningen. Sarpsborg har en høy andel 
barn i lavinntektsfamilier og høy andel unge uføre. I tillegg får befolkningsstrukturen, med en 
høy andel eldre og lav andel unge, konsekvenser for den sosiale og økonomiske 
bærekraften.» 

«Det er et stort press på helse- og velferdstjenestene i Sarpsborg kommune. 
Tjenesteprofilen nedenfor viser at Sarpsborg kommune har en høyere utgift til helse- og 
omsorgstjenester per innbygger sammenlignet med KOSTRA-gruppe 13 og 
sammenligningskommunene. Det er fIere årsaker til dette. Samtidig som det er et høyt trykk 
på de mest kostnadskrevende omsorgstjenestene, er det også slik at en høyere andel av 
Sarpsborgs innbyggere benytter seg av helse- og omsorgstjenester sammenlignet med 
andre kommuner. En høyere andel av befolkningen er uføretrygdet og forekomsten av flere 
kroniske sykdommer er høyere blant Sarpsborgs innbyggere. Sarpsborg kommune benytter i 
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snitt 553 kr mer per innbygger enn Fredrikstad. Denne forskjellen utgjør totalt i overkant av 
31 millioner kroner. 

Sarpsborg har store levekårsutfordringer. Kommunen skårer dårligere enn 
landsgjennomsnittet på de fleste levekårs- og folkehelseindikatorene som blant annet 
utdanning, sysselsetting, inntekt og helse. Andelen uføretrygdede ligger høyere i Sarpsborg 
sammenlignet med fylket og landet, det samme gjelder omfanget av barn og unge som lever 
i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Sarpsborg har også en høyere andel innbyggere 
med psykiske lidelser enn landsgjennomsnittet. Dette gjelder også den yngre delen av 
befolkningen. Dette gjenspeiles i at en høyere andel av Sarpsborgs innbyggere får helse- og 
omsorgstjenester sammenlignet med andre kommuner. 

Det er en stor økning og etterspørsel etter tjenester til mennesker med rus- og psykiske 
lidelser. Økningen sees tydeligst for henvendelser til lavterskeltjenestene» 

Det fremgår av årsregnskap og årsrapport 2020 følgende: 
 NAV - Andel av alle mottakere av økonomisk sosialhjelp 18-29 år 34,9 % måltall: < 30 % 

- Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-29 år (måneder) 5,8 måltall: < 5,7 
 Hjemmetjenestene har et samlet merforbruk på 9,6 mill. kr. Merforbruket for 

koronautgiftene er på 1,8 mill. kr. Når man korrigerer for koronautgiftene har 
hjemmetjenestene et merforbruk på 7,7 mill. kr. Noe av dette merforbruket skyldes økt 
press på tjenesten i 2020 som følge av koronapandemien. Andre årsaker til merforbruket 
er ressurskrevende brukere, økning i tiltakstiden hos brukerne over flere år og de 
økonomiske effektene av årsturnus. Det er jobbet systematisk i tjenesten med å redusere 
kostnader gjennom året bla. gjennom omorganiseringer og kostnadsbesparende tiltak. 

 Virksomhet barnevern har et merforbruk på 5,3 mill. kr. Virksomheten fikk tilført 11,5 mill. 
kr i forbindelse med behandlingen av 2. tertialrapport. Merforbruket skyldes at antall barn 
som mottar tiltak i og utenfor hjemmet øker. Det er en økning på 122 barn som er 
registrert i systemene fra 2019. Antall tiltak i og utenfor hjemmet har hatt en økning med 
18 % Det er også flere barn som bor på tiltaket institusjon, og de bor der over lengre tid 
enn tidligere. Utgiftene til institusjon er økt med 73 % fra 2019 til 2020. Økning av utgifter 
til institusjon utgjorde 9 mill. kr. Gruppen ungdom over 18 år har hatt en økning på 11,5 
%. 

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd viser at 
kommuneområdet hadde et mindreforbruk på ca 2,3 millioner kroner. 

KOSTRA-analysen viser noe lav andel innbyggere 80 år og over som bruker 
hjemmetjenester.  

Legetimer per uke per beboer på sykehjem er litt høyere enn snittet. Andelen innbyggere 67-
79 år med dagaktivitetstilbud er veldig høyt (185,7%), dette kan være positivt da flere da kan 
bo hjemme lenger, samt at de har et aktivitetstilbud, men det kan også tyde på at det er for få 
sykehjemsplasser. 

Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto 
driftsutgifter er lave. 

Brutto og netto driftsutgifter til personer med rusproblemer per innbygger 18-66 år er høye. 
Det er også høy andel årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere. Samt en 
høy andel årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid og med 
videreutdanning i rusarbeid. Andelen nyinnflyttede med psykiske lidelser og/ eller 
rusmisbrukere er også noe høy sett opp mot sammenlignbare kommuner. 
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Avtalte fysioterapiårsverk per 10 000 innbygger er lavt.  

Sammenlignet med Moss kommune så viser KOSTRA-tallene at det er et høyt antall 
sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold. KOSTRA-tallene 
viser også at det er høyt antall barn i familier som mottok sosialhjelp. 

Sett opp mot barneverntjenesten så viser KOSTRA-analysen høy andel barn med melding 
og undersøkelse, samt høy andel barn med barneverntiltak. Brutto driftsutgifter per barn med 
undersøkelse/ tiltak er lav. Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet 
er lav. Dette sett opp mot sammenlignbare kommuner i KOSTRA-gruppe 11. 

Da administrasjonen besvarte spørreundersøkelsen var det et åpent spørsmål: «Hvilke tre 
områder i kommunen opplever du har høyest risiko for å ikke etterleve lov eller forskrift». 25 
av svarene gikk på områder innen helse og velferd. Det ble blant annet fokusert på 

 psykisk helse (barn og unge) 

 legemiddelhåndtering 

 vold/trusler/bruk av tvang 

 mangel på sykepleiere 

 personer som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, men som ikke 
tilhører en særlig sårbar gruppe  

 desentralisert vedtaksmyndighet og spriket mellom kompetanse, praksis og mål 

 lov om sosiale tjenester, saksbehandling klagesaker, kvalifiseringsprogrammet. 

Kontrollutvalget hadde workshop 8. juni 2021 hvor de drøftet ulike områder kommunen 
kunne ha risiko for å blant annet ikke overholde lovverk. Det fremkom at 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. 

Aktuelle lovendringer og annet:  
Kommunene får plikt til å ha knyttet til seg ergoterapeut og psykolog for å oppfylle sitt sørge 
for-ansvar etter loven. Fra 1. januar 2018 har kommunene allerede hatt plikt til å ha knyttet til 
seg lege, sykepleier, fysioterapeut, jordmor og helsesykepleier. For å oppfylle sitt sørge for-
ansvar får kommunene også en lovfestet plikt til å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende 
personer med demens. 
 
Barnevernsreform 2022 (oppvekstreformen) Kommunene får et større ansvar for 

barnevernet, og det forebyggende og tverrsektorielle samarbeidet må styrkes. Formålet er at 

barn som trenger det, skal få hjelp til rett tid. 

Det blir for tiden gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende kvalitet i pleie- og 

omsorgstjenestene for tjenesteyting. 

I møte med ordfører og kommunedirektør blir det sagt at det er levekårsutfordringer i 
enkelte deler av kommunen. Det er høy grad av sekundær tilflytting av flyktninger. 
Kommunen ser at flere har store barneflokker, noe som kan legges press på ulike 
tjenestetilbud i enkelte deler av kommunen. Blant annet på skole, barneverntjenester etc. Det 
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er også flere som ikke er i arbeid. Barnefattigdom har økt i Sarpsborg de siste årene. Samlet 
kan dette gi kommunen store økonomiske utfordringer. Ordfører og kommunedirektør sier at 
koordinering mellom ulike tjenester kan være aktuelt tema for en forvaltningsrevisjon. 

Spesielt er utenforskap3 utfordrende. Kommunen har satt i gang ulike prosjekt /samarbeid 
med IMDI, KS med mer. Det blir videre sagt at kommunen er i startgropa med et områdeløft i 
områder med mye tilflytting og utfordrende bomiljø.  

Det blir også sagt i møtet at samarbeid mellom NAV, psykisk helse og rus kan være et 
aktuelt område for forvaltningsrevisjon.  

Sekretariatets vurderinger og konklusjon: 
 

I FR-plan for 2020-2021 ble det vedtatt at det skulle gjennomføres forvaltningsrevisjon av 
kvaliteten i pleie—og omsorgstjenestene for tjenesteyting. Grunnet Covid19-situasjonen er 
dette prosjektet utsatt, men ble startet opp på nytt september 2021. Sekretariatet vurderer at 
dette fortsatt er et aktuelt risikoområde. Prosjektet vil medføre forvaltningsrevisjonstimer 
også i 2022, da det er forventet at prosjektet skal være ferdigstilt februar 2022. 

Sekretariatet vurderer at levekårsutfordringer kan være et risiko-område for Sarpsborg 
kommune. De kommunale tjenestene i NAV som blant annet er sosial hjelp kan være et 
vesentlig område å gjøre nærmere vurderinger på. Samarbeidet mellom eksempelvis NAV, 
psykisk rus- og psykisk helse, boveiledning og barnevern kan være aktuelt. Langvarig 
utenforskap av grupper kan medføre at det oppstår såkalte parallelle samfunn hvor ikke-

integrerte grupper utvikler sin egen kultur, lover, regler og institusjoner4. Kommunen er kjent 
med utfordringen rundt utenforskap. Imidlertid vurderes det fortsatt som risiko ved dette 
området.  

Alle kommunale tjenester som gis til enkeltinnbyggere kan i hovedsak regnes som vesentlige 
områder. Dette fordi hvis det her inntreffer avvik vil dette kunne gi store konsekvenser for 
enkeltpersoner. Området er også vesentlig grunnet risiko for oppreisningssaker hvis avvik 
oppstår, samt at det har en relativt stor budsjettandel sett opp mot kommunens samlede 
budsjett. 

Det ble i 2019 gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt på barnevernsområdet. Dette 
prosjektet ble sett opp mot ettervern og kjøp av tjenester i barnevernet. Risikovurderingen 
tilsier at det har vært en økning i antall barnevernsbarn med tiltak både i og utenfor hjemmet 
de siste årene. Dette også sett opp mot at kommunen har relativt store levekårsutfordringer. 
Kontrollutvalget påpekte at det burde gjennomføres en forvaltningsrevisjon med fokus på 
gjenforening og tilbakeføring av plasserte barn. 

Sekretariatet vurderer at det er stor vesentlighet og stor risiko for tre tjenesteområder innen 
kommuneområdet helse og velferd; herunder hjemmetjenester, levekårsutfordringer, 
rus/psykiatri og barnevern. 

Risiko og vesentlighetsvurdering på området er: RF3/VF3 

  

                                                
3Utenforskap blir definert følgende av Store norske leksikon: et uttrykk som i dagligtale brukes om manglende sosial tilknytning 

til samfunnet rundt. Uttrykket beskriver en situasjon der enkeltmennesker eller grupper av mennesker står utenfor samfunnet 

ellers, for eksempel der de ikke deltar i arbeidsliv eller tar utdanning, eller der de mangler språklig eller kulturell tilknytning til 

samfunnet ellers.  
4 https://snl.no/utenforskap 
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4.4 Kommuneområde samfunn 
Samfunn består av tre virksomheter: 

 Byggesak, landbruk og kart 

 Kultur 

 Plan og samfunnsutvikling 

Det fremgår av kommunens årsregnskap/ årsrapport 2020 følgende om byggesaker: 
 Antall byggesaker hvor 3-ukersfristen ikke er overholdt 122 måltall: < 2 
 Antall byggesaker hvor 12-ukersfristen ikke er overholdt 17 måltall: 0 
 Antall oppmålingssaker/matrikkel hvor 16 ukers frist ikke er overholdt 29 mt: 0 
 Klager som omgjøres av høyere instans på grunn av saksbehandlingsfeil 7 mt:0 
 Antall oppmålingssaker der 16-ukersfrist ikke er overholdt, skyldes i hovedsak for stor 

saksmengde i forhold til saksbehandlingskapasitet. Det er tatt grep for å utvide 
kapasiteten i 2021. 

 Antall klagesaker har hatt stor økning de siste årene, fra 14 i 2018 til 35 i 2020. Andelen 
av disse sakene der kommunens vedtak er opphevet eller omgjort av høyere instans, er 
imidlertid fallende. 

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd viser at 
kommuneområdet hadde i 2020 et mindreforbruk på ca 1,2 millioner kroner. 

KOSTRA-analyse av byggesaksbehandling i Sarpsborg kommune er vurdert opp mot Moss 
kommune og Fredrikstad kommune. Sarpsborg behandlet, i 2020, 827 byggesøknader. Til 
sammenligning behandlet Moss kommune 494 og Fredrikstad kommune 1074. Sett opp mot 
de samme kommunene så har Sarpsborg kommune en lav prosentandel av søknader om 
nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget. I Moss og Fredrikstad kommune var 
dette 100 %, mens i Sarpsborg kommune var det 26 prosent som ble innvilget. Analysen 
viser tilnærmet likt antall behandlede byggesøknader med tre ukers frist, om Moss 
kommune. Selvkostgraden i byggesaker er lav. Når det gjelder tilsyn for byggevirksomhet 
som er unntatt søknadsplikt så fremkommer det av KOSTRA-analysen at dette ikke er 
gjennomført i 2020, i sammenlignbare kommuner i KOSTRA-gruppe 11 er antallet 75. 

Det fremkommer av spørreundersøkelsen sendt til administrasjonen at 50 % av 
respondentene ikke vet om det er utarbeidet planer for nærings- og konjunkturutvikling. Av 
de resterende som svarer så er det i gjennomsnitt en besvarelse på at de mener det i 
middels grad er utarbeidet planer for dette. 

Administrasjonen fikk også spørsmål om hvilke tre områder de opplever har høyest risiko for 
å ikke etterleve lov eller forskrift. Noen av kommentarene omhandlet plan og byggesak, 
teknisk bygg og eiendom. 

Kontrollutvalget hadde en workshop i sitt møte den 8. juni 2021. Kontrollutvalget drøftet der 
ulike områder hvor de mente kommunen hadde risiko for blant annet å ikke overholde 
lovpålagte tjenester etc. Det fremkom ingen vurderinger av kontrollutvalgets medlemmer på 
at det kan være risiko ved kommuneområdet samfunn. Imidlertid har byggesaksbehandling 
vært oppe ved flere anledninger i kontrollutvalget. Det er også bestilt et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt på byggesaksbehandling. Dette skal påbegynnes høsten 2021. 

Det fremkom ingen innspill på området i møte med ordfører og kommunedirektør. 

Sekretariatets vurderinger og konklusjon: 
Sekretariatet vurderer at det kan være risiko for avvik ved byggesaksbehandling. Imidlertid er 
dette et prosjekt som allerede er vedtatt skal gjennomføres i 2021 og sekretariatet vurderer 
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derfor at det ikke vil være behov for å innarbeide dette i plan for forvaltningsrevisjon 2022-
2023. 

Det kan være aktuelt å se nærmere på nærings- og konjunkturutviklingsplanene for 
kommunen. Imidlertid har ikke sekretariatet funn utover spørreundersøkelsen som tilsier at 
det bør være forvaltningsrevisjon på dette området. 

Risiko og vesentlighetsvurdering på området er: RF3/VF1 

 

4.5 Kommuneområde organisasjon 
Organisasjon består av tre virksomheter: 

 HR – blant annet lønn og tariff, personalforvaltning, rådgivning, personalsaker, HMS, 
opplæring og kompetanseutvikling, rekruttering og tilsettinger, rapportering 

 Stabstjenester – blant annet administrasjon av politisk system, lederstøtte, arbeid 
med rutiner, sikkerhet og kontroll for hele kommunen 

 Økonomi – blant annet budsjett, rapportering, regnskap, finansforvaltning, innkjøp og 
internkontroll 

Det fremgår ingenting av budsjett 2021 som kan tilsi risiko på området.  

Det fremkommer ikke noe av årsregnskap/ årsrapport 2020 som kan tilsi risiko på området.  

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd viser at 
kommuneområdet hadde et mindreforbruk på ca 11 millioner kroner i 2020. 

Regnskapsrevisjonen i Østre Viken kommunerevisjon IKS har gitt følgende generelle innspill 
på eventuelle risikoområder: 

 Anskaffelser i kommunen – håndteres i tråd med Lov om offentlige anskaffelser? 
Rutiner, håndtering og internkontroll både for enkeltanskaffelser og rammeavtaler?  

 Selvkost – håndteres etter ny forskrift og veileder?  

 Internkontroll – hvordan overholdes kravene i kommuneloven til kommunedirektør? 

Det fremkommer ikke noe av KOSTRA-analysen som kan tilsi risiko på kommuneområdet. 

Av questback tilsendt kommunens administrasjon fremkommer det en middels 
risikovurdering på om det er utarbeidet antikorrupsjonstiltak og om disse blir fulgt opp.  

Kontrollutvalget hadde en workshop i sitt møte den 8. juni 2021. Kontrollutvalget drøftet der 
ulike områder hvor de mente kommunen hadde risiko får blant annet å ikke overholde 
lovpålagte tjenester etc. Det fremkom ingen vurderinger av kontrollutvalgets medlemmer på 
at det kan være risiko ved kommuneområdet. 

Aktuelle lovendringer; Fra 1. januar 2021 gjelder nye regler om internkontroll i kommunene, 
med tydeliggjøring av kommunedirektørens ansvar. (Kommuneloven, kapittel 25, §25-1 og 
§25-2.). Dette opphever/endrer internkontroll i sosialtjenesteloven, barnevernloven, 
krisesenterloven, folkehelseloven, introduksjonsloven og opplæringsloven. 

Lov (21. juni 2019 nr. 24) om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling) trer i kraft 1. januar 
2020: 
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 Lovendringene innebærer en lovfesting av innholdet i begrepene «kritikkverdige 
forhold», «forsvarlig fremgangsmåte» og «gjengjeldelse», som er sentrale begreper i 
varslingsregelverket.  

 Hensynet til et godt ytringsklima tas inn i arbeidsmiljølovens formålsbestemmelse og 
varslingsbestemmelsenes virkeområde utvides til å omfatte visse grupper som ikke er 
arbeidstakere.  

 Arbeidsgiver pålegges plikter i forbindelse med mottak av varsel; arbeidsgiver skal for 
det første sørge for at varselet blir undersøkt innen rimelig tid, og for det andre påse 
at den som har varslet har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.  

 Det innføres også et objektivt erstatningsansvar for økonomisk tap etter 
gjengjeldelse. 

Det fremkom ingen ytterligere innspill på området i møtet med ordfører og kommunedirektør.  

Sekretariatets vurderinger og konklusjon: 
Sekretariatet vurderer at det i liten grad fremkommer noe av risikovurderingen som kan tilsi 
risiko på området. Det fremkom noe risiko på antikorrupsjonstiltak. Imidlertid ble det 
gjennomført en forvaltningsrevisjonsprosjekt på dette i 2019, dette skal også følges opp med 
en oppfølgingsrapport høsten 2021.  

Det har blitt gitt noen generelle innspill fra revisjonen, dette gjelder for samtlige av våre 
eierkommuner 

Risiko og vesentlighetsvurdering på området er: RF1/ VF2. 

 

4.6 Kommuneområde teknologi og endring 
Teknologi og endring består av fem avdelinger: 

 Innbyggerdialog (servicetorg og kommunikasjonsrådgivere) 

 Informasjonsforvaltning 

 IKT brukerservice 

 IKT drift 

 Porteføljestyring 

Det fremgår ingenting av budsjett 2021 som kan tilsi risiko på området.  
Det fremkommer ikke noe av årsregnskap/ årsrapport 2020 som kan tilsi risiko på området. 

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd viser at 
kommuneområdet hadde et lite mindreforbruk på rundt 700 000 kroner. 

Det fremkommer ikke noe av KOSTRA-analysen som kan tilsi risiko på kommuneområdet. 

Av spørreundersøkelsen som ble sendt til kommunens administrasjon var det stilt et åpent 
spørsmål om hvilke tre områder i kommunen de opplevde har høyest risiko for å ikke 
etterleve lov eller forskrift. Flere av svarene gikk på personvern, datasikkerhet/ 
informasjonssikkerhet, overholdelse av GDPR og lignende. Det var ti kommentarer som 
omhandlet dette. 

Kontrollutvalget hadde en workshop i sitt møte den 8. juni 2021. Kontrollutvalget drøftet der 
ulike områder hvor de mente kommunen hadde risiko for blant annet å ikke overholde 
lovpålagte tjenester etc. Det fremkom ingen vurderinger av kontrollutvalgets medlemmer på 
at det kan være risiko ved kommuneområdet. 
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I møte med ordfører og kommunedirektør blir det sagt at de har en nyansatte som arbeider 
med informasjonssikkerhet. De ser ikke bort fra at det fortsatt kan være en 
forvaltningsrevisjon av personvern kan være hensiktsmessig, men kommunen arbeider mye 
med dette, og de har også samarbeid med flere kommuner i Østre Viken om temaet. 

Sekretariatets vurderinger og konklusjon: 
Sekretariatet vurderer at det i liten grad fremkommer av kontrollhandlingene at det er risiko 
på kommuneområdet. Imidlertid blir det vist til i spørreundersøkelsen at det kan være risiko 
vedrørende personvern, IT-sikkerhet, overholdelse av GDPR. Det ble gjennomført et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2019/2020 på IT-sikkerhet. Dette skal følges opp med en 
oppfølgingsrapport.  

Når det gjelder personvern så vurderer sekretariatet at dette i alle våre kommuner kan være 
et vesentlig risikoområde. Dette både på grunn av relativt ny lovgivning, og fordi det kan 
medføre både menneskelige og økonomiske konsekvenser hvis det er avvik på området. 
Utover kommentarene i spørreundersøkelsen har ikke sekretariatet grunnlag for å si at dette 
er et risiko-område for Sarpsborg spesielt. Vi velger likevel å legge dette som et område med 
middels risiko og høy grad av vesentlighet. Personvern var også tiltenkt skulle gjennomføres 
forvaltningsrevisjon på i 2021. Grunnet forsinkelser hos revisjonen er dette foreslått oppstart i 
desember 2021. Sekretariatet bemerker at hvis dette prosjektet starter i desember 2021 så 
vil det ta av ressurser for planverket 2022-2023. Sekretariatet viser også til at Personvern-
prosjektet i utgangspunktet var tiltenkt skulle gjennomføres i planperioden 2018-2019, men 
at det også da ble skjøvet fremover i tid. Sekretariatet ønsker derfor at kontrollutvalget gjør 
en vurdering på om prosjektet skal gjennomføres og eventuelt når i den nye planperioden 
prosjektet eventuelt bør gjennomføres. 

Risiko og vesentlighetsvurdering på området RF:2/VF:3 

 

5.  Covid19 
Generelt har Covid -19 situasjonen hatt innvirkning på alle områder. Nasjonalt har flere 

kontrollutvalg ønsket at det skal gjennomføres forvaltningsrevisjonen av kommunens 

håndtering av Covid19-pandemien. Pandemien har påvirket de fleste kommunale områder i 

stor eller mindre grad. Det kan være ulik tilnærming til hva det er ønskelig en 

forvaltningsrevisjon skal innebære. Fokuset nasjonalt har vært sett opp mot beredskapsplan, 

ettervirkninger psykisk helse/ levekår, utsatte barn og ungdom og økonomiske 

konsekvenser. 

Sekretariatet er ikke kjent med at det er spesielle utfordringer som gjelder for Sarpsborg 
kommune i denne sammenheng. Det kan likevel være hensiktsmessig å gjennomføre et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt sett opp mot Covid19-situasjonen, ikke minst for å kunne ha en 
evaluering og lære hvis det oppstår lignende situasjoner i fremtiden. 

I møte med ordfører og kommunedirektør sier ordfører at det er ønskelig med en 
egenvurdering av området. Kommunedirektør er enig i at dette bør evalueres. Det kan være 
nyttig med en forvaltningsrevisjon. 

Risiko og vesentlighetsvurdering på området er: RF: 2/ VF:2 
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6. Selskaper 
I kommunal sektor er det blitt mer og mer vanlig å organisere deler av tjenesteproduksjonen i 
fristilte selskap, foretak, stiftelser og lignende. I ØKUS sin plan for eierskapskontroll for 
perioden 2020-2023 framkommer det at «selskapsorganisering kan gi styringsmessige 
utfordringer for kommunestyret som er den øverste beslutningstaker. I tillegg reiser det 
spørsmål i forhold til tilsyn og kontroll med denne type organisering av virksomheten. Det 
faktum at en oppgave som tidligere lå innenfor forvaltningen er organisert inn i et 
utenforliggende selskap, bør ikke i seg selv føre til mindre tilsyn og oppfølging av kontroll- og 
tilsynsorganet i kommunen. Tvert om, det kan være nødvendig med en økning i oppfølging 
og koordinering da den ligger utenfor det tradisjonelle forvaltningsorganet.» 
For fullstendig oversikt over alle selskaper hvor kommunen er helt eller delvis eier se Østfold 
kontrollutvalgssekretariat ØKUS sin plan for eierskapskontroll for Sarpsborg kommune 
(vedlegg 2). Kontrollutvalgets vurdering må sees i sammenheng med hvilke selskap det blir 
vurdert eierskapskontroll på. 
Sekretariatet har ikke funnet grunnlag til å foreta en ytterligere risiko- og 
vesentlighetsvurdering av selskapene hvor kommunen har medeierskap. Sekretariatet har 
heller ikke vurdert at det foreligger noe behov for forvaltningsrevisjon av selskapene. Det skal 
imidlertid gjennomføres eierskapskontroller i følgende selskaper i planperioden 2022-2023: 

 Østfold Energi AS 

 Skjeberg Marinesenter AS 
 

Risiko og vesentlighetsvurdering på området er: RF: 1/ VF:2 

 

7. Kommunedirektørens uttalelse 
 

Kommunedirektøren har gitt sin uttalelse til risiko- og vesentlighetsvurderingen. 

Kommunedirektøren har ikke noe å bemerke til risiko- og vesentlighetsvurderingen. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/130 
Dokumentnr.: 74 
Løpenr.: 258619/2021 
Klassering: 3003-188 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 30.11.2021 21/48 

 

Avslutning av nåværende forvaltningsrevisjonsplan 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Sekretariatet legger frem saken med to alternative forslag til vedtak og innstilling, se 

vurderinger. 
 
 
Fredrikstad, 12.11.2021 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU-sak 21/31, den 14.09.2021, «Avklaring på og informasjon om utsatte og forsinkede 
forvaltningsrevisjoner» 
KU-sak 19/47, den 17.12.2019, «Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021» 
KU-sak 20/31, 22.09.2020, «Forespørsel om utsettelse av forvaltningsrevisjonsrapport 
"Kvalitet og kompetanse i helse- og omsorgstjenestene hjemmetjenesten"» 
KU-sak 21/11, 02.02.2021, «Eventuelt» 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 i sitt møte den 
17.12.2019. Kommunestyret vedtok planen i sitt møte den 27.02.2020. Videre ble planen 
rullert etter sak 20/31 og sak 21/11 i kontrollutvalget. Følgende områder for prosjekt ble 
vedtatt og deretter rullert: 
 
1. IT-sikkerhet  
2. Brukerstyrt personlig assistanse BPA  
3. Spesialundervisning  
4. Lærernorm i grunnskolen  
5. Byggesak 
6. Tildeling av tjenester (og pårørende-oppfølging) 
7. Personvern 
8. Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting 
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9. Oppfølging av politiske vedtak 
10. Kommunens bruk av alternative skolearena 
 
Prosjekt nummer 9 og 10 ble vedtatt som et restanseprosjekt, det vil si at de kun skulle 
gjennomføres hvis det var timer til det i planperioden, eventuelt hvis det var behov for 
endringer i planen. Disse prosjektene er ikke gjennomført i planperioden. Prosjekt nummer 6 
og 7 ble vedtatt skulle gjennomføres. Dette er imidlertid ikke gjennomført av ulike årsaker. 
Østre Viken kommunerevisjon IKS har gitt tilbakemeldinger på at dette ikke kan leveres 
innenfor rammene i 2021. 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at et kommunestyrevedtak er bindende og førende inntil et eventuelt 
nytt vedtak foreligger. 
 
For å unngå at revisjonen har et stadig etterslep på bestilte prosjekter i henhold til planverk, 
bør kontrollutvalget be kommunestyret om å avslutte plan for forvaltningsrevisjon 2020-
2021. Kontrollutvalget bør deretter ta stilling til om prosjekt 6,7,9 og 10 skal innarbeides i nytt 
planverk for 2022-2024. 
 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan gi følgende vedtak og innstilling til 
kommunestyret: 
1.Kontrollutvalget tar saken til orientering og gir følgende innstilling til kommunestyret: 

1. Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 avsluttes.  
2. De fire gjenstående prosjektene i planverket, henholdsvis: «Tildeling av tjenester (og 

pårørende-oppfølging)», «Personvern», «Oppfølging av politiske vedtak» og 
«Kommunens bruk av alternative skolearena» blir vurdert inn i nytt planverk for 2022-
2024. 

 
Hvis kontrollutvalget vurderer at disse to prosjektene ikke skal inn i nytt planverk, kan vedtak 
og innstilling være følgende: 
1.Kontrollutvalget tar saken til orientering og gir følgende innstilling til kommunestyret: 

1. Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 avsluttes.  
2. De fire gjenstående prosjektene i planverket, henholdsvis: «Tildeling av tjenester (og 

pårørende-oppfølging)», «Personvern», «Oppfølging av politiske vedtak» og 
«Kommunens bruk av alternative skolearena» skal ikke gjennomføres. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/134 
Dokumentnr.: 45 
Løpenr.: 264957/2021 
Klassering: 3003-192 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 30.11.2021 21/49 

 

Henvendelse angående "Bukkenes" 15.september 2021 

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

 
2. Kontrollutvalget tar ikke saken til videre behandling 

 
Fredrikstad, 16.11.2021 
 
 

Vedlegg 
 Brev/mail fra Sarpsborg Pensjonistparti ved bystyrerepresentant Ståle Hansen til 

kontrollutvalget i Sarpsborg kommune, datert 15.09.2021. 
 Bystyresak 57/21 Bukkenes – realisering av vedtatt reguleringsplan (kun 

saksfremlegg) 
 Protokoll bystyret sak 57/21 Bukkenes (utklipp). 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Bystyre sak 57/21 med vedlegg kan leses her: Sarpsborg kommune - Politiske utvalg 2019-
2023 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalgets leder fikk via mail 15. september 2021, en henvendelse fra Sarpsborg 
Pensjonistparti ved Ståle Hansen. I henvendelsen fremkommer det at Pensjonistpartiet 
reagerer på saksgangen i saken om «Bukkenes». Videre fremkommer det at det ønskes at 
kontrollutvalget gjennomfører en forvaltningsrevisjon av saken. (Mailen ligger i sin helhet til 
slutt i dette dokumentet, vedlegg1.) 
 
Sekretariatet ser at saken var oppe til behandling i bystyret 16.09.2021, dagen etter 
henvendelsen. Bystyrets saksfremlegg og protokoll ligger som vedlegg til saken. Øvrige 
vedlegg til saken kan leses på kommunens nettside.  
 
I saksfremlegget til bystyret står det følgende sammendrag: 
 
  Sammendrag:  
 

46

https://www.sarpsborg.com/politikk-og-planer/politiske-moter/politiske-utvalg-2019-2023/#se:mote/moteid:4277861/utvalgid:637461
https://www.sarpsborg.com/politikk-og-planer/politiske-moter/politiske-utvalg-2019-2023/#se:mote/moteid:4277861/utvalgid:637461


Eiendommen Bukkenes på Søndre Karlsøy ble overtatt av Skjeberg kommune i 1981 
med en testamentarisk klausul om at eiendommen skulle benyttes som feriekoloni for 
barn. I 2003 fikk Sarpsborg kommune aksept fra Fylkesmannen for at eiendommen 
kunne selges under forutsetning av at midlene skal benyttes til utbedring, 
modernisering og løpende vedlikehold av kommunens leirskole i Ullerøy.  
Detaljreguleringsplan for området Bukkenes ble vedtatt i 2017 og åpner opp for å 
realisere 11 nye hyttetomter for salg. I 2018 vedtok bystyret utbygging av den 
nærliggende Ullerøy leirskole.  
Kommunedirektøren har i denne saken vurdert fremtidige løsninger for eiendommen 
Bukkenes. Det anbefales å selge området regulert til hyttetomter under ett i det åpne 
marked. 

 
Bystyret fattet følgende vedtak i saken 16.09.2021: 

 

Vurdering 
Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle andre enn de saker som det får seg 
forelagt fra kommunestyret, eller der det framgår av lov og forskrift. 
 
Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og skal ikke behandle klager på vedtak som har vært 
til administrativ eller politisk behandling. Klager eller krav om å få omgjort vedtak må 
behandles i kommunens klageinstanser i tråd med forvaltningsloven. For klager på 
enkeltvedtak er det klagenemder, kommunestyret, formannskapet eller fylkesmannen som 
er klageinstans, og klagen skal fremsettes for det organet som fattet vedtaket. Politiske 
vedtak – som ikke retter seg mot enkeltpersoner eller interessegrupper med rettslig 
klageinteresse, kan derimot ikke påklages. 
 
Det kontrollutvalget kan gjøre, på generelt grunnlag og med fokus på systemkontroll, er å 
undersøke henvendelser som kan tyde på svikt i den kommunale saksbehandlingen, eller at 
kommunen ikke følger de lover og retningslinjer den er underlagt. 
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Kontrollutvalget må avgjøre om saken skal undersøkes nærmere basert på den 
dokumentasjonen som foreligger.  Hvis kontrollutvalget ønsker å gå videre med saken kan 
det i første omgang være hensiktsmessig med en informasjon fra kommunedirektør om de 
pågående prosessene. 
 
Det vises til forskrift om kontrollutvalg og revisjonen § 1 «Rammer for kontrollutvalgets 
myndighet»: 
Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens 
eller fylkeskommunens folkevalgte organer eller andre kommunale organer. 
 
Sekretariatets vurdering er at denne saken omhandler politiske prioriteringer, noe 
kontrollutvalget ikke kan overprøve. Med grunnlag i dette anbefaler sekretariatet å ikke ta 
saken til videre behandling. 
 
 
 

Vedlegg 1. utskrift av mail 15.09.2021: 
 
-------- Opprinnelig melding -------- 
Fra: Ståle Hansen <stalehansen@gmail.com>  
Dato: 15.09.2021 19:19 (GMT+01:00)  
Til: Jon Jæger Gåsvatn <jon-jaeger.gaasvatn@sarpsborg.com>  
Emne:  
 
Sarpsborg Kontrollutvalg  
V/leder Jon J. Gåsvatn 
 
 
Hei Jon 
 
Sak, Bukkenes. 
 
Kontrollutvalget er ikke ett klageorgan, og har derfor ikke anledning til å behandle klager på 
enkeltsaker. 
 
I denne saken, om Bukkenes, er det mye rart som kommer frem. Det Pensjonistpartiet 
reagerer på er saksgangen. 
 
Kontrollutvalget kan så vidt meg bekjent, på eget initiativ vurdere om kommunens egne 
retningslinjer og sentrale lover/forskrifter følges og bestemme seg for å gjøre egne 
undersøkelser om alt går i riktig rekkefølge.  
 
Såkalt "forvaltningsrevisjon". 
 
I denne saken kan det se ut som om det trengs. 
 
Vi anmoder derfor kontrollutvalget til å foreta en forvaltnings revisjon av denne saken. 
 
 
Hilsen 
Sarpsborg Pensjonistparti 
Ståle Hansen, bystyrerepresentant. 
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Arkivsak-dok. 17/02919-52 
Saksbehandler Ellen Terese Bråtekas 
 
Saksgang Møtedato Sak nr. 
Formannskapet 2019 - 2023 03.06.2021  
Bystyret 2019-2023 17.06.2021  
 
 
 
 
 
 

Bukkenes - realisering av vedtatt reguleringsplan 

Innstillingssak.  
Medsaksbehandlere: 
Trond Henning Klausen, Christoffer Ramstad, Bjørn Kristian Bjercke, Marit Pedersen, Jon 
Gustavsen, Bård Andersen 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Utbyggingsområdene under gnr 1133 bnr 5 Bukkenes selges som ferdig regulert 
område til høystbydende. 

2. Kommunedirektør gis fullmakt til salg av landbruksarealene til Marianne Karlsøen 
Berger forutsatt at et slikt kjøp sikrer utvidet veirett over kjøpers eiendom gnr 1133 
bnr 4 for innregulerte fritidstomter. 

3. Kommunedirektøren fremmer forslag om nødvendige budsjettendringer gjennom 
tertialrapporteringen, når salgene er gjennomført og endelig salgsinntekt er kjent.  

4. Kommunedirektøren forbereder etablering av en stiftelse med formål at midlene fra 
salg av Bukkenes skal benyttes til oppgradering av Ullerøy leirskole. 

 
 
 
Vedlegg:  
1. Plankart 
2. Brev fra Bukkenes vel, vann og avløpslag v/ adv Skaaraas 
3. Takst over landbruksarealene v/ siv.agr. Emil Anstensrud 
4. Takst fra Veridian Analyse AS for utbyggingsområdet samlet 
5. Innspill fra Gunnar Brinchman 
6. Tilbakemelding fra DNT Nedre Glomma 
 
 
 
Sammendrag: 
 
Eiendommen Bukkenes på Søndre Karlsøy ble overtatt av Skjeberg kommune i 1981 med 
en testamentarisk klausul om at eiendommen skulle benyttes som feriekoloni for barn. I 2003 
fikk Sarpsborg kommune aksept fra Fylkesmannen for at eiendommen kunne selges under 
forutsetning av at midlene skal benyttes til utbedring, modernisering og løpende vedlikehold 
av kommunens leirskole i Ullerøy.  
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Detaljreguleringsplan for området Bukkenes ble vedtatt i 2017 og åpner opp for å realisere 
11 nye hyttetomter for salg. I 2018 vedtok bystyret utbygging av den nærliggende Ullerøy 
leirskole. 
Kommunedirektøren har i denne saken vurdert fremtidige løsninger for eiendommen 
Bukkenes. Det anbefales å selge området regulert til hyttetomter under ett i det åpne 
marked. 
 
Utredning: 
 
Faktum, historikk og politiske vedtak som omhandler Bukkenes 
Eiendommen Bukkenes var et gammelt gårdsbruk hvor det også var festet ut 29 tomter til 
fritidsbebyggelse. I 1967 testamenterte Leif Ingolf Nilsen eiendommen til Skjeberg kommune 
med klausul om at eiendommen skulle benyttes som feriekoloni for barn. Skjeberg kommune 
overtok eiendommen i 1981 og benyttet eiendommen i tråd med formålet i testamentet. 
 
Sarpsborg kommune eier også Ullerøy leirskole (som ligger i nærheten). 
Både samfunnsutviklingen og et omfattende rehabiliteringsbehov på bygningsmassen (på 
begge eiendommene) førte til at Sarpsborg kommune vurderte salg av Bukkenes for å 
prioritere drift og oppgradering av Ullerøy leirskole. Testamentsklausulen hindret et fritt salg 
av eiendommen. Med bakgrunn i Sarpsborg formannskap sitt vedtak 03.10.2002 søkte 
Sarpsborg kommune om omdanning av testamentsklausulen til Fylkesmannen i Østfold. 
Testamentsklausulen i Nilsens testament ble opphevet gjennom Fylkesmannen i Østfold sitt 
omdanningsvedtak fra 09.04.2003 som lyder: 
 
Testamentsklausul i Leif Ingolf Nilsens testament av 23.11.67 vedrørende eiendommen 
Bukkenes, gnr. 1133 bnr 5 i Sarpsborg kommune oppheves. 
Fylkesmannen gir samtykke til at Sarpsborg kommune avhender eiendommen. Samtykket 
gis på følgende vilkår: 

 Salg av eiendommen skal skje på det åpne marked. 
 Sarpsborg kommune oppretter en stiftelse i Leif Ingolf Nilsens navn, og i henhold til 

stiftelseslovens bestemmelser om dette. Opprettelsen innebærer bl.a at det 
oppnevnes et styre, samt at det fastsettes vedtekter for stiftelsens virksomhet. 

 Inntektene fra salget av eiendommen utgjør stiftelsens grunnkapital. 
Stiftelsens formål bør utformes slik at det fremgår at stiftelsens midler skal benyttes til 
utbedring, modernisering og løpende vedlikehold av kommunenes leirskole på Ullerøy. 
Eventuelt kan formålet i tillegg utrykke at overskytende midler kan benyttes til andre 
beslektede formål til beste for barn og unge i Sarpsborg kommune. 
 
 
I sak 59/18 vedtok Sarpsborg bystyre 13.09.2018 følgende: 
 
1. Ullerøy leirskole utvides til å kunne gi et tilbud til alle elever i 6. klasse i Sarpsborg  
    kommune.  
2. Salg av eiendommen Bukkenes benyttes til delfinanisering av investeringene.  
3. Investeringsutgift på 10,8 mill. kr. og finansiering innarbeides i handlingsplan og budsjett  
    2019-2023. 
4. Økte driftskostnader innarbeides i handlingsplan og budsjett 2019-2023. 
5. Alternative skolearenaer sikres egne lokaler på Ullerøy leirskole. 
 
 
Handlingsplan 2021-2024 med årsbudsjett for 2021 har avsatt 11 mill. kr til utbygging og 
nødvendig utvidelse av Ullerøy leirskole i form av nytt overnattingsbygg, nytt verkstedbygg 
og innvendig oppgradering av hovedhuset. Dette skal stå ferdig til skolestart høsten 2023. 
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Detaljreguleringsplan for Bukkenes 
I kommunedelplan for kystsonen, vedtatt juni 2007, ble området Bukkenes/Rensfanten på 
Søndre Karlsøy båndlagt med krav om utarbeidelse av reguleringsplan innen fire år. 
 
Båndleggingen omfattet også deler av naboeiendommen Karlsøen, da eid av Ingrid Berger. 
Arbeidet med detaljreguleringsplan startet i 2008. Planområdet var opprinnelig større og 
omfattet i tidlig fase også deler av naboeiendommen Karlsøen, men ble tatt ut etter merknad 
fra grunneier. 
 
Detaljreguleringsplan for området Bukkenes ble vedtatt i 2017 og åpner opp for å realisere 
11 nye hyttetomter for salg. 
 
Etterfølgende momenter og innspill i den videre vurderingen av Bukkenes 
Detaljreguleringsplanen har vært gjenstand for klagebehandling hos Fylkesmannen (både 
lovlighetsklage og ordinær forvaltningsklage), Sivilombudsmannen og kommunens 
kontrollutvalg. Ingen av klagene har ført frem. 
 
Kommunedirektøren startet i 2019 forberedende arbeid med å sikre rettigheter for vei, vann 
og avløp. Det har vært jevnlig dialog med Bukkenes vel, vann og avløpslag. 
 
Hytteeierne (gjennom Bukkenes vel, vann og avløpslag) har primært et ønske om at dagens 
situasjon på Bukkenes vedvarer, sekundært at det skjer en omregulering som er mer i tråd 
med de innspill de har hatt både før, under og i etterkant av vedtatt plan.  
 
Hytteeierne har i tidligere dialog med administrasjonen også uttrykt at de ønsker å 
overta arealene som er regulert til hytter (T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9 og T10)  mot en vederlagsfri 
tilgang til veien og tilkobling til vann- og avløpslaget for de resterende 3 hyttetomter.  
 
Laget har nå gjennom advokat formelt sendt en forespørsel om at et fremtidig 
eiendomsselskap (bestående av foreningens medlemmer) kan kjøpe områdene regulert til 
hytter inkl parkeringsplass og lekeplass (L og P6) av kommunen (ref. vedlagte brev) 
 
Bukkenes’ framtid har også vært hyppig nevnt i lokale medier og i leserinnlegg. Det er 
forøvrig innkommet et skriftlig innspill fra Gunnar Brinchmann. Kommunedirektøren oppfatter 
innspillet som en anmodning til politisk nivå om å utsette realitetsbehandling i saken og 
vedlegges derfor saken (vedlegg 5) uten ytterligere saksforberedelse. 
 
I Handlingsplan med økonomiplan 2021- 2024 med årsbudsjett 2021 vedtok bystyret at det 
gjennom Sarpsborg kommunes representanter i Oslofjordens Friluftsråd skulle arbeides for 
at kommunen kan få kystledhytte. Dette innspillet var ikke rettet til Bukkenes spesielt, men 
nevnes som bakgrunn for at kommunedirektøren tar med seg alternativet i denne saken. 
 
 
Veien videre - alternativer 
Kommunedirektøren har vurdert følgende alternativer: 
 

1. Beholde Bukkenes med hele eller deler av dagens bebyggelse i kommunal 
virksomhet eller som kystledshytte/turisthytte for allmenheten  

 
2. Selge utbyggingsområdene direkte til hytteeierne ref. henvendelse. 

 
3. Realisere vedtatt reguleringsplan og opparbeide området/hyttetomter for salg i det 

åpne marked 
a) selge området regulert til hyttetomter under ett 
b) selge hyttetomter enkeltvis 
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Beholde Bukkenes i kommunal virksomhet eller som turisthytte/kystledshytte for 
allmennheten. 
 
For fremtidig bruk i kommunal virksomhet er i det mest aktuell med en fortsettelse av dagens 
bruk til skolesektoren. I dag benyttes Bukkenes 4-5 dager i uka som alternativ skolearena for 
elever i barne- og ungdomsskole. 
 
Dersom man velger å beholde Bukkenes må det bevilges midler til rehabilitering av 
hovedhuset, samt evt også uthusene. Rehabilitering av all bebyggelse vil anslagsvis koste 6 
millioner kroner. Rehabilitering av kun hovedbygg og riving av uthus, vil anslagsvis koste 
3,25 millioner kroner. 
 
Rambøll Management Consulting har på oppdrag for Sarpsborg kommune gjennomgått og 
vurdert Virksomhet alternative skolearenaer. Gjennomgangen innebar en vurdering av 
virksomhetens innhold, aktiviteter og tilbud, organisering, ressurser og økonomi. Det er ikke 
fremkommet spesifikke arealbehov eller behov for Bukkenes spesielt i dette arbeidet. 
 
I bystyresak 59/18 om utbygging av Ullerøy leirskole fremkommer det at Virksomhet 
alternativ skolearena vil kunne benytte Ullerøy gjennom hele skoleåret på en slik måte at det 
kan kombineres med det ordinære leirskoletilbudet.  
Alternative skolearenaer er dessuten sikret egne lokaler på Ullerøy leirskole ved utbyggingen 
der jfr pkt 5. Kommunedirektøren vil følgelig ikke anbefale en fortsatt bruk av Bukkenes til 
alternative skolearenaer. 
 
I Handlingsplan med økonomiplan 2021- 2024 med årsbudsjett 2021 vedtok bystyret at det 
gjennom Sarpsborg kommunes representanter i Oslofjordens Friluftsråd skulle arbeides for 
at kommunen kan få kystledhytte. Å beholde Bukkenes som turisthytte/kystledshytte for 
allmennheten kan evt gjøres gjennom en overdragelse eller et samarbeid med Oslofjordens 
friluftsråd eller Turistforeningen. Administrasjonen har vært i kontakt med begge disse 
aktørene for å forhøre seg om dette kan være av interesse.  
 
Oslofjordens friluftsråd har besvart at de for øyeblikket ikke kapasitet til å engasjere seg i nye 
prosjekter, men at de på generell basis alltid interessert i å lære mer om potensielle nye 
steder for en kystledhytte.  
  
DNT Nedre Glomma har gitt en tilbakemelding på at dette kan være av interesse og ser for 
seg å kunne inngå en langsiktig leieavtale, minimum 30 år inklusiv sjøhuset ved 
friområdet/stranda. 
  
Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at en overdragelse til slike foreninger forutsetter 
søknad og godkjenning fra Stiftelsestilsynet idet dette vil være et direktesalg og ikke et salg i 
det åpne marked. 
 
Bruk til kystledshytte eller turisthytte krever dessuten rehabilitering av bygg i samme omfang 
som nevnt over. Det trengs med andre ord ytterligere avklaringer. Utfallet av nærværende 
sak vil eventuelt avgjøre om det skal arbeides videre med realisering av 
kystledshytte/turisthytte på Bukkenes.  
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Direktesalg av utbyggingsområdene til selskap bestående av nåværende hytteeierne på 
Bukkenes  
 
Bukkenes vel, vann og avløpslag har et ønske om å kjøpe det regulerte tomteområdet, slik at 
de selv kan stå for utvikling og fortetting, og dermed ha kontroll på det som måtte være 
påkrevd av infrastruktur i tråd med reguleringsbestemmelsene. Det overordnede ønsket er å 
bevare det eksisterende miljøet mest mulig. 
 
Bukkenes vel, vann og avløpslag har formelt sendt en forespørsel om å få overta 
utbyggingsområdene på Bukkenes. Forslaget går ut på at et fremtidig eiendomsselskap 
(bestående av foreningens medlemmer) kjøper områdene regulert til hytter inkl 
parkeringsplass og lekeplass (L og P6) av kommunen. De har på eget initiativ innhentet 
verdivurdering for 11 råtomter til fritidsbebyggelse som konkluderer med en samlet verdi på 
kr 4.750.000,-.  
 
Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at Fylkesmannens omdanningsvedtak (av 
testamentsklausulen) krever salg i det åpne marked. Et direktesalg vil i tillegg til vedtak i 
bystyret også kreve at Stiftelsestilsynet gir samtykke til dette (Stiftelsestilsynet har overtatt 
myndighet for slike omdanningssaker) 
 
Dersom kommunen velger et salg av utbyggingsområdet i det åpne marked (alternativet 
under) er det selvsagt åpent for at initiativtakerne blant velforeningens medlemmer kan være 
med i en budrunde. 
 
 
Realisere vedtatt reguleringsplan – salg av Bukkenes i det åpne marked 
 
En iverksetting av vedtatt reguleringsplan med hytteutbygging på Bukkenes kan oppnås ved 
at kommunen selv opparbeider og klargjør tomtene for salg. Et alternativ er å selge området 
regulert til hyttetomter under ett til eiendomsutvikler/utbyggere. 
 
Kommunedirektøren har innhentet ekstern verdivurdering i denne sammenheng. 
 
Veridian Analyse AS har på oppdrag fra Sarpsborg kommune taksert utbyggingsområdene 
på Bukkenes til 14,3 mill. kr slik de fremstår i dag, uten ytterligere kommunale investeringer.  
 
Skal kommunen kunne selge 11 bygningsklare hyttetomter vil det være behov for å 
gjennomføre infrastrukturtiltak for om lag 8. mill. kr. En slik tilrettelegging vil dermed medføre 
at alle hyttetomtene må selges for gjennomsnittlig 2 mill. kr pluss salgsomkostninger for at 
dette skal fremstå som like økonomisk gunstig som ett salg av tomten slik den nå foreligger 
til takst.  
 
Kommunedirektørens vurdering 
 
Kommunedirektøren mener intensjonene i Leif Ingolf Nilsens testamente ivaretas på en god 
måte ved at Ullerøy leirskole oppgraderes med inntekter fra salg av eiendommen. Leirskolen 
ligger like ved Bukkenes-eiendommen, og en oppgradering vil gi barn i Sarpsborg bedre 
muligheter for både leirskole og ferieopplevelser ved Skjeberg-kysten. 
 
Med bakgrunn i dette bør også salget gjennomføres slik at inntektene fra salget blir så høye 
som mulig. Kommunedirektøren mener det ikke vil være riktig å tilgodese andre hytteeiere i 
området ved å la de kjøpe hyttetomtene på andre betingelser enn salg i det åpne markedet. 
Kommunens økonomiske situasjon og generelt store investeringsbehov tilsier etter 
kommunedirektørens oppfatning heller ikke at kommunen kan prioritere en kystledhytte. 
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Kommunedirektøren mener at kommunen ikke bør ta risikoen en investering i infrastruktur vil 
medføre. Det vil dessuten være tvilsomt om dette vil medføre en økonomisk gevinst 
sammenlignet med salg av det ferdigregulerte område. Kommunedirektøren anbefaler derfor 
at det ferdigregulerte hyttefeltet selges til høystbydende, med utgangspunkt i foreliggende 
takst.    
 
 
Salg av gjenværende landbruksarealer til nåværende jordleier 
Jordarealene under Bukkenes har siden kommunen overtok eiendommen vært drevet og 
utleid til Karlsøen gård. 
Under reguleringsprosessen har kommunen signalisert at jordleier Karlsøen Berger kan få 
kjøpe gjenværende del av jorda (arealet som i reguleringsplanen er avsatt til landbruksformål 
-merket L1 på plankartet).  
 
Et salg av jordbruksarealene som tilleggsjord til Karlsøen gård kan gjøres uavhengig av om 
man beholder Bukkenes eller selger utbyggingsområdene eller hyttetomter. 
 
Det er innledet forhandlinger om dette med Karlsøen Berger. Idet pris for landbruksarealer er 
underlagt prisregime etter konsesjonsloven, er det innhentet landbrukstakst for disse 
arealene.  Verdivurderingen er avgitt som kjøpspris pr dekar da størrelsen på det areal som 
skal overdras ikke foreløpig er nøyaktig fastsatt. For jordbruksarealene er verdien satt til kr 
12 600,- pr dekar.  
Det anbefales at kommunedirektør gis fullmakt til salg av landbruksarealene forutsatt at et 
slikt kjøp sikrer utvidet veirett for innregulerte hyttetomter over eiendommen gnr 1133 bnr 4. 
 
Etablering av stiftelse  
Fylkesmannens samtykke fra 2003 setter som vilkår at Sarpsborg kommune skal etablere en 
stiftelse som skal forvalte salgsinntekten.  Samtidig skal stiftelsens formål utformes slik at 
inntekten skal benyttes til utbedring, modernisering og løpende vedlikehold av kommunenes 
leirskole på Ullerøy. 
 
I 2003 forelå ingen konkrete planer for opprustning av Ullerøy leirskole. Nå har bystyret 
vedtatt å investere i en oppgradering og utvidelse av leirskolen. Kommunedirektøren mener 
det er naturlig at inntekter fra salgssummen inngår i finansieringen av den planlagte 
investeringen. Stiftelsens vedtekter bør legge opp til dette, samt avklare at eventuelle 
salgsinntekter utover det investeringen koster også skal brukes på Ullerøy leirskole. 
 
Kommunedirektøren ønsker å igangsette arbeidet med å etablere en stiftelse, og fremme en 
egen politisk sak om dette. 
 
 
Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse: 
 
Økonomi: 
Det er i kommunens budsjett og handlingsplan 2021-2024 innarbeidet 11 mill. kr til 
oppgradering av Ullerøy leirskole. Salgsinntekten fra Bukkenes kan inngå som 
finansieringskilde for Ullerøy leirskole, jf. Fylkesmannen i Østfold sitt omdanningsvedtak fra 
09.04.2003. Det forutsettes at styret for den planlagte stiftelsen samtykker i dette. 5 mill. kr 
av investeringsutgiften på Ullerøy er foreløpig budsjettert som finansieringskilde gjennom 
salg av Bukkenes. Selges eiendommen for mer, vil dette beløpet kunne oppjusteres. . 
Dersom salgsinntektene overstiger investeringsutgiften kan midlene benyttes til ytterligere 
oppgradering av leirskolen framover.  
 
Utarbeidelsen av reguleringsplan for Bukkenes har kostet ca. 250 000 kr. 
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Veridian Analyse AS har på oppdrag fra Sarpsborg kommune taksert utbyggingsområdene 
på Bukkenes til 14,3 mill. kr slik den fremstår i dag, uten ytterligere kommunale investeringer.  
 
Skal kommunen kunne selge 11 bygningsklare hyttetomter vil det være behov for å 
gjennomføre infrastrukturtiltak for om lag 8. mill. kr. En slik tilrettelegging vil dermed medføre 
at alle hyttetomtene må selges for gjennomsnittlig 2 mill. kr pluss salgsomkostninger for at 
dette skal fremstå som like økonomisk gunstig som ett salg av tomten slik den nå foreligger 
til takst.  
 
Kommunedirektøren mener at kommunen ikke bør ta risikoen en investering i infrastruktur vil 
medføre. Det vil dessuten være tvilsomt om dette vil medføre en økonomisk gevinst 
sammenlignet med salg av det ferdigregulerte område. Det anbefales derfor at det 
ferdigregulerte hyttefeltet selges til høystbydende.    
 
Salgsinntekten fra salget vil bli inntektsført i kommunens investeringsregnskap, mens en 
tilsvarende sum må overføres til stiftelsen gjennom kommunens driftsbudsjett. Stiftelsen kan 
igjen overføre midlene til investeringen i Ullerøy leirskole som tilskudd. Kommunedirektøren 
vil komme tilbake til bystyre gjennom tertialrapporteringen med forslag til budsjettjusteringer 
når et evt. salg er gjennomført.   
 
Miljø: 
Arealene er allerede gjennom en vedtatt detaljreguleringsplan avsatt til fritidsbebyggelse. De 
miljømessige konsekvensene ved en utbygging anses som vurdert og avklart gjennom 
denne planprosessen. 
Ved salg av utbyggingsområdet vil kommunen beholde eierskapet til restarealene under gnr 
1133 bnr 5. Dette er i hovedsak grøntområdene, vei – og parkeringsarealer, arealer langs 
strandlinja, prammen og brygga. 
 
Folkehelse: 
Arealene er allerede gjennom en vedtatt detaljreguleringsplan avsatt til fritidsbebyggelse. De 
Konsekvensene ved en utbygging relatert til folkehelse anses som vurdert og avklart 
gjennom denne planprosessen.  
 
Dersom Bukkenes forblir i kommunalt eie, eller blir en kystledhytte vil det kunne få positive 
konsekvenser for folkehelsen. Det vil innebære at allmennheten får tilgang til dagens 
bebyggelse og kan bruke det til rekreasjon og friluftsliv. 
Allmennheten vil fortsatt ha tilgang til utmark og strandområdene ved salg av 
utbyggingsområdene. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/134 
Dokumentnr.: 44 
Løpenr.: 251712/2021 
Klassering: 3003-192 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 30.11.2021 21/50 

 

Sarpsborg kontrollutvalgs møteplan 2022 

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

virksomhet i 2022: 
 Tirs 1. februar  kl. 13.00 
 Tirs 3. mai   kl. 13.00 
 Tirs 7. juni   kl. 13.00 
 Tir 13. september  kl. 13.00 
 Tir 29. november  kl. 13.00 

 
 
Fredrikstad, 08.11.2021 
 
 

Vedlegg 
Ingen  

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kontrollutvalgets budsjett 2022 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget fastsetter en møteplan for ett år av gangen. I kontrollutvalgets budsjett 
for 2022 er det innarbeidet en møtefrekvens på fem møter, 3 på våren og 2 på høsten.  

Vurdering 
I henhold til budsjett for kontrollutvalget samt sekretariatets vurdering av saksmengden for 
kontrollutvalget, anbefales det at kontrollutvalget avholder fem møter 2022. Som tidligere 
foreslås det at møtene avholdes på tirsdager kl. 13:00 
 
Følgende møtedatoer forslås: 

 Tirs 1. februar  kl. 13.00 
 Tirs 3. mai   kl. 13.00 
 Tirs 7. juni   kl. 13.00 
 Tir 13. september  kl. 13.00 
 Tir 29. november  kl. 13.00 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/133 
Dokumentnr.: 68 
Løpenr.: 251853/2021 
Klassering: 3003-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 30.11.2021 21/51 

 

Referater og meldinger 

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

 
Fredrikstad, 08.11.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 14.09.2021 
2. Fra bystyrets møte den 14.10.2021, sak 63/21, Forvaltningsrevisjonsrapport 

"Spesialundervisning og lærernorm" 
3. Fra bystyrets møte den 14.10.2021, sak 64/21, Oppfølgingsrapport til 

forvaltningsrevisjonsprosjekt "Barnevern - ettervern og kjøp av tjenester" 
4. Fra bystyrets møte den 14.10.2021, sak 65/21, Oppfølgingsrapport 

forvaltningsrevisjonsprosjekt "Antikorrupsjonsarbeid" 
5. Mattilsynet, Baterød Vannverk, datert 21.06.2021 
6. Mattilsynet, Isesjø Vannverk, datert 21.06.2021 
7. Statsforvalteren i Oslo og Viken, Tilsyn med lærernormen 2021 
8. Statsforvalteren i Oslo og Viken, Tilsynsrapport - Kommunens ansvar som 

barnehagemyndighet, Sarpsborg kommune 2021 
9. Revidert prosjektplan Kvalitet i pleie og omsorgstjenestene, datert 12.11.21 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
NKRF – Norges Kommunerevisorforbund 
 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 14.09.2021 ligger vedlagt til orientering. 
 
Vedlegg 2: Bystyret behandlet den 14.09.2021 Forvaltningsrevisjonsrapport 
"Spesialundervisning og lærernorm". Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Til 
orientering. 
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Vedlegg 3: Bystyret behandlet den 14.09.2021 Oppfølgingsrapport til 
forvaltningsrevisjonsprosjekt "Barnevern - ettervern og kjøp av tjenester". Kontrollutvalgets 
innstilling ble enstemmig vedtatt. Til orientering. 
 
Vedlegg 4: Bystyret behandlet den 14.09.2021 Oppfølgingsrapport 
forvaltningsrevisjonsprosjekt "Antikorrupsjonsarbeid". Kontrollutvalgets innstilling ble 
enstemmig vedtatt. Til orientering. 
 
Vedlegg 5 og 6: Mattilsynet fant ingen brudd på regelverket ved gjennomgang av 
opplysninger om drikkevannsbasseng ved Baterød Vannverk og Isesjø Vannverk. Til 
orientering. 
 
Vedlegg 7: Statsforvalteren i Oslo og Viken har gjennomført og avsluttet tilsyn med 
lærernormen ved Hornnes skole, Kurland barneskole og Sandbakken barne- og 
ungdomsskole. Til orientering. 
 
Vedlegg 8: Statsforvalteren i Oslo og Viken ha r gjennomført tilsyn med Kommunens ansvar 
som barnehagemyndighet – Sarpsborg kommune 2021. Til orientering. 
 
Vedlegg 9: Revidert prosjektplan Kvalitet i pleie og omsorgstjenestene, datert 12.11.21, 
legges fram til orientering. 
 
NKRFs kontrollutvalgskonferanse arrangeres 02.02.-03.02.2022 på The Qube, Gardermoen. 
Påmeldingsfrist 16.12.2021. Til orientering. 

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

Kontrollutvalget Sarpsborg 
 
 
 
Møtedato: 14.09.2021,  
Tidspunkt: fra kl. 13:00 til kl. 14:50 
Møtested: Rådhuset, møterom Roald Dahl 
Fra – til saksnr.: 21/28 – 21/42  

 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer innkalte/møtt 

Jon Jæger Gåsvatn, leder (DRP) X 
 

Inger-Christin Torp, nestleder (Ap) X   

Ole Gunnar Torgrimsby (Sp) X   

Heidi Næss (Frp)  Meldt forfall Jon Anders Johansen  

Jon Andersen (SAFOSA) Meldt forfall  John Arvid Skår 

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5  
 
Møtende fra sekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød, rådgiver Anita Rovedal. 
 
Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker, revisor Inger Marie Karlsen-Moum, 
forvaltningsrevisorer Casper Støten og Frank-Willy V. Larsen.  
 
Møtende fra administrasjonen: Kommunedirektør Turid Stubø Johnsen, rådgiver stab, helse 
og velferd Ellinor Andreassen, virksomhetsleder økonomi Hilde Lind, virksomhetsleder 
byggesak, landbruk og kart Jon Myrli og direktør oppvekst Erik Bråthen.  
 
 

……………………. …………………….  
Jon Jæger Gåsvatn (leder) Inger-Christin Torp (nestleder)  

 
 
 

Merknader 
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Saksliste 
 
   

PS 21/28 Godkjenning av innkalling og saksliste  

PS 21/29 Valg av representant til å signere protokoll  

PS 21/30 Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 1. halvår 2021 - 
Sarpsborg kommune 
 

 

PS 21/31 Avklaring på og informasjon om utsatte og forsinkede 
forvaltningsrevisjoner 
 

 

PS 21/32 Forvaltningsrevisjonsrapport "Spesialundervisning og lærernorm"  

PS 21/33 Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjonsprosjekt "Antikorrupsjonsarbeid" 
 

 

PS 21/34 Oppfølgingsrapport til forvaltningsrevisjonsprosjekt "Barnevern - ettervern 
og kjøp av tjenester" 
 

 

PS 21/35 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon: "Byggesak"  

PS 21/36 2.gangs behandling av prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet 
"Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting" 
 

 

PS 21/37 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2022 i Sarpsborg kommune  

PS 21/38 Oppsummering av regnskapsrevisjon for året 2020  

PS 21/39 Revisjonsbrev nr. 1/2021 - Kontrollutvalgets oppfølging  

PS 21/40 Overordnet revisjonsstrategi for 2021 - Regnskapsrevisjon  

PS 21/41 Referater og meldinger  

PS 21/42 Eventuelt  

 

  

64



PS 21/28 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:  

Innkalling og saksliste godkjennes 
 
Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 14.09.2021: 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 
Kontrollutvalgets vedtak:  
Innkalling og saksliste godkjennes 

 

PS 21/29 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 14.09.2021: 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 
Kontrollutvalgets vedtak:  
Til å signere protokoll sammen med leder av utvalget, velges nestleder 

 

PS 21/30 Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 1. halvår 2021 - 
Sarpsborg kommune 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:  

Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 1. halvår 2021 - Sarpsborg kommune, 
tas til orientering 

 
Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 14.09.2021: 
Leder innledet saken og gjorde oppmerksom på en «følgefeil» vedr. prosjektet Kvalitet i pleie 
og omsorgtjenestene for tjenesteyting som har hatt feil navn i flere tidligere saksfremlegg, 
men at dette prosjektet ble gitt nytt navn og vedtatt i bystyret 27. februar 2020. 
Revisjonen redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 
Kontrollutvalgets vedtak:  
Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 1. halvår 2021 - Sarpsborg kommune, tas til 
orientering 

 

PS 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. 
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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. 

 
Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 14.09.2021: 
Leder innledet saken  
Revisjonen redegjorde for saken 
Sekretariatet redegjorde for saken  
 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 
Kontrollutvalgets 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. 

 

PS 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. 
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Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 14.09.2021: 
Leder innledet saken 
Revisjonen redegjorde for saken 
Kommunedirektøren svarte på spørsmål fra utvalget. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 
Kontrollutvalgets vedtak og innstilling: 
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. 

 

PS 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. 
Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 14.09.2021: 
Leder innledet saken 
Sekretariatet redegjorde for saken 
Revisjonen redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 
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Kontrollutvalgets vedtak og innstilling: 
1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 

«Antikorrupsjonsarbeid», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til 
etterretning. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret: 
 
1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Antikorrupsjonsarbeid», til etterretning. 
 
2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen 
anser at de har fått ferdigstilt:  

• Implementering av en felles risikovurderingsmal i alle kommunens 
virksomheter 

• Undersøkelse vedrørende bruk av lobbyregister. 
 

PS 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.  

 
Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 14.09.2021: 
Leder innledet saken 
Sekretariatet redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 
Kontrollutvalgets vedtak og innstilling: 
1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barnevern – 

ettervern og kjøp av tjenester», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til 
etterretning. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Barnevern – ettervern og kjøp av tjenester», til etterretning. 
 
2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen 
anser at de har fått fullført og implementert ny rutine for oppfølging av ungdommer 
bosatt i andre kommuner. Frist settes til 15.01.2022.  

68



PS 21/35 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon: "Byggesak" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:  

Prosjektplan «Byggesak», godkjennes 
 

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 14.09.2021: 
Leder innledet saken 
Revisjonen redegjorde for saken 
Kommunedirektøren kommenterte saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Prosjektplan «Byggesak», godkjennes 
 

PS 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:  

Ny prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Kvalitet i pleie- og 
omsorgstjenestene for tjenesteyting», datert 31.08 2021, tas til orientering og 
godkjennes. 
 

 
Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 14.09.2021: 
Leder innledet saken.  
Revisjonen redegjorde for saken 
Sekretariatet redegjorde for saken 
 
Utvalget drøftet saken og leder foreslo nytt pkt. 1 til problemstilling.  
«Får brukere av pleie- og omsorgstjenester tjenester faglig forsvarlige helse- og 
omsorgstjenester og får brukerne dekket grunnleggende behov, jamfør kvalitetsforskriften. 
Samt meldes avvik? Revisjonen står fritt til å velge virksomheter for hjemmebaserte tjenester 
og institusjoner.» 
 
Innstillingen med ny problemstilling punkt 1. ble enstemmig vedtatt.  
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Ny prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for 
tjenesteyting», datert 31.08 2021, tas til orientering og godkjennes med følgende 
problemstillinger:  

1. Får brukere av pleie- og omsorgstjenester tjenester faglig forsvarlige helse- og 
omsorgstjenester og får brukerne dekket grunnleggende behov, jamfør 
kvalitetsforskriften. Samt meldes avvik? Revisjonen står fritt til å velge 
virksomheter for hjemmebaserte tjenester og institusjoner. 

2. Har kommunen iverksatt tiltak for å følge opp anbefalingene i 
forvaltningsrevisjonen «Kvalitet i heldøgnsomsorgsplasser» fra 2017? 
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PS 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” 

 

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 14.09.2021: 
Leder innledet saken. 
Sekretariatet redegjorde for saken.  
Revisjonen redegjorde for saken. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 
Kontrollutvalgets vedtak og innstilling: 
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” 

 

PS 21/38 Oppsummering av regnskapsrevisjon for året 2020 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:  

Revisors oppsummering av regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2020, tas til 
orientering 

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 14.09.2021: 
Leder innledet saken. 
Revisjonene redegjorde for saken. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Revisors oppsummering av regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2020, tas til orientering  
 

PS 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. 

 
Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 14.09.2021: 
Leder innledet saken. 
Revisjonen redegjorde for saken. 
Sekretariatet redegjorde for saken. 
Vedtak enstemmig som innstilt 
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Kontrollutvalgets 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. 

 

PS 21/40 Overordnet revisjonsstrategi for 2021 - Regnskapsrevisjon 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:  

Overordnet revisjonsstrategi for 2021, tas til orientering 
 
Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 14.09.2021: 
Leder innledet saken. 
Utvalget hadde fått ettersendt vedlegg til saken «Overordnet revisjonsstrategi» 
Revisjonen redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Overordnet revisjonsstrategi for 2021, tas til orientering  

 

PS 21/41 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:  

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 
 
Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 14.09.2021: 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering  

 

PS 21/42 Eventuelt 
Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 14.09.2021: 

Ingen saker 
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Arkivsak 21/00166 
Saksbehandler Ida Marie Odsæter 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Bystyret 2019-2023 14.10.2021 63/21 
 
 
SAKSPROTOKOLL 
 
Forvaltningsrevisjonsrapport "Spesialundervisning og lærernorm" 
 
 
Bystyret 2019-2023 har behandlet saken i møte 14.10.2021 sak 63/21 
Behandling i Bystyret 14.10.2021: 
Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken: 
Jon Gåsvatn (DRP), Per Ludvig Spydevold (KRF), Emil Engeset (H), Jan Petter Bastøe (R) 
 
Votering 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Bystyrets vedtak  
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. 
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Arkivsak 18/07597 
Saksbehandler Ida Marie Odsæter 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Bystyret 2019-2023 14.10.2021 64/21 
 
 
SAKSPROTOKOLL 
 
Oppfølgingsrapport til forvaltningsrevisjonsprosjekt "Barnevern - ettervern og kjøp av 
tjenester" 
 
 
Bystyret 2019-2023 har behandlet saken i møte 14.10.2021 sak 64/21 
Behandling i Bystyret 14.10.2021: 
Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken: 
Jon Gåsvatn (DRP), Margrethe Motzfeldt (H), Per Ludvig Spydevold (KRF) 
 
Votering 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Bystyrets vedtak  
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. 
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Arkivsak 19/01694 
Saksbehandler Ida Marie Odsæter 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Bystyret 2019-2023 14.10.2021 65/21 
 
 
SAKSPROTOKOLL 
 
Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjonsprosjekt "Antikorrupsjonsarbeid" 
 
 
Bystyret 2019-2023 har behandlet saken i møte 14.10.2021 sak 65/21 
Behandling i Bystyret 14.10.2021: 
Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken: 
Jon Gåsvatn (DRP) 
 
Votering 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Bystyrets vedtak  
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. 
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Mattilsynet
Region Stor-Oslo

Saksbehandler: Veronica Dalskau Kvalheim
Tlf: 22 40 00 00 / 22778117
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

Sarpsborg kommunale vannforsyningssystemer
Postboks 237
1702 SARPSBORG

Deres ref:  

Vår ref: 2021/005345  

Dato: 21. juni 2021  

Org.nr: 985399077

Mattilsynet fant ingen brudd på regelverket ved gjennomgang av
opplysninger om drikkevannsbasseng
Dette tilsynet ble gjennomført som en dokumentkontroll utført av seniorinspektør Veronica
Dalskau Kvalheim. Tilsynet er basert på opplysninger om vannforsyningssystemet dere har
gitt oss ved registrering i skjematjenesten og ved besvarelse av spørreskjemaet "Spørsmål om
drikkevannsbasseng". Vi mottok opplysningene den 11.01.2021. Dette brevet inneholder en
tilbakemelding om hva vi observerte ved gjennomgang av opplysningene.

Dokumentkontrollen gjelder

• Baterød Vannverk

Oppsummering av tilsynet
I år fører Mattilsynet tilsyn med distribusjonssystemet, herunder drikkevannsbasseng. Dere har gitt
oss opplysninger som egenerklæring. Disse har vi nå vurdert. Vi har ikke verifisert om opplysningene
stemmer i form av fysisk befaring på bassengene eller nærmere gjennomgang av rutiner dere hevder
å ha.

Dere har også bidratt til at Mattilsynet nå har en langt bedre oversikt over de ulike
drikkevannsbassengene enn det vi har hatt tidligere.

Følgende ble kontrollert og vurdert:

• farekartlegging og farehåndtering knyttet til drikkevannsbasseng: i orden
• sikring av drikkevannsbasseng: i orden
• tilstand og drift av drikkevannsbasseng: i orden
• plan for vedlikehold av drikkevannsbasseng: i orden

Konklusjon
Mattilsynet har ved dette tilsynet ikke funnet forhold som trenger videre oppfølging fra vår side.

Se også informasjon om regelverk og rettigheter.
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Deres ref: — Vår ref: 2021/005345 — Dato: 21. juni 2021

Side 2 av 2

Med hilsen

Eva Cathrine Langø
seksjonssjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.

Vedlegg:
Regelverk og rettigheter

76



Deres ref: — Vår ref: 2021/005345 — Dato: 21. juni 2021

Regelverk og rettigheter
Mattilsynet kan føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak
Mattilsynet har hjemmel til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak i matloven § 23 og drikkevannsforskriften

Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen
Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen. Dette betyr at du kan kreve å få vite hvilket
regelverk som gjelder, hvor du finner regelverket og hvordan dette regelverket skal forstås. Du har også rett
til å få vite hvordan saken din behandles og hvilke rettigheter du har i den sammenheng. Men vi kan ikke gi
konkrete råd om hvordan du skal oppfylle regelverket. Plikten til å veilede følger av forvaltningsloven § 11.

Du har rett til å se saksdokumentene
Du har også rett til å få innsyn i saksdokumentene. Innsynsretten følger av forvaltningsloven §§ 18 - 21.

Vi har vurdert saken etter dette regelverket

• Lov 19. des. 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven )
• FOR 2016-12-22 nr 1868: Forskrift 22. des. 2016 nr. 1868 om vannforsyning og drikkevann

(drikkevannsforskriften )
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Mattilsynet
Region Stor-Oslo

Saksbehandler: Veronica Dalskau Kvalheim
Tlf: 22 40 00 00 / 22778117
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

Sarpsborg kommunale vannforsyningssystemer
Postboks 237
1702 SARPSBORG

Deres ref:  

Vår ref: 2021/005338  

Dato: 21. juni 2021  

Org.nr: 985399077

Mattilsynet fant ingen brudd på regelverket ved gjennomgang av
opplysninger om drikkevannsbasseng
Dette tilsynet ble gjennomført som en dokumentkontroll utført av seniorinspektør Veronica
Dalskau Kvalheim. Tilsynet er bassert på opplysninger om vannforsyningssystemet dere har
gitt oss ved registrering i skjematjenesten og ved besvarelse av spørreskjemaet "Spørsmål om
drikkevannsbasseng". Vi mottok opplysningene den 11.01.2021. Dette brevet inneholder en
tilbakemelding om hva vi observerte ved gjennomgang av opplysningene.

Dokumentkontrollen gjelder

• Isesjø Vannverk

Oppsummering av tilsynet
I år fører Mattilsynet tilsyn med distribusjonssystemet, herunder drikkevannsbasseng. Dere har gitt
oss opplysninger som egenerklæring. Disse har vi nå vurdert. Vi har ikke verifisert om opplysningene
stemmer i form av fysisk befaring på bassengene eller nærmere gjennomgang av rutiner dere hevder
å ha.

Dere har også bidratt til at Mattilsynet nå har en langt bedre oversikt over de ulike
drikkevannsbassengene enn det vi har hatt tidligere.

Følgende ble kontrollert og vurdert:

• farekartlegging og farehåndtering knyttet til drikkevannsbasseng: i orden
• sikring av drikkevannsbasseng: i orden
• tilstand og drift av drikkevannsbasseng: i orden
• plan for vedlikehold av drikkevannsbasseng: i orden

Konklusjon
Mattilsynet har ved dette tilsynet ikke funnet forhold som trenger videre oppfølging fra vår side.

Se også informasjon om regelverk og rettigheter.
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Deres ref: — Vår ref: 2021/005338 — Dato: 21. juni 2021

Side 2 av 2

Med hilsen

Eva Cathrine Langø
seksjonssjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.

Vedlegg:
Regelverk og rettigheter
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Deres ref: — Vår ref: 2021/005338 — Dato: 21. juni 2021

Regelverk og rettigheter
Mattilsynet kan føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak
Mattilsynet har hjemmel til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak i matloven § 23 og drikkevannsforskriften.

Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen
Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen. Dette betyr at du kan kreve å få vite hvilket
regelverk som gjelder, hvor du finner regelverket og hvordan dette regelverket skal forstås. Du har også rett
til å få vite hvordan saken din behandles og hvilke rettigheter du har i den sammenheng. Men vi kan ikke gi
konkrete råd om hvordan du skal oppfylle regelverket. Plikten til å veilede følger av forvaltningsloven § 11.

Du har rett til å se saksdokumentene
Du har også rett til å få innsyn i saksdokumentene. Innsynsretten følger av forvaltningsloven §§ 18 - 21.

Vi har vurdert saken etter dette regelverket

• Lov 19. des. 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven )
• FOR 2016-12-22 nr 1868: Forskrift 22. des. 2016 nr. 1868 om vannforsyning og drikkevann

(drikkevannsforskriften )
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E-postadresse: 
sfovpost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Pb 325  
1502 Moss 

 Besøksadresse: 
Moss: Vogts gate 17 
Drammen: Dr. Hansteinsgate 9 
Oslo: Stensberggata 27 

 Telefon: 69 24 70 00 
www.statsforvalteren.no/ov 
 
Org.nr. 974 761 319 

  Vår dato:  Vår ref: 

  02.06.2021  2021/8669 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Rune Johansen Follestad,  
  
 
 
 
 
 
 

 

Sarpsborg kommune 
Postboks 237 
1702 SARPSBORG 
 
 

  

Avslutning av tilsyn med lærernormen - Hafslund ungdomsskole 

Statsforvalteren i Oslo og Viken viser til varsel om tilsyn med lærernormen, sendt per e-post den 15. 
mars 2021. Hjemmelen for vår tilsynsvirksomhet er opplæringsloven § 14-1 første ledd og 
kommuneloven kapittel 30. Temaet for dette tilsynet var å kontrollere om kommunen følger kravet 
om forholdstall mellom lærer og elev i forskrift til opplæringsloven § 14A-1, også omtalt som 
lærernormen.  
 
Denne rapporten gjelder tilsynet ved Hafslund ungdomsskole. 
 
Metoden i dette tilsynet er, som vi har beskrevet i varselet, enklere enn det dere kjenner til fra 
tidligere tilsyn. Det innebærer at dette brevet erstatter det som i mer omfattende tilsyn ville vært 
endelig tilsynsrapport. 
 
Rettslig grunnlag 
I opplæringsloven § 8-3 er det bestemt at departementet kan fastsette nærmere forskrifter om 
forholdstall mellom tallet på lærere og tallet på elever per skole eller per kommune. Dette er gjort på 
skolenivå i forskrift til opplæringsloven § 14A-1. Der er det bestemt at forholdet mellom tallet på 
lærere og elever i ordinær undervisning maksimalt skal være 15 elever per lærer på 1. - 4. årstrinn, 
20 elever per lærer på 5. - 7. årstrinn og 20 elever per lærer på 8. - 10. årstrinn. 
 
Bakgrunnen for tilsynet 
Bakgrunnen for åpning av tilsynet var at innsamlet data i Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) 
per 1. oktober 2020 viste at lærernormen ved skolen ikke var oppfylt. Forholdstallet som førte til 
mistanke om brudd på regelverket, er vist i varselbrevet av 15. mars 2021. 
 
Vi ba om en tilbakemelding innen 9. april 2021 om de registrerte opplysningene skyldes 
feilregistreringer i GSI-systemet, eller om det er riktig at skolen per 1. oktober 2020 ikke oppfylte 
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E-postadresse: 
sfovpost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Pb 325  
1502 Moss 

 Besøksadresse: 
Moss: Vogts gate 17 
Drammen: Dr. Hansteinsgate 9 
Oslo: Stensberggata 27 

 Telefon: 69 24 70 00 
www.statsforvalteren.no/ov 
 
Org.nr. 974 761 319 

  Vår dato:  Vår ref: 

  21.05.2021  2021/8669 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Rune Johansen Follestad,  
  
 
 
 
 
 
 

 

Sarpsborg kommune 
Postboks 237 
1702 SARPSBORG 
 
 

  

 

Avslutning av tilsyn med lærenormen - Hornnes skole 

Statsforvalteren i Oslo og Viken viser til varsel om tilsyn med lærernormen, sendt per e-post den 15. 
mars 2021. Hjemmelen for vår tilsynsvirksomhet er opplæringsloven § 14-1 første ledd og 
kommuneloven kapittel 30. Temaet for dette tilsynet var å kontrollere om kommunen følger kravet 
om forholdstall mellom lærer og elev i forskrift til opplæringsloven § 14A-1, også omtalt som 
lærernormen.  
 
Denne rapporten gjelder tilsynet ved skole: Hornnes skole. 
 
Metoden i dette tilsynet er, som vi har beskrevet i varselet, enklere enn det dere kjenner til fra 
tidligere tilsyn. Det innebærer at dette brevet erstatter det som i mer omfattende tilsyn ville vært 
endelig tilsynsrapport. 
 
Rettslig grunnlag 
I opplæringsloven § 8-3 er det bestemt at departementet kan fastsette nærmere forskrifter om 
forholdstall mellom tallet på lærere og tallet på elever per skole eller per kommune. Dette er gjort på 
skolenivå i forskrift til opplæringsloven § 14A-1. Der er det bestemt at forholdet mellom tallet på 
lærere og elever i ordinær undervisning maksimalt skal være 15 elever per lærer på 1. - 4. årstrinn, 
20 elever per lærer på 5. - 7. årstrinn og 20 elever per lærer på 8. - 10. årstrinn. 
 
Bakgrunnen for tilsynet 
Bakgrunnen for åpning av tilsynet var at innsamlet data i Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) 
per 1. oktober 2020 viste at lærernormen ved skolen ikke var oppfylt. Forholdstallet som førte til 
mistanke om brudd på regelverket, er vist i varselbrevet av 15. mars 2021. 
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Vi ba om en tilbakemelding innen 9. april 2021 om de registrerte opplysningene skyldes 
feilregistreringer i GSI-systemet, eller om det er riktig at skolen per 1. oktober 2020 ikke oppfylte 
lærernormen. Dersom det stemte at skolen ikke oppfylte lærernormen, ba vi om at dere ga 
opplysninger om hvorvidt det er gjort noe for å utbedre forholdet, eller om situasjonen fortsatt er 
den samme ved skolen.  
 
Kommunens tilbakemelding 
I tilbakemeldingen har dere oppgitt at skolen har tilføyd ressurser i ettertid, hvilket gjør at skolen nå 
oppfyller lærernormen. 
 
Avslutning av tilsynet 
Vi legger til grunn opplysningene kommunen har gitt om tilføyde eller omfordelte ressurser på 
skolen etter 1. oktober 2020, og vurderer dermed at mistanken om lovbrudd ved skolen etter 
forskrift til opplæringsloven § 14A-1 ikke lenger foreligger. Vi avslutter dermed tilsynet. 
Statsforvalteren vil likevel følge opp skolens registreringer i Grunnskolens informasjonssystem per 1. 
oktober 2021. 
 
Informasjon om tilsynet er offentlig 
Vi gjør også oppmerksom på at informasjon om tilsynet er offentlig og publiseres på vår 
hjemmeside, jf. offentlighetsloven § 3. Vi ber dere også vurdere å gi informasjon til elever og foreldre 
om tilsynet, og hva dere har gjort for å oppfylle lærernormen etter 1. oktober 2020, slik at kravet nå 
er oppfylt. 
 
Mulighet til å uttale dere 
Ettersom vi ikke har konkludert med lovbrudd i dette tilsynet, har vi ikke fattet vedtak med pålegg 
om retting, og dere har følgelig heller ikke klagerett. Dere kan likevel uttale dere om innholdet i dette 
brevet som gjelder vår beskrivelse av fakta, forståelse av loven, vurdering og konklusjon. Dersom 
dere mener brevet inneholder feil, bør dere begrunne hvorfor. Dersom dere gir oss en 
tilbakemelding, vil vi kunne vurdere om det er grunnlag for å endre innholdet i brevet. Dere er også 
velkomne til å ta kontakt med oss dersom dere har spørsmål eller ønsker mer informasjon og 
veiledning:   
 

 Rune Follestad, fmburjf@statsforvalteren.no, tlf. 32266954 
 Kjartan Stokke, fmbukns@statsforvalteren.no, tlf. 32266948 
 Ingrid Haraldsen, fmoaidh@statsforvalteren.no, tlf. 22003840 
 Iris Margareta Binder, fmoaimb@statsforvalteren.no, tlf. 22003828 

 
 
 
Med hilsen 
 
Grethe Hovde Parr 
avdelingsdirektør 

  
 
Kjersti Utnes Borgaas 
seksjonssjef 

Barnehage- og utdanningsavdelingen 
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E-postadresse: 
sfovpost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Pb 325  
1502 Moss 

 Besøksadresse: 
Moss: Vogts gate 17 
Drammen: Dr. Hansteinsgate 9 
Oslo: Stensberggata 27 

 Telefon: 69 24 70 00 
www.statsforvalteren.no/ov 
 
Org.nr. 974 761 319 

  Vår dato:  Vår ref: 

  21.05.2021  2021/8669 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Rune Johansen Follestad,  
  
 
 
 
 
 
 

 

Sarpsborg kommune 
Postboks 237 
1702 SARPSBORG 
 
 

  

 

Avslutning av tilsyn med lærernormen - Kurland barneskole 

Statsforvalteren i Oslo og Viken viser til varsel om tilsyn med lærernormen, sendt per e-post den 15. 
mars 2021. Hjemmelen for vår tilsynsvirksomhet er opplæringsloven § 14-1 første ledd og 
kommuneloven kapittel 30. Temaet for dette tilsynet var å kontrollere om kommunen følger kravet 
om forholdstall mellom lærer og elev i forskrift til opplæringsloven § 14A-1, også omtalt som 
lærernormen.  
 
Denne rapporten gjelder tilsynet ved Kurland barneskole. 
 
Metoden i dette tilsynet er, som vi har beskrevet i varselet, enklere enn det dere kjenner til fra 
tidligere tilsyn. Det innebærer at dette brevet erstatter det som i mer omfattende tilsyn ville vært 
endelig tilsynsrapport. 
 
Rettslig grunnlag 
I opplæringsloven § 8-3 er det bestemt at departementet kan fastsette nærmere forskrifter om 
forholdstall mellom tallet på lærere og tallet på elever per skole eller per kommune. Dette er gjort på 
skolenivå i forskrift til opplæringsloven § 14A-1. Der er det bestemt at forholdet mellom tallet på 
lærere og elever i ordinær undervisning maksimalt skal være 15 elever per lærer på 1. - 4. årstrinn, 
20 elever per lærer på 5. - 7. årstrinn og 20 elever per lærer på 8. - 10. årstrinn. 
 
Bakgrunnen for tilsynet 
Bakgrunnen for åpning av tilsynet var at innsamlet data i Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) 
per 1. oktober 2020 viste at lærernormen ved skolen ikke var oppfylt. Forholdstallet som førte til 
mistanke om brudd på regelverket, er vist i varselbrevet av 15. mars 2021. 
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Vi ba om en tilbakemelding innen 9. april 2021 om de registrerte opplysningene skyldes 
feilregistreringer i GSI-systemet, eller om det er riktig at skolen per 1. oktober 2020 ikke oppfylte 
lærernormen. Dersom det stemte at skolen ikke oppfylte lærernormen, ba vi om at dere ga 
opplysninger om hvorvidt det er gjort noe for å utbedre forholdet, eller om situasjonen fortsatt er 
den samme ved skolen.  
 
Kommunens tilbakemelding 
I tilbakemeldingen har dere oppgitt at skolen har tilføyd ressurser i ettertid, hvilket gjør at skolen nå 
oppfyller lærernormen. 
 
Avslutning av tilsynet 
Vi legger til grunn opplysningene kommunen har gitt om tilføyde eller omfordelte ressurser på 
skolen etter 1. oktober 2020, og vurderer dermed at mistanken om lovbrudd ved skolen etter 
forskrift til opplæringsloven § 14A-1 ikke lenger foreligger. Vi avslutter dermed tilsynet. 
Statsforvalteren vil likevel følge opp skolens registreringer i Grunnskolens informasjonssystem per 1. 
oktober 2021. 
 
Informasjon om tilsynet er offentlig 
Vi gjør også oppmerksom på at informasjon om tilsynet er offentlig og publiseres på vår 
hjemmeside, jf. offentlighetsloven § 3. Vi ber dere også vurdere å gi informasjon til elever og foreldre 
om tilsynet, og hva dere har gjort for å oppfylle lærernormen etter 1. oktober 2020, slik at kravet nå 
er oppfylt. 
 
Mulighet til å uttale dere 
Ettersom vi ikke har konkludert med lovbrudd i dette tilsynet, har vi ikke fattet vedtak med pålegg 
om retting, og dere har følgelig heller ikke klagerett. Dere kan likevel uttale dere om innholdet i dette 
brevet som gjelder vår beskrivelse av fakta, forståelse av loven, vurdering og konklusjon. Dersom 
dere mener brevet inneholder feil, bør dere begrunne hvorfor. Dersom dere gir oss en 
tilbakemelding, vil vi kunne vurdere om det er grunnlag for å endre innholdet i brevet. Dere er også 
velkomne til å ta kontakt med oss dersom dere har spørsmål eller ønsker mer informasjon og 
veiledning:   
 

 Rune Follestad, fmburjf@statsforvalteren.no, tlf. 32266954 
 Kjartan Stokke, fmbukns@statsforvalteren.no, tlf. 32266948 
 Ingrid Haraldsen, fmoaidh@statsforvalteren.no, tlf. 22003840 
 Iris Margareta Binder, fmoaimb@statsforvalteren.no, tlf. 22003828 

 
 
 
Med hilsen 
 
Grethe Hovde Parr 
avdelingsdirektør 

  
 
Kjersti Utnes Borgaas 
seksjonssjef 

Barnehage- og utdanningsavdelingen 
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E-postadresse: 
sfovpost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Pb 325  
1502 Moss 

 Besøksadresse: 
Moss: Vogts gate 17 
Drammen: Dr. Hansteinsgate 9 
Oslo: Stensberggata 27 

 Telefon: 69 24 70 00 
www.statsforvalteren.no/ov 
 
Org.nr. 974 761 319 

  Vår dato:  Vår ref: 

  21.05.2021  2021/8669 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Rune Johansen Follestad,  
  
 
 
 
 
 
 

 

Sarpsborg kommune 
Postboks 237 
1702 SARPSBORG 
 
 

  

 

Avslutning av tilsyn med lærernormen - Sandbakken barne- og 
ungdomsskole 

Statsforvalteren i Oslo og Viken viser til varsel om tilsyn med lærernormen, sendt per e-post den 15. 
mars 2021. Hjemmelen for vår tilsynsvirksomhet er opplæringsloven § 14-1 første ledd og 
kommuneloven kapittel 30. Temaet for dette tilsynet var å kontrollere om kommunen følger kravet 
om forholdstall mellom lærer og elev i forskrift til opplæringsloven § 14A-1, også omtalt som 
lærernormen.  
 
Denne rapporten gjelder tilsynet ved skole: Sandbakken barne- og ungdomsskole. 
 
Metoden i dette tilsynet er, som vi har beskrevet i varselet, enklere enn det dere kjenner til fra 
tidligere tilsyn. Det innebærer at dette brevet erstatter det som i mer omfattende tilsyn ville vært 
endelig tilsynsrapport. 
 
Rettslig grunnlag 
I opplæringsloven § 8-3 er det bestemt at departementet kan fastsette nærmere forskrifter om 
forholdstall mellom tallet på lærere og tallet på elever per skole eller per kommune. Dette er gjort på 
skolenivå i forskrift til opplæringsloven § 14A-1. Der er det bestemt at forholdet mellom tallet på 
lærere og elever i ordinær undervisning maksimalt skal være 15 elever per lærer på 1. - 4. årstrinn, 
20 elever per lærer på 5. - 7. årstrinn og 20 elever per lærer på 8. - 10. årstrinn. 
 
Bakgrunnen for tilsynet 
Bakgrunnen for åpning av tilsynet var at innsamlet data i Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) 
per 1. oktober 2020 viste at lærernormen ved skolen ikke var oppfylt. Forholdstallet som førte til 
mistanke om brudd på regelverket, er vist i varselbrevet av 15. mars 2021. 
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Vi ba om en tilbakemelding innen 9. april 2021 om de registrerte opplysningene skyldes 
feilregistreringer i GSI-systemet, eller om det er riktig at skolen per 1. oktober 2020 ikke oppfylte 
lærernormen. Dersom det stemte at skolen ikke oppfylte lærernormen, ba vi om at dere ga 
opplysninger om hvorvidt det er gjort noe for å utbedre forholdet, eller om situasjonen fortsatt er 
den samme ved skolen.  
 
Kommunens tilbakemelding 
I tilbakemeldingen har dere oppgitt at skolen har tilføyd ressurser i ettertid, hvilket gjør at skolen nå 
oppfyller lærernormen. 
 
Avslutning av tilsynet 
Vi legger til grunn opplysningene kommunen har gitt om tilføyde eller omfordelte ressurser på 
skolen etter 1. oktober 2020, og vurderer dermed at mistanken om lovbrudd ved skolen etter 
forskrift til opplæringsloven § 14A-1 ikke lenger foreligger. Vi avslutter dermed tilsynet. 
Statsforvalteren vil likevel følge opp skolens registreringer i Grunnskolens informasjonssystem per 1. 
oktober 2021. 
 
Informasjon om tilsynet er offentlig 
Vi gjør også oppmerksom på at informasjon om tilsynet er offentlig og publiseres på vår 
hjemmeside, jf. offentlighetsloven § 3. Vi ber dere også vurdere å gi informasjon til elever og foreldre 
om tilsynet, og hva dere har gjort for å oppfylle lærernormen etter 1. oktober 2020, slik at kravet nå 
er oppfylt. 
 
Mulighet til å uttale dere 
Ettersom vi ikke har konkludert med lovbrudd i dette tilsynet, har vi ikke fattet vedtak med pålegg 
om retting, og dere har følgelig heller ikke klagerett. Dere kan likevel uttale dere om innholdet i dette 
brevet som gjelder vår beskrivelse av fakta, forståelse av loven, vurdering og konklusjon. Dersom 
dere mener brevet inneholder feil, bør dere begrunne hvorfor. Dersom dere gir oss en 
tilbakemelding, vil vi kunne vurdere om det er grunnlag for å endre innholdet i brevet. Dere er også 
velkomne til å ta kontakt med oss dersom dere har spørsmål eller ønsker mer informasjon og 
veiledning:   
 

 Rune Follestad, fmburjf@statsforvalteren.no, tlf. 32266954 
 Kjartan Stokke, fmbukns@statsforvalteren.no, tlf. 32266948 
 Ingrid Haraldsen, fmoaidh@statsforvalteren.no, tlf. 22003840 
 Iris Margareta Binder, fmoaimb@statsforvalteren.no, tlf. 22003828 

 
 
 
Med hilsen 
 
Grethe Hovde Parr 
avdelingsdirektør 

  
 
Kjersti Utnes Borgaas 
seksjonssjef 

Barnehage- og utdanningsavdelingen 
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lærernormen. Dersom det stemte at skolen ikke oppfylte lærernormen, ba vi om at dere ga 
opplysninger om hvorvidt det er gjort noe for å utbedre forholdet, eller om situasjonen fortsatt er 
den samme ved skolen.  
 
Kommunens tilbakemelding 
I tilbakemeldingen har dere oppgitt at skolen har tilføyd ressurser i ettertid, hvilket gjør at skolen nå 
oppfyller lærernormen. 
 
Avslutning av tilsynet 
Vi legger til grunn opplysningene kommunen har gitt om tilføyde eller omfordelte ressurser på 
skolen etter 1. oktober 2020, og vurderer dermed at mistanken om lovbrudd ved skolen etter 
forskrift til opplæringsloven § 14A-1 ikke lenger foreligger. Vi avslutter dermed tilsynet. 
Statsforvalteren vil likevel følge opp skolens registreringer i Grunnskolens informasjonssystem per 1. 
oktober 2021. 
 
Informasjon om tilsynet er offentlig 
Vi gjør også oppmerksom på at informasjon om tilsynet er offentlig og publiseres på vår 
hjemmeside, jf. offentlighetsloven § 3. Vi ber dere også vurdere å gi informasjon til elever og foreldre 
om tilsynet, og hva dere har gjort for å oppfylle lærernormen etter 1. oktober 2020, slik at kravet nå 
er oppfylt. 
 
Mulighet til å uttale dere 
Ettersom vi ikke har konkludert med lovbrudd i dette tilsynet, har vi ikke fattet vedtak med pålegg 
om retting, og dere har følgelig heller ikke klagerett. Dere kan likevel uttale dere om innholdet i dette 
brevet som gjelder vår beskrivelse av fakta, forståelse av loven, vurdering og konklusjon. Dersom 
dere mener brevet inneholder feil, bør dere begrunne hvorfor. Dersom dere gir oss en 
tilbakemelding, vil vi kunne vurdere om det er grunnlag for å endre innholdet i brevet. Dere er også 
velkomne til å ta kontakt med oss dersom dere har spørsmål eller ønsker mer informasjon og 
veiledning:   
 

 Rune Follestad, fmburjf@statsforvalteren.no, tlf. 32266954 
 Kjartan Stokke, fmbukns@statsforvalteren.no, tlf. 32266948 
 Ingrid Haraldsen, fmoaidh@statsforvalteren.no, tlf. 22003840 
 Iris Margareta Binder, fmoaimb@statsforvalteren.no, tlf. 22003828 

 
 
 
Med hilsen 
 
Grethe Hovde Parr 
avdelingsdirektør 

  
 
Kjersti Utnes Borgaas 
seksjonssjef 

Barnehage- og utdanningsavdelingen 
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2 

Sammendrag 

Vi gjennomfører tilsyn med Sarpsborg kommune. Temaet for tilsynet er barnehagemyndighetens 

plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk etter barnehageloven §§ 

10 første og femte ledd, § 53 og forskrift om overgangsregler til barnehageloven §§ 1 og 2. 

Det overordnede formålet med tilsynet er å kontrollere om kommunen oppfyller kravene i 

regelverket. 

 

Regelverksbrudd 

Kommunen mottok en foreløpig tilsynsrapport og har uttalt seg innen fristen. På bakgrunn av 

kommunens uttalelse, har vi gjort noen endringer i rapporten. Vi anser ikke lenger at det 

foreligger noen brudd på regelverket knyttet til barnehageloven §§ 10 første og femte ledd, § 53 

og forskrift om overgangsregler til barnehageloven §§ 1 og 2. 

Undertema i tilsynet er: 

• Om barnehagemyndigheten ivaretar sitt ansvar for å påse regelverksetterlevelse hos 

barnehageeierne gjennom veiledning og tilsyn 

 

• Om barnehagemyndighetens saksbehandling i forbindelse med tilsyn er i samsvar med 

forvaltningsloven. 
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1 Innledning 

Statsforvalteren fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven § 54. 

Reglene for statlig tilsyn er hjemlet i kommuneloven kapittel 30 og § 5 i forskrift om 

overgangsregler til barnehageloven – tilsyn, veiledning, reaksjoner mv. 

I tilsyn kontrollerer vi om barnehagemyndigheten oppfyller barnehageloven med forskrifter. 

Dersom barnehagemyndigheten ikke følger regelverket, kan vi pålegge retting. 

Våre tilsyn er offentlig myndighetsutøvelse, noe som innebærer at vi skal gjennomføre tilsynet i 

samsvar med reglene i forvaltningsretten og offentlighetsloven. I tilsynet behandler vi 

personopplysninger. Les mer om vår behandling av personopplysninger 

på  www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/. 

1.1 Kort om Sarpsborg kommune 

Sarpsborg kommune har 48 barnehager hvor 10 er kommunale barnehager, 33 er private 

barnehager og 5 er private familiebarnehager. 

Barnehagemyndighetsområdet i Sarpsborg kommune er plassert i Virksomhet oppveksttjenester, 

hvor det er ansatte som ivaretar kun myndighetsoppgaver ut mot kommunale og private 

barnehager. Virksomhetsleder og teamleder i Virksomhet oppveksttjenester har blant annet 

ansvar for oppgaver knyttet til myndighetsområdet. 

Ifølge kommunens delegasjonsreglement datert 06.10.2020, har Utvalg for kultur og oppvekst 

fått delegert kommunens myndighet etter barnehageloven med forskrifter til å treffe vedtak av 

prinsipiell betydning, herunder regnes blant annet: Vedtak om tidsbegrenset eller varig stenging 

av virksomheten. Videre følger det av reglementet at Kommunedirektøren har fått delegert 

myndighet til å treffe vedtak i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning. Kommunen har 

ellers opplyst at delegasjonsreglementet er sendt til revidering, som følge av at referanser til 

barnehageloven ikke er oppdatert i henhold til ny lov. 

1.2 Tema for tilsynet 

Vi har kontrollert følgende tema og undertemaer: 

 

Barnehagemyndighetens plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende 

regelverk etter barnehageloven §§ 10 første og femte ledd og 53 og forskrift om overgangsregler 

til barnehageloven §§ 1 og 2.   

 

a) Barnehagemyndigheten ivaretar sitt ansvar for å påse regelverksetterlevelse hos 

barnehageeierne gjennom veiledning og tilsyn 

b) Om barnehagemyndighetens saksbehandling i forbindelse med tilsyn er i samsvar med 

forvaltningsloven. 
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Vi har ikke sett på hvordan kommunen oppfyller andre krav i regelverket.  

 

Formålet med tilsynet er å kontrollere om kommunen oppfyller kravene i regelverket knyttet til 

kommunens ansvar som barnehagemyndighet og slik bidra til økt rettssikkerhet for barn og 

foreldre. 

1.3 Om gjennomføringen av tilsynet 

Statsforvalteren åpnet tilsyn med Sarpsborg kommune i brev av 22.06.2021. Kommunen ble 

pålagt å levere dokumentasjon til oss. Vi har fått dokumentasjon for å gjennomføre tilsynet. 

Sammen med dokumentene fulgte det et brev som redegjorde nøye for dokumentasjonen, og 

dokumentene var nummererte og delt inn på en måte som gjorde det oversiktlig og enkelt å 

finne frem i. 

I dette tilsynet har vi også benyttet Utdanningsdirektoratets system for egenvurdering, RefLex, 

som informasjonsgrunnlag.  

Kommunen leverte følgende dokumentasjon til Statsforvalteren: 

1. Kommunens organisasjonskart 

2. Organisering av virksomhet oppveksttjenester 

3. Kommunens delegasjonsreglement 

4. Risikovurdering 

5. Kvalitetsmelding om barnehager i Sarpsborg kommune 2020 

6. Oppvekstplan Sarpsborg kommune 2020 

7. Møteplan for fagarena 2019-2022 

- Agenda og PowerPoint fra fagarena februar, juni, oktober og november 2019 

- Agenda og PowerPoint fra fagarena januar, februar, oktober og november 2020 

- Agenda og PowerPoint fra fagarena januar, februar, april og juni 2021 

8. Barnehagemyndighetens årshjul 

9. Plan for tilsyn av barnehagene i Sarpsborg kommune 2019-2020 og 2021-2024 

10. Tilsynsrapporter 

- Foreløpig tilsynsrapport etter hendelsesbasert tilsyn, Sarpsborgmarka barnehage 

- Endelig tilsynsrapport, skriftlig tilsyn Stasjonsbyen barnehage 

- Endelig tilsynsrapport, skriftlig tilsyn Varteig barnehage 

- Endelig tilsynsrapport, skriftlig tilsyn Læringsverkstedet barnehage, Sarpsborg DoReMi 

- Endelig tilsynsrapport, skriftlig tilsyn Paletten familiebarnehage 

- Endelig tilsynsrapport, skriftlig tilsyn Snarveien FUS barnehage 

11. Andre dokumenter som kommunen vurderer som relevant for tilsynets temaer: 

- Kommunens rolle som barnehagemyndighet – veiledning, tilsyn og godkjenning 

- Informasjonsfolder om tilsyn 

- Prosedyrer for: veiledning - tilsyn og godkjenning, gjennomføring av tilsyn, ulike typer 

tilsyn, vedtak etter tilsyn -pålegg om retting, oppfølging av vedtak om pålegg om retting 

og kontroll av årsmeldinger. 
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Statsforvalterens vurderinger og konklusjoner i denne rapporten er basert på den skriftlige 

dokumentasjon fra Sarpsborg kommune og egenvurdering i RefLex fra barnehagemyndigheten.  

Vi sendte foreløpig tilsynsrapport til kommunen 1. oktober 2021. I den presenterte vi våre 

foreløpige vurderinger og konklusjoner. Kommunen har kommentert innholdet i den foreløpige 

rapporten innen fristen 1. november 2021. Vi mottok dette 13.oktober 2021. 

 

I kommunens tilbakemelding på foreløpig rapport fikk vi tilsendt: 

 

1. Uttalelse på foreløpig rapport 

2. Endelig tilsynsrapport for Snarveien FUS barnehage 

 

Vi har behandlet kommentarene under det aktuelle kontrollspørsmålet. 

 

I denne rapporten presenterer vi våre vurderinger og konklusjoner. 

 

2 Kommunen som barnehagemyndighet 

Vi har vurdert kommunens plikt til å påse regelverksetterlevelse, jf. det rettslige grunnlaget 

knyttet til hvert punkt. Dersom vi konkluderer med at kommunen ikke oppfyller kravene som 

ligger i det enkelte spørsmål, er konklusjonen at kommunen ikke oppfyller sin forpliktelse til å 

påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf. barnehageloven §§ 10 første 

og femte ledd og 53, samt forskrift om overgangsregler til barnehageloven §§ 1 og 2. 

2.1 Risikovurderinger  

2.1.1 Har barnehagemyndigheten oversikt over barnehageeiers plikter etter 

barnehageloven? 

Rettslig grunnlag 

Barnehagemyndigheten må ha en overordnet kjennskap til eierpliktene som finnes i 

barnehageloven. For å oppfylle ansvaret om å påse regelverksetterlevelse i barnehagene etter 

forskrift om overgangsregler til barnehageloven § 1, må barnehagemyndigheten ha oversikt over 

regelverket den veileder om og fører tilsyn med. Det er ikke nødvendig med detaljkunnskap om 

alle barnehageeierens plikter, eller at det foreligger en oversikt i et bestemt format. Det er ikke 

den enkelte barnehagemyndighets personlige kjennskap som er det sentrale, men 

barnehagemyndighetens samlede kjennskap til eierpliktene. 

 

Våre observasjoner 

I RefLex svarer barnehagemyndigheten at den har oversikt over barnehageeiers plikter etter 

barnehageloven. 

 

Dokumentet «Kommunens rolle som barnehagemyndighet» fra Sarpsborg kommune inneholder 

blant annet en oversikt over barnehageeiers plikter etter barnehageloven. Videre er det i 
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kommunens «Plan for barnehagetilsyn 2019 -2020» og «Plan for barnehagetilsyn 2021-2024» en 

oversikt over hvilke bestemmelser i barnehageloven som skal kontrolleres gjennom tilsyn. 

Lovbestemmelsene som kommunen viser til er blant annet barnehageloven §§1-5, § 7, §§ 15-20, 

§§ 24-30 og §§ 41-50. 

 

Våre vurderinger 

Dokumentene nevnt ovenfor inneholder en oversikt over eierpliktene som barnehageloven 

oppstiller til barnehageeier. Etter vår vurdering tilsier dette at barnehagemyndigheten har en 

overordnet kjennskap til eierpliktene i barnehageloven med forskrifter. 

 

Konklusjon  

Sarpsborg kommune har oversikt over barnehageeiers plikter etter barnehageloven.  

2.1.2 Har barnehagemyndigheten tilstrekkelig kunnskap om hvordan alle 

barnehageeierne oppfyller sine plikter etter barnehageloven? 

Rettslig grunnlag 

Barnehagemyndigheten må ha nok og egnet informasjon om barnehagene til å gjøre 

risikovurderinger. Dersom barnehagemyndigheten ikke har tilstrekkelig informasjon om 

barnehagenes praksis for å belyse om barnehageeierne ivaretar sine plikter, må den innhente 

det. Uten informasjon om regelverksetterlevelsen, kan ikke barnehagemyndigheten vurdere 

risikoen for brudd på regelverket og behovet for veiledning og tilsyn. Informasjonen skal vise om 

regelverket er kjent, forstått og overholdt av barnehageeierne. 

 

Våre observasjoner 

Kommunen svarer «ja» i RefLex at barnehagemyndigheten har tilstrekkelig kunnskap om 

hvordan alle barnehageeierne oppfyller sine plikter etter barnehageloven. Videre skriver 

barnehagemyndigheten i RefLex at de i 2021 har åpnet tilsyn med alle barnehagene i kommunen 

etter barnehageloven § 46, opplysningsplikt til barnevernet, fordi de på daværende tidspunkt 

ikke hadde tilstrekkelig informasjon og kunnskap om den enkelte barnehage på dette området. 

Med bakgrunn i forskning og offentlige rapporter om økt forekomst av vold og overgrep, spesielt 

med tanke på de minste barna under koronapandemien, valgte barnehagemyndigheten å åpne 

tilsyn med alle barnehagene i kommunen. 

 

I barnehagemyndighetens redegjørelse skriver de at de innhenter informasjon ved å gå gjennom 

barnehagenes årsmelding, resultatregnskap, vedtekter, ulike planer og relevante dokumenter, 

brukerundersøkelser, meldinger fra foreldre/foresatte, klagesaker, erfaringer fra tidligere tilsyn, 

informasjon og kontakt med foreldre og ansatte, møtepunkter, ledermøter og fagarena med 

barnehagene og barnehageeierne. Videre opplyser barnehagemyndigheten at de får ytterligere 

informasjon om barnehagene når de etterspør bidrag til kvalitetsmeldingen og oppvekstplanen. I 

tillegg har de oversikt over hvilke barnehager som deltar på ulike arenaer i regi av kommunen 

som barnehagemyndighet, samt kommunale og regionale satsninger. 
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Videre viser barnehagemyndigheten til at de har jevnlige styrermøter og annen kommunikasjon 

med barnehagene. I forbindelse med dette tilsynet har kommunen sendt inn agenda og referater 

fra møte- og veiledningsvirksomheten som har vært gjennomført fra februar 2019 til juni 2021. 

 

Våre vurderinger 

Opplysningene som barnehagemyndigheten har gitt viser at de får informasjon om 

barnehagenes praksis gjennom ulike informasjonskilder og møtevirksomhet. I tillegg har 

kommunen vist til et eksempel der de ikke hadde tilstrekkelig kunnskap om etterlevelsen i den 

enkelte barnehage når det gjaldt barnehageloven § 46. Da valgte de å gjennomføre tilsyn med 

alle barnehagene for å innhente informasjon.  

 

Etter vår vurdering viser dette at barnehagemyndigheten har kunnskap om barnehagenes 

praksis for å belyse om barnehageeierne ivaretar sine plikter etter barnehageloven, og at 

barnehagemyndigheten innhenter informasjon dersom det de har ikke er tilstrekkelig. 

 

Konklusjon 

Sarpsborg kommune har tilstrekkelig kunnskap om hvordan alle barnehageeierne oppfyller sine 

plikter etter barnehageloven. 

2.1.3 Bruker barnehagemyndigheten denne kunnskapen til å gjøre 

risikovurderinger for å vurdere behov for veiledning og tilsyn? 

Rettslig grunnlag 

Barnehagemyndigheten må bruke kunnskapen om barnehageeierne til å foreta løpende 

vurderinger av sannsynlighet for og konsekvensen av brudd på barnehageeiers plikter i 

barnehageloven. Barnehagemyndigheten må gjøre dette både på bakgrunn av informasjon om 

regelverksetterlevelse i den enkelte barnehage og samlet for alle barnehagene. 

 

På bakgrunn av informasjon om regelverksetterlevelsen, må barnehagemyndigheten vurdere 

behovet for veiledning og tilsyn. Dette innebærer at barnehagemyndigheten må kartlegge risiko 

for brudd på regelverket ved bruk av kilder som sier noe om regelverksetterlevelsen. Videre må 

barnehagemyndigheten vurdere hvilke virkemidler som er egnet til å påse regelverksetterlevelse. 

Dersom barnehagemyndigheten ikke bruker den informasjonen den har om barnehagene, vil 

ikke temaene for tilsyn og veiledning være i tråd med de faktiske behovene. Dette vil igjen 

medføre at barnehagemyndigheten ikke påser regelverksetterlevelse ved gjennomføringen av 

veiledning og tilsyn, jf. forskrift om overgangsregler til barnehageloven § 1. 

 

Våre observasjoner 

Kommunen svarer «ja» i RefLex på at den bruker kunnskapen til å gjøre risikovurderinger for å 

vurdere behovet for veiledning og tilsyn. I RefLex viser barnehagemyndigheten til vedlegget 

«Kommunens rolle som barnehagemyndighet». Det omhandler risikovurdering, kilder til 

informasjon og veiledning, samt tiltaksplan. Videre viser barnehagemyndigheten til dokumentet 

«Grunnlag for risikovurdering barnehager og ulike temaer» hvor det registreres informasjon om 

den enkelte barnehage, som barnehagemyndigheten bruker i sin risikovurdering.  
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I dokumentet «Kommunens rolle som barnehagemyndighet» fremkommer det at en 

risikovurdering skal ligge til grunn for barnehagemyndighetens valg av virkemiddel. Videre 

fremgår det at risikovurderinger for valg av tilsynstema og barnehage skal i størst mulig 

utstrekning baseres på eksisterende informasjon barnehagemyndigheten har opparbeidet seg jf. 

opplysninger gitt i pkt. 2.1.2. I samme dokumentet ligger det et risikodiagram og en tiltaksplan for 

kommunale og private barnehager i Sarpsborg kommune 2021-2024, hvor det fremgår at de 

lovparagrafene som blir markert med gul farge vurderes til tiltaket veiledning, og de som 

markeres med rødt vurderes til tiltaket tilsyn. 

I den oversendte dokumentasjon har kommunen lagt ved «grunnlag for risikovurderinger og 

ulike temaer», hvor vi ser at barnehagemyndigheten registrerer informasjon om hver enkelt 

barnehage. Myndigheten skriver at de bruker dette dokumentet i sin risikovurdering.  

Kommunen som barnehagemyndighet har utarbeidet et årshjul for veiledning, risikovurdering og 

tilsyn i barnehager. Her beskrives ulike aktiviteter barnehagemyndigheten skal gjennomføre 

løpende gjennom hele året og per måned gjennom kalenderåret. Her fremgår det blant annet at 

barnehagemyndigheten skal foreta nødvendige risikovurderinger løpende gjennom hele året på 

bakgrunn av mulige hendelser og uklarheter om forhold er i tråd med lover og forskrifter. 

Barnehagemyndigheten skal også foreta nødvendige risikovurderinger på bakgrunn av 

årsmeldingene og årsregnskapet i BASIL, samt annen informasjon de har tilegnet seg. 

Våre vurderinger 

Slik Statsforvalteren oppfatter praksisen i Sarpsborg kommune, innhenter 

barnehagemyndigheten kunnskap om barnehagenes regelverksetterlevelse gjennom 

årsmeldingen og årsregnskapet i BASIL, gjennom møter med styrerne, meldinger fra 

foreldre/foresatte, klagesaker, gjennom tilsyn og gjennom henvendelser og spørsmål fra 

barnehagene.  

 

Vi har merket oss at barnehagemyndigheten ifølge kommunens rutiner skal foreta nødvendige 

risikovurderinger løpende gjennom året på bakgrunn av den kunnskapen de får om hvordan alle 

barnehageeierne oppfyller sine plikter etter barnehageloven. Videre ser vi at 

barnehagemyndigheten har et dokument hvor de registrerer informasjon om den enkelte 

barnehage, som myndigheten har opplyst at de bruker i sin risikovurdering.  

 

Etter vårt syn viser dette at barnehagemyndigheten bruker den kunnskapen de har om 

barnehagene til å vurdere risikoen for lovbrudd og behovet for tilsyn og veiledning. 

 

Konklusjon 

Sarpsborg kommune bruker kunnskapen til å gjøre risikovurderinger for å vurdere behovet for 

veiledning og tilsyn. 
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2.1.4 Er barnehagemyndighetens risikovurderinger basert på oppdatert og 

gjeldende forståelse av barnehageloven? 

Rettslig grunnlag 

Barnehagemyndigheten må anvende loven og forskriftene i tråd med gjeldende rett når den 

vurderer risiko for brudd på regelverket. Dette betyr at barnehagemyndigheten må vite hvilke 

rettslige krav regelverket stiller til barnehageeier. Det rettslige kravet følger ikke alltid direkte av 

lovteksten. Barnehagemyndigheten må bruke gyldige rettskilder og legge til grunn gjeldende 

fortolkning fra nasjonale myndigheter for å klargjøre hva regelverket faktisk krever av 

barnehageeier. 

 

Våre observasjoner 

I RefLex svarer kommunen ja på at deres risikovurderinger er basert på oppdatert og gjeldende 

forståelse av barnehageloven. Barnehagemyndigheten opplyser at de setter seg inn i og 

oppdaterer seg på lov og forskrifter, ulike tolkninger, veiledninger, forarbeid og uttalelser med 

mer. Videre opplyser kommunen at de som ivaretar rollen som barnehagemyndighet har 

videreutdanning i «barnehagejuss», og at de innhenter veiledning hos Statsforvalteren når det er 

behov for det. 

 

I forbindelse med dette tilsynet har kommunen sendt inn referater fra veiledningsmøter som er 

holdt for barnehagene og rapporter etter gjennomførte tilsyn med barnehagene i kommunen. 

 

Våre vurderinger 

Vi har merket oss barnehagemyndighetens opplysninger om at de setter seg inn i og oppdaterer 

seg både på lover og forskrifter, og ulike kilder som bidrar til forståelse av barnehageloven. 

Videre ser vi av materiellet benyttet under veiledningsmøter med barnehagene, samt 

tilsynsrapportene som barnehagemyndigheten har utarbeidet, at myndigheten vet hvilke 

rettslige krav regelverket stiller til barnehageeier.  

 

På bakgrunn av det ovennevnte er det vår vurdering at barnehagemyndigheten anvender loven 

og forskriften i tråd med gjeldende rett når den vurderer risiko for brudd på regelverket. 

 

Konklusjon 

Sarpsborg kommune sine risikovurderinger er basert på oppdatert og gjeldende forståelse av 

barnehageloven. 

2.1.5 Gjennomfører barnehagemyndigheten veiledning og tilsyn i tråd med 

sine risikovurderinger? 

Rettslig grunnlag 

For at barnehagemyndigheten skal gjennomføre veiledning og tilsyn i tråd med sine 

risikovurderinger, må den ha tilstrekkelig kunnskap om barnehagene, og på bakgrunn av 

kunnskapen vurdere behovet for veiledning og tilsyn. På denne måten vil 

barnehagemyndigheten få et bilde av hvor regelverksetterlevelsen eventuelt er mangelfull. På 
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bakgrunn av denne informasjonen, må barnehagemyndigheten bruke sine virkemidler; 

veiledning og tilsyn. Barnehagemyndigheten må gjennomføre veiledning og tilsyn på en slik måte 

at den bidrar til økt regelverksetterlevelse i barnehagen. Dersom barnehagemyndigheten ikke 

bruker virkemidlene i tråd med sine funn, oppfyller den ikke sin plikt til å påse 

regelverksetterlevelse. 

 

Våre observasjoner 

Kommunen svarer «ja» i RefLex at den gjennomfører veiledning og tilsyn i tråd med sine 

risikovurderinger. Barnehagemyndigheten viser til tiltaksplan i dokumentet "Kommunens rolle 

som barnehagemyndighet», samt planlagte stedlige og skriftlige tilsyn i samme dokumentet. 

Videre vises det til "møteplan fagarena 2019-2022" som viser tema for veiledning for kommunale 

og private barnehager, samt barnehagemyndighetens årshjul. Barnehagemyndigheten skriver at 

ved endring i de kjente faktorene som for eksempel; nytilsatte styrere, bekymringsmeldinger, 

hendelser som pandemi o.l. så gjøres det en ny vurdering av risiko. Dokumentet "Kommunens 

rolle som barnehagemyndighet» skal holdes jevnlig oppdatert.  

 

Våre vurderinger 

Den oversendte dokumentasjonen viser at barnehagemyndigheten innhenter kunnskap om 

barnehagenes regelverksetterlevelse gjennom årsmeldingen og årsregnskapet i BASIL, gjennom 

møter med styrerne, meldinger fra foreldre/foresatte, klagesaker, gjennom tilsyn og gjennom 

henvendelser og spørsmål fra barnehagene. Videre viser dokumentasjonen at 

barnehagemyndigheten henter inn kunnskap om barnehagene, som så i neste omgang brukes til 

å vurdere risikoen for lovbrudd og behovet for tilsyn og veiledning. 

 

Med bakgrunn i det ovennevnte og mottatt dokumentasjon av referater fra ledermøter/fagarena 

og tilsynsrapporter er det vår vurdering at det er sannsynliggjort at barnehagemyndigheten har 

gitt veiledning og gjennomført tilsyn i tråd med sine risikovurderinger. 

 

Konklusjon 

Barnehagemyndigheten i Sarpsborg kommune gjennomfører veiledning og tilsyn i tråd med sine 

risikovurderinger. 

2.2 Veiledning 

2.2.1 Er barnehagemyndighetens veiledning basert på oppdatert og gjeldende 

forståelse av barnehageloven? 

Rettslig grunnlag 

Barnehagemyndigheten må anvende loven og forskriftene i tråd med gjeldende rett når den gir 

informasjon til barnehageeierne om eierpliktene i barnehageloven. Barnehagemyndigheten må 

vite hvilke rettslige krav regelverket stiller til barnehageeieren. Det rettslige kravet følger ikke 

alltid direkte av lovteksten. Barnehagemyndigheten må bruke gyldige rettskilder og legge til 

grunn gjeldende fortolkning fra nasjonale myndigheter for å klargjøre hva regelverket faktisk 

krever av barnehageeieren. Veiledningen skal være frivillig for barnehageeieren. 
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Våre observasjoner 

I RefLex svarer barnehagemyndigheten «ja» på om deres veiledning er basert på oppdatert og 

gjeldende forståelse av barnehageloven.  

 

I det oversendte dokumentet «Kommunens rolle som barnehagemyndighet» fremkommer det at 

barnehagemyndigheten skal gi veiledning og påse at alle barnehager, både kommunale og 

private drives i samsvar med gjeldende regelverk. Videre fremkommer det at veiledning betyr at 

barnehagemyndigheten aktivt gir informasjon til barnehageeierne om eierpliktene i 

barnehageloven med forskrifter, og er et av virkemidlene barnehagemyndigheten har for å bidra 

til økt regelverksetterlevelse i barnehagene. I tillegg står det at veiledning kan være planlagt på 

bakgrunn av funn i risikovurderingen, og at denne veiledningen kan gis i ledermøter/fagarenaer 

eller på annen måte. Veiledning gis også i forkant av planlagte tilsyn barnehagemyndigheten har 

med barnehagene. 

 

Oversendt dokumentasjon inneholder dokumentene «Barnehagemyndighetens årshjul 2021» og 

«Møteplan fagarena perioden 2019 - 2021». I årshjulet er det blant annet satt opp datoer for 

ledermøter/fagarena, frister for rapporteringer og barnehageopptak. I dokumentet «Møteplan 

fagarena perioden 2019 - 2021» er det en detaljert oversikt over alle ledermøtene/fagarena og 

hvilket tema som er satt opp til veiledning.  

 

Videre inneholder den oversendte dokumentasjonen agenda og lysark med referat fra 

ledermøter/fagarena som er gitt i perioden fra februar 2019 til juni 2021. Temaer på møtene har 

vært varierende og inneholder blant annet barnehageopptak, rekruttering av minoritetsspråklige 

barn, veiledning i § 37 tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne, veiledning i forkant av 

tilsyn § 46 og veiledning §§ 41- 43 psykososialt barnehagemiljø. 

 

Våre vurderinger 

Vi ser at Sarpsborg kommune legger vekt på dialog med barnehagene. Det er vår oppfatning at 

kommunen er opptatt av den faglige utviklingen i barnehagene og av barnehagen som en del av 

det helhetlige oppvekstmiljøet for barn i Sarpsborg kommune. Vi har også sett i referater fra 

ledermøter/fagarena at disse inneholder veiledning om regelverket.   

 

Videre har vi merket oss at kommunen har systematisert veiledningen om regelverket som fast 

gjennomgang av sentrale bestemmelser i barnehageloven i løpet av året på 

ledermøtene/fagarenaene, i tillegg til veiledning i forbindelse med hendelser eller ved nytt 

regelverk.  

 

Kommunen har oversendt diverse materiell som er benyttet under veiledningsmøter og 

ledermøtene/fagarenaene. Vi ser av dette materiellet at kommunen vet hvilke rettslige krav 

regelverket stiller til barnehageeier.  

 

Det er med bakgrunn i det ovennevnte vår oppfatning at Sarpsborg kommune har 

sannsynliggjort hvordan barnehagemyndigheten gir veiledning som er i tråd med oppdatert og 

gjeldende forståelse av barnehageloven.  
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Konklusjon 

Sarpsborg kommunes veiledning er basert på oppdatert og gjeldende forståelse av 

barnehageloven. 

2.3 Tilsyn 

2.3.1 Bruker barnehagemyndigheten tilsyn som virkemiddel der dette er 

nødvendig for å påse regelverksetterlevelse etter barnehageloven hos 

barnehageeier? 

Rettslig grunnlag 

Barnehagemyndigheten skal bruke tilsyn som virkemiddel der det er nødvendig, jf. forskrift om 

overgangsregler til barnehageloven §§ 1 og 2 første og andre ledd. Tilsyn er kontroll av om 

barnehageeier oppfyller eierpliktene i barnehageloven. Dette innebærer at 

barnehagemyndigheten ikke kan føre tilsyn med forhold som ikke er regulert i barnehageloven. 

Tilsyn er utøvelse av offentlig myndighet, og innebærer å undersøke praksis og pålegge endring 

av praksis som ikke er i samsvar med regelverket. I motsetning til veiledning kan 

barnehagemyndigheten gjennomføre tilsyn mot barnehageeierens vilje. Vurderingen av om det 

er nødvendig med tilsyn, skal baseres på barnehagemyndighetens risikovurdering. 

 

Våre observasjoner 

I RefLex svarer barnehagemyndigheten at de bruker tilsyn som virkemiddel der dette er 

nødvendig for å påse regelverksetterlevelse hos barnehageeier.  

 

Kommunen har sendt inn dokumentasjon knyttet til et varslet hendelsesbasert tilsyn 

barnehagemyndigheten hadde med en av barnehagene. Tilsynet ble åpnet på bakgrunn av en 

hendelse i den aktuelle barnehagen. I varselet opplyste barnehagemyndigheten om at det gjaldt 

den spesifikke hendelsen og at det ble åpnet tilsyn som følge av alvorlighetsgraden. Videre står 

det at tilsynet omfatter både bestemmelser i barnehageloven og bestemmelser i Forskrift om 

miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Tilsynet omfattet barnehageloven §§ 1 og 2, § 7 

og § 9, samt Miljørettet helsevern i barnehage og skole mv. Barnehageeier ble bedt om å sende 

inn dokumentasjon på internkontrollsystemet til barnehagen jf. bestemmelser i barnehagelovens 

§ 9 bokstav a, b og c. I tillegg ba kommunen om dokumentasjon på diverse rutiner og prosedyrer, 

beskrivelse av strakstiltak og hvordan styrer skal sikre at de ansatte har tilstrekkelig informasjon 

og kunnskap om barnehagens internkontroll, rutiner og prosedyrer.  

 

Som tidligere nevnt skriver barnehagemyndigheten i RefLex at de åpnet tilsyn med alle 

barnehagene på barnehagelovens § 46 fordi de ikke hadde tilstrekkelig informasjon og kunnskap 

om den enkelte barnehage på dette området. Barnehagemyndigheten gjorde sin risikovurdering 

på bakgrunn av forskning og offentlige rapporter om økt forekomst av vold og overgrep, spesielt 

når det gjelder de minste barna under koronapandemien. Videre skriver barnehagemyndigheten 

at de i risikovurderingen vurderte alvorlighetsgraden som stor risiko med svært alvorlig 

konsekvens. Kommunen har sendt inn seks tilsynsrapporter fra gjennomførte tilsyn med tema 

barnehageloven § 46. I tilsynet har barnehagemyndigheten innhentet informasjon og etterspurt 
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dokumentasjon fra barnehagene som kan belyse tilsynets tema. Det fremgår av 

tilsynsrapportene at bakgrunnen for valg av tema er basert på risikovurderinger. 

 

Våre vurderinger 

Barnehagemyndigheten skal bruke tilsyn som virkemiddel der det er nødvendig. Vurderingen av 

om det er nødvendig med tilsyn, skal baseres på barnehagemyndighetens risikovurdering. Det 

framkommer i den oversendte dokumentasjonen at kommunen har gjennomført tilsyn med alle 

barnehagene i 2021 om barnehageloven § 46, varslet skriftlig hendelsesbasert tilsyn med en av 

barnehagene i 2021 og har en «Plan for barnehagetilsyn perioden 2021 – 2024» om å 

gjennomføre tilsyn hvert år. Det framkommer videre av dokumentasjonen at tilsynets tema og 

valg av barnehage er basert på kommunens risikovurdering. 

 

Under punkt 2.1.3 i denne foreløpige rapporten konkluderte vi med at Sarpsborg kommune 

bruker kunnskapen de har om barnehagene til å gjøre risikovurderinger for å vurdere behov for 

veiledning eller tilsyn.  

 

På bakgrunn av det ovennevnte vurderer Statsforvalteren at kommunen bruker tilsyn som 

virkemiddel der dette er nødvendig for å påse regelverksetterlevelse. 

 

Konklusjon 

Sarpsborg kommune bruker tilsyn som virkemiddel der dette er nødvendig for å påse 

regeletterlevelse.  

2.3.2 Er barnehagemyndighetens tilsyn basert på oppdatert og gjeldende 

forståelse av barnehageloven? 

Rettslig grunnlag 

Barnehagemyndigheten må anvende loven i tråd med gjeldende rett når den fører tilsyn. 

Barnehagemyndigheten må vite hvilke rettslige krav regelverket stiller til barnehageeier. Det 

rettslige kravet følger ikke alltid direkte av lovteksten. Barnehagemyndigheten må bruke gyldige 

rettskilder og legge til grunn gjeldende fortolkning fra nasjonale myndigheter for å klargjøre hva 

regelverket faktisk krever av barnehageeieren. 

 

Våre observasjoner 

I RefLex svarer barnehagemyndigheten at deres tilsyn er basert på oppdatert og gjeldende 

forståelse av barnehageloven. 

 

Kommunen har oversendt en foreløpig tilsynsrapport etter hendelsesbasert tilsyn og seks 

tilsynsrapporter fra skriftlig tilsyn. I alle rapportene vises det til hvilke lovhjemler i 

barnehageloven barnehagens praksis blir vurdert i henhold til, og det fremgår i rapportene hvilke 

gjeldende fortolkninger og rettslige krav barnehagemyndigheten bruker for å vurdere om 

barnehageeier oppfyller kravene i barnehageloven. 
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Våre vurderinger 

Vi vurderer at barnehagemyndigheten viser til de gjeldende paragrafene i barnehageloven i sine 

tilsynsrapporter og at det fremgår i rapportene hvilke gjeldende fortolkninger og rettslige krav 

barnehagemyndigheten bruker for å vurdere om barnehageeier oppfyller kravene i 

barnehageloven. 

 

Konklusjon 

Sarpsborg kommune sine tilsyn er basert på gjeldende og oppdatert forståelse av 

barnehageloven. 

2.3.3 Innhenter barnehagemyndigheten informasjon i tilsyn som gjør at den 

kan ta stilling til om barnehageeier oppfyller barnehageloven? 

Rettslig krav 

Barnehagemyndigheten må ha nok og egnet informasjon om barnehagens praksis til å kunne 

vurdere og konkludere på om barnehageeier oppfyller eierpliktene i barnehageloven med 

forskrifter. Det følger av forvaltningsloven § 17 at barnehagemyndigheten må opplyse saken så 

godt som mulig før den fatter vedtak.  

 

Våre observasjoner 

I RefLex svarer barnehagemyndigheten at de innhenter informasjon i tilsyn som gjør at de kan ta 

stilling til om barnehageeier oppfyller barnehageloven. Videre svarer barnehagemyndigheten at 

de har mange kilder til informasjon, og at de i forbindelse med tilsyn innhenter informasjon om 

valgte temaer i form av barnehagens dokumentasjon og planer, samt at styrer, ansatte og 

foreldrerepresentanter svarer på spørsmål. 

 

Det er videre beskrevet i dokumentet «Kommunens rolle som barnehagemyndighet» at 

undersøkelsen i tilsynet starter med utgangspunkt i etterspurt dokumentasjon barnehagen 

sender inn og eventuelt annen dokumentasjon.  

 

I «Varsel om tilsyn – Opplysningsplikt til barnevernet», som ble sendt ut til alle barnehagene i 

Sarpsborg kommune, står det at tilsynet skulle bli gjennomført ved at styrer og et utvalgt antall 

ansatte svarer på spørsmål via en lenke som sendes ut på e-post til den enkeltes e-postadresse. I 

Videre ba barnehagemyndigheten styrer om å sende inn dokumentasjon i tilknytning til noen av 

spørsmålene, og at denne ble sendt på e-post til navngitt rådgiver i barnehagemyndigheten. 

 

I de fem oversendte tilsynsrapportene der tema for tilsynet var barnehageloven § 46, kommer 

det fram at barnehagene har levert inn prosedyrer for «Alvorlig omsorgssvikt», «Barn sier det blir 

slått hjemme/vold i nære relasjoner», «Seksuelle overgrep» og Årsplan for internkontroll. Det 

fremkommer av tilsynsrapportene at barnehagemyndigheten har vurdert styrers og de utvalgte 

ansattes svar på spørsmål sendt ut på e-post i forkant av tilsynet.   
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Våre vurderinger 

Det er vår vurdering at barnehagemyndigheten innhenter informasjon som gjør at den kan ta 

stilling til om barnehageeier oppfyller kravene i barnehageloven. Vi vurderer at 

barnehagemyndigheten får informasjon gjennom barnehagenes prosedyrer for «Alvorlig 

omsorgssvikt», «Barn sier det blir slått hjemme/vold i nære relasjoner», «Seksuelle overgrep» og 

Årsplan for internkontroll, samt barnehagenes tilbakemelding på spørsmål i e-post sendt ut i 

forkant av tilsynet for å ta stilling til barnehageeiers oppfyllelse av barnehageloven § 46. 

 

Konklusjon 

Sarpsborg kommune innhenter informasjon i tilsyn som gjør at den kan ta stilling til om 

barnehageeier oppfyller barnehageloven. 

2.3.4 Vurderer og konkluderer barnehagemyndigheten på om barnehageeier 

oppfyller lovkravene i barnehageloven? 

Rettslig krav 

For å påse regelverksetterlevelse må barnehagemyndigheten vurdere og konkludere på om 

praksis er i tråd med regelverket eller ikke innenfor temaene i tilsynet. For å kunne konkludere 

må barnehagemyndigheten vurdere barnehagens praksis opp mot de aktuelle rettslige kravene. 

 

Våre observasjoner 

Kommunen svarer «ja» i RefLex på at de vurderer og konkluderer på om barnehageeier oppfyller 

lovkravene i barnehageloven.  

 

Alle de seks oversendte tilsynsrapportene og foreløpig tilsynsrapport etter hendelsesbasert tilsyn 

inneholder et punkt som heter «Barnehagemyndighetens vurdering og konklusjon». I de seks 

tilsynsrapportene blir barnehageloven § 46 gjengitt. Videre vises det til barnehageloven § 9 om 

Internkontroll i barnehagen, da barnehagens rutiner og prosedyrer under § 46 er en del av 

barnehagens internkontrollsystem.  

 

Våre vurderinger 

I samtlige rapporter ser vi at barnehagemyndigheten vurderer barnehagens praksis opp mot det 

rettslige kravet og på om praksis er i tråd med regelverket. 

 

Det er derfor vår vurdering at barnehagemyndigheten vurderer barnehagens praksis opp mot 

det rettslige kravet og på om praksis er i tråd med regelverket. 

 

Konklusjon 

Sarpsborg kommune vurderer og konkluderer om barnehageeier oppfyller lovkravene i 

barnehageloven. 
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2.3.5 Formidler barnehagemyndigheten sine vurderinger og konklusjoner 

skriftlig til barnehageeier? 

Rettslig krav 

Barnehagemyndigheten må formidle sine vurderinger og konklusjoner fra tilsynet skriftlig til 

barnehageeieren, uavhengig av om den har avdekket brudd på regelverket i tilsynet eller ikke. 

Der barnehagemyndigheten har avdekket brudd på regelverket, vil det være vanskelig for 

barnehageeieren å endre sin praksis uten at den får vurderingene og konklusjonene fra tilsynet 

skriftlig. Der barnehagemyndigheten ikke har avdekket brudd på regelverket, tilsier likevel de 

ulovfestede prinsippene om forsvarlig saksbehandling og god forvaltningsskikk at barnehageeier 

har krav på å få vite hvilke vurderinger som er gjort i tilsynet, og hvilken konklusjon 

barnehagemyndigheten har falt ned på. 

 

Det er nødvendig med skriftliggjøring av barnehagemyndighetens vurderinger og konklusjoner 

for å sikre etterprøvbarhet og likebehandling. Videre er det nødvendig at den skriftlige rapporten 

formidles til barnehageeieren for å sikre at barnehageeiers rett til kontradiksjon blir ivaretatt. 

Tilsynsrapporten inneholder konkrete beskrivelser av barnehagen og barnehagemyndighetens 

vurderinger og konklusjoner som det er viktig at barnehageeieren får muligheten til å uttale seg 

om. 

 

Våre observasjoner 

I RefLex svarer kommunen ja på at de formidler sine vurderinger og konklusjoner skriftlig til 

barnehageeieren.  

 

I dokumentet «Kommunens rolle som barnehagemyndighet» fremgår det at 

barnehagemyndigheten skal formidle undersøkelser og konklusjoner først og fremt gjennom 

tilsynsrapporten. Når det ikke avdekkes lovbrudd eller uforsvarlige forhold avsluttes tilsynet med 

en «Endelig tilsynsrapport», som skal inneholde rettslige krav, vurderinger og konklusjoner. 

Videre skal det komme fram hva som er vurdert, både rettslige og faktum, og hvorfor det er 

konkludert med at tilstanden eller praksis er lovlig. I dokumentet fremgår det også at i tilfeller der 

det avdekkes lovbrudd blir det sentralt i formidlings - og avslutningsfasen å gjennomføre en 

prosess i to trinn, med foreløpig tilsynsrapport og endelig tilsynsrapport med vedtak om pålegg 

om retting. Barnehagen skal få mulighet til å kommentere innholdet i foreløpig rapport. Videre 

fremgår det at det skal komme fram i både foreløpig og endelig rapport hva som er 

barnehagemyndighetens vurderinger og konklusjoner. 

 

Vi har mottatt seks tilsynsrapporter og en foreløpig tilsynsrapport etter hendelsesbasert tilsyn fra 

kommunen. Rapportene er skriftlige, og inneholder barnehagemyndighetens vurderinger og 

konklusjon. 

 

Våre vurderinger 

Det fremgår av kommunens rutiner at kommunen skal formidle sine vurderinger og konklusjoner 

gjennom tilsynsrapporter. Som dokumentasjon på at de gjør dette i praksis, har kommunen 

sendt inn tilsynsrapporter fra seks tilsyn de har hatt med enkelte barnehager. Tilsynsrapportene 
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er skriftlige, og det er vår vurdering at barnehagemyndigheten i rapportene skriver en vurdering 

og konklusjon knyttet til hvorvidt barnehageeier oppfyller lovkravene i barnehageloven. 

 

Konklusjon 

Sarpsborg kommune formidler sine vurderinger og konklusjoner skriftlig til barnehageeier. 

 

  

2.4 Reaksjoner og vedtak i tilsyn  

2.4.1 Sender barnehagemyndigheten forhåndsvarsel til barnehageeier i 

tilfeller hvor den skal vedta pålegg om retting eller stenging av 

barnehagen? 

Rettslig krav 

Forhåndsvarsel skal som hovedregel være skriftlig. Forhåndsvarsel skal forberede 

barnehageeieren på det vedtaket som kan komme, og gi barnehageeieren muligheter til å uttale 

seg og ivareta sine interesser. Barnehagemyndigheten kan gi forhåndsvarsel i tilsynsrapporten. 

Både pålegg om retting og tidsbegrenset eller varig stenging av barnehagen er enkeltvedtak. 

 

Våre observasjoner 

Kommunen svarer «ja» i RefLex på at de sender forhåndsvarsel til barnehageeier i tilfeller hvor 

den skal vedta pålegg om retting eller stenging av barnehagen. 

 

I oversendt dokumentasjon ligger foreløpig tilsynsrapport etter hendelsesbasert tilsyn 

gjennomført i en av barnehagene i kommunen. Tilsynsrapporten inneholder forhåndsvarsel om 

pålegg om retting. Vi har også mottatt «Tilsynsrapport Læringsverkstedet barnehage, avd. 

Sarpsborg DoReMi» og «Tilsynsrapport Paletten familiebarnehage» om § 46 opplysningsplikt til 

barnevernet. Her ser vi at det vises til og gis en oppsummering av både forhåndsvarsel om 

pålegg og på hvilken tilbakemelding styrer har gitt på foreløpig tilsynsrapport.  

 

Vår vurdering  

På bakgrunn av våre observasjoner er det vår vurdering at barnehagemyndigheten sender 

forhåndsvarsel til barnehageeier om vedtak med pålegg om retting.  

 

Konklusjon 

Sarpsborg kommune sender forhåndsvarsel til barnehageeier i tilfeller hvor den skal vedta 

pålegg om retting eller stenging av barnehagen. 

2.4.2 Inneholder forhåndsvarselet opplysninger om det rettslige og faktiske 

grunnlaget for det varslede vedtaket, en beskrivelse av hva vedtaket 

innebærer for barnehageeier, og en frist for uttalelse? 
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Rettslig grunnlag 

I forhåndsvarselet må barnehagemyndigheten vise til aktuelle bestemmelser i barnehageloven 

med forskrifter. Videre må forhåndsvarselet inneholde opplysninger om hvilke forhold som er 

lagt til grunn. Her må barnehagemyndigheten beskrive hva de har sett på i tilsynet. Dette 

omfatter både de faktiske forholdene og hvilke vurderinger barnehagemyndigheten har gjort. 

Forhåndsvarselet må vise hva vedtaket vil innebære for barnehageeier, for eksempel pålegg om å 

rette ulovlige eller uforsvarlige forhold. Forhåndsvarselet må gi barnehageeieren en frist for å 

uttale seg. Vanligvis er fristen to uker. 

 

Våre observasjoner 

I RefLex svarer kommunen «ja» på at forhåndsvarselet inneholder opplysninger om det rettslige 

og faktiske grunnlaget for det varslede vedtaket, og en beskrivelse av hva vedtaket innebærer for 

barnehageeier, og en frist for uttalelse. 

 

I den oversendte foreløpige rapporten etter hendelsesbasert tilsyn i Sarpsborgmarka barnehage 

vises det til aktuelle bestemmelser i barnehageloven. Forhåndsvarslet omhandler hendelsen som 

ledet til tilsynet. I varselet stod det at barnehagen må utarbeide en beskrivelse av barnehagens 

oppgaver, mål og organisering, at barnehagen må ha nødvendige rutiner og prosedyrer, samt 

sikre at de ansatte har tilstrekkelig informasjon og kunnskap om barnehagens internkontroll, 

rutiner og prosedyrer. Barnehagemyndigheten viser til barnehageloven § 9 bokstav a, b, c, d og e. 

 

Det oversendte forhåndsvarslet inneholder en beskrivelse av hva vedtaket innebærer for 

barnehageeier og en frist for uttalelse. 

 

Våre vurderinger 

Vi vurderer at barnehagemyndigheten i sitt forhåndsvarsel viser til de aktuelle bestemmelsene i 

barnehageloven med forskrifter, opplyser om hvilke forhold som er lagt til grunn, beskriver hva 

vedtaket innebærer og gir en frist for uttalelse. 

 

Konklusjon 

Sarpsborg kommunes forhåndsvarsel inneholder opplysninger om det rettslige og faktiske 

grunnlaget for det varslede vedtaket, en beskrivelse av hva vedtaket innebærer for 

barnehageeier, og en frist for uttalelse. 

2.4.3 Gir barnehagemyndigheten pålegg om retting bare i tilfeller der den har 

konkludert med at et forhold er ulovlig eller uforsvarlig?  

Rettslig grunnlag 

Barnehagemyndigheten kan ikke gi pålegg om retting i andre tilfeller enn der den har funnet at et 

forhold er i strid med regelverket, eller er uforsvarlig, jf. forskrift om overgangsregler til 

barnehageloven § 2 andre ledd første punktum. 
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Våre observasjoner 

I RefLex svarer kommunen «ja» på at barnehagemyndigheten gir pålegg om retting bare i tilfeller 

der den har konkludert med at et forhold er ulovlig eller uforsvarlig. Barnehagemyndigheten 

viser til sin rutinebeskrivelse for vedtak etter tilsyn med pålegg om retting og vedlagte 

tilsynsrapport for Snarveien FUS barnehage. 

 

Blant den mottatte dokumentasjonen ligger det med en rutinebeskrivelse for vedtak etter tilsyn 

med pålegg om retting. I rutinen står det at når barnehagemyndigheten har mottatt eventuelle 

tilbakemeldinger fra barnehagen, skal det utarbeides endelig tilsynsrapport med vedtak om 

pålegg om retting. Videre står det at barnehagens uttalelser og barnehagemyndighetens 

vurderinger skal omtales i rapporten, og at rapporten endres når; barnehagen kan påpeke feil i 

faktumet barnehagemyndigheten har lagt til grunn eller barnehagen har gjennomført tiltak for å 

rette opp i uforsvarlige forhold eller lovbrudd. Dersom barnehagen ikke har rettet alle 

uforsvarlige forhold eller lovbrudd, skal det vedtas pålegg om retting. 

 

Vi har mottatt seks tilsynsrapporter der barnehagemyndigheten har gjennomført tilsyn etter 

barnehageloven § 46. Her fremgår det at to av tilsynene ble avsluttet med en gang med endelig 

tilsynsrapport, mens det i de fire øvrige rapportene fremgår at det ble sendt ut foreløpig 

tilsynsrapport med forhåndsvarsel om pålegg om retting. På bakgrunn av tilbakemelding med 

dokumentasjon fra barnehagene ble tre av disse tilsynene avsluttet med endelig tilsynsrapport. I 

det siste tilsynet der det ble sendt en foreløpig rapport med forhåndsvarsel om pålegg om retting 

skriver barnehagemyndigheten at styrer i Snarveien FUS barnehage valgte å ikke gi noen 

kommentarer til foreløpig tilsynsrapport. På bakgrunn av at styrer ikke hadde redegjort for eller 

dokumentert at barnehagen har et system som sikrer at personalet i barnehagen har tilstrekkelig 

kunnskap om og forståelse av lovkravet i barnehageloven § 46, vurderte barnehagemyndigheten 

at barnehagens rutiner og praksis ikke var i samsvar med kravet nedfelt i lovverket og ga pålegg 

om retting. 

 

Våre vurderinger 

På bakgrunn av det ovennevnte er det vårt syn at barnehagemyndigheten gir pålegg om retting 

bare i tilfeller der den har konkludert med at et forhold er ulovlig eller uforsvarlig. Vi viser til 

kommunens rutinebeskrivelse, der det fremgår at det skal vedtas pålegg om retting dersom 

barnehagen ikke har rettet opp alle uforsvarlige forhold eller lovbrudd. I tillegg viser vi til 

tilsynsrapporten tilknyttet Snarveien FUS barnehage, der vi ser at barnehagemyndigheten ga 

pålegg om retting fordi det ikke var sannsynliggjort at barnehagens rutiner og praksis var i 

samsvar med kravet nedfelt i lovverket.  

 

Vi har ikke mottatt opplysninger som tilsier at barnehagemyndigheten har gitt pålegg om retting i 

tilfeller der det ikke har vært konkludert med at et forhold er ulovlig eller uforsvarlig.  

 

Konklusjon 

Sarpsborg kommune gir pålegg om retting bare i tilfeller der den har konkludert med at et 

forhold er ulovlig eller uforsvarlig. 
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2.4.4 Gir barnehagemyndigheten en frist for retting i sine pålegg om retting til 

barnehageeier? 

Rettslig grunnlag 

Barnehagemyndigheten må gi barnehageeier en frist for å rette opp brudd på regelverket. 

Fristen må tilpasses bruddets type og omfang. Fristen skal ikke være lengre enn det som er 

nødvendig for at barnehageeieren skal kunne rette regelverksbruddet, jf. forskrift om 

overgangsregler § 2 andre ledd første og andre punktum. 

 

Våre observasjoner 

I Reflex svarer kommunen «ja» på at barnehagemyndigheten gir en frist for retting i sine pålegg 

om retting til barnehageeier. 

 

Det fremgår i kommunens rutinebeskrivelse for «Vedtak etter tilsyn – pålegg om retting» at i 

enkeltvedtaket skal det fastsettes frist for tilbakemelding om at påleggene er etterkommet, 

normalt ikke mer enn to måneders frist. 

 

I mottatt dokumentasjonen er det i tilsynsrapport til Snarveien FUS barnehage datert 15.09.2021 

gitt pålegg om retting. Fristen for å etterkomme pålegget er satt til 05.10 2021. 

 

Våre vurderinger 

På bakgrunn av våre observasjoner, er det vår vurdering at barnehagemyndigheten i kommunen 

gir en frist for retting i sine pålegg om retting til barnehageeier. 

 

Konklusjon 

Sarpsborg kommune gir en frist for retting i sine pålegg om retting til barnehageeier. 

2.4.5 Følger barnehagemyndigheten opp at bruddene på barnehageloven har 

blitt rettet? 

Rettslig grunnlag 

Barnehagemyndigheten må forsikre seg om at barnehageeieren korrigerer ulovlig praksis slik at 

praksis blir i samsvar med barnehageloven og forskrifter. Det fremgår av merknadene til 

barnehageloven at barnehagemyndigheten har en valgfrihet knyttet til bruk av pålegg når den 

har avdekket ulovlige forhold i barnehagen. Barnehagemyndigheten har derimot ikke en 

valgfrihet knyttet til at barnehageeieren faktisk må rette det ulovlige forholdet, jf. forskrift om 

overgangsregler til barnehageloven § 1. For å oppnå dette, må barnehagemyndigheten gi 

veiledning eller pålegg om retting. 

 

Dersom barnehagemyndigheten gir pålegg om retting, må barnehagemyndigheten følge 

forvaltningslovens bestemmelser og utforme vedtaket skriftlig. Hvis barnehagemyndigheten i 

stedet har valgt å bruke veiledning, er det ikke et krav til skriftliggjøring. Barnehagemyndigheten 

kan ikke avslutte tilsynet før barnehageeieren har sannsynliggjort at brudd på regelverket er 

rettet 

 

116



23 

Våre observasjoner 

I den foreløpige tilsynsrapporten viste vi til at kommunen svarte «ja» i RefLex på at 

barnehagemyndigheten følger opp at bruddene på barnehageloven har blitt rettet.  

 

Videre fremgår det av kommunens oversendte rutinebeskrivelse for «Oppfølging av vedtak – 

pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold» at tilsynet skal ikke avsluttes før det er 

sannsynliggjort at barnehagen har etterkommet påleggene og dermed rettet opp alle 

lovbruddene. 

 

Vi viste i tillegg til at kommunen hadde sendt inn en tilsynsrapport som viste at det var gitt pålegg 

om retting til Snarveien FUS barnehage. Fristen for å etterkomme pålegget var satt til 05.10 2021. 

 

I sin tilbakemelding på foreløpig tilsynsrapport har kommunen oversendt den endelige 

tilsynsrapporten for Snarveien FUS barnehage, datert 12.10.21. Av rapporten fremgår det at 

barnehagemyndigheten har vurdert styrers svar og dokumentasjon og konkludert med at 

brudd på barnehageloven er rettet opp, og at tilsynet avsluttes. 

 

Våre vurderinger 

Vi har merket oss at det fremgår av kommunens rutine at tilsynet ikke skal avsluttes før det er 

sannsynliggjort at barnehagen har etterkommet påleggene og dermed rettet opp alle 

lovbruddene. I tillegg har vi sett at barnehagemyndigheten har gitt pålegg om retting i tilknytning 

til en barnehage der fristen for å gi tilbakemelding ennå ikke har gått ut. Imidlertid har ikke 

kommunen lagt ved noen dokumentasjon som viser at barnehagemyndigheten i praksis har fulgt 

opp at bruddene på barnehageloven har blitt rettet da vi utarbeidet vår foreløpige tilsynsrapport.  

 

I den foreløpige tilsynsrapporten viste vi til Utdanningsdirektoratets metodehåndbok for tilsyn 

hvor det står at for at statsforvalteren skal kunne vurdere og ta stilling til om kommunens praksis 

er i tråd med det kontrollspørsmålet som undersøkes, må kommunen ha sannsynliggjort at egen 

praksis er i henhold til regelverket. Det er generelt ikke tilstrekkelig i seg selv å legge frem en 

skriftlig rutine.  

 

Som følge av at kommunen ikke hadde fremlagt noen dokumenter som viste at de faktisk har 

fulgt opp at brudd på barnehageloven har blitt rettet av barnehageeier, kom vi frem til at det ikke 

var sannsynliggjort at Sarpsborg kommune følger opp at bruddene på barnehageloven har blitt 

rettet. 

 

Etter å ha mottatt ytterligere dokumentasjon fra kommunen, er det vår vurdering at det er 

sannsynliggjort at kommunen følger opp at bruddene på barnehageloven har blitt rettet. 

 

Konklusjon 

Barnehagemyndigheten i Sarpsborg kommune følger opp at bruddene på barnehageloven har 

blitt rettet. 
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2.4.6 Vedtar barnehagemyndigheten stenging som reaksjon kun der 

barnehageeier ikke overholder fristen for å etterkomme pålegget, eller 

der forholdet ikke lar seg rette? 

Rettslig grunnlag 

Barnehagemyndigheten kan ikke bruke stenging som reaksjon i andre tilfeller enn der 

barnehageeieren ikke overholder fristen for å etterkomme pålegget, eller der forholdet ikke lar 

seg rette, jf. forskrift om overgangsregler til barnehageloven § 2 andre ledd andre punktum. 

 

Våre observasjoner 

Kommunen har svart «nei» i RefLex på om kommunen har fattet vedtak om stenging, og «ikke 

aktuelt» på om barnehagemyndigheten vedtar stenging som reaksjon kun der barnehageeieren 

ikke overholder fristen for å etterkomme pålegget, eller der forholdet ikke lar seg rette. 

 

Våre vurderinger og konklusjon 

Statsforvalteren har ikke vurdert og konkludert dette kontrollspørsmålet fordi kommunen ikke 

har vedtatt stenging som reaksjon.  

2.4.7 Sender barnehagemyndigheten stengingsvedtak til Statsforvalteren til 

orientering? 

Rettslig grunnlag 

Barnehagemyndigheten skal sende kopi av vedtaket til statsforvalteren. 

 

Våre observasjoner 

Kommunen har svart i Reflex at dette kontrollspørsmålet ikke er aktuelt. 

 

Våre vurderinger og konklusjon 

Statsforvalteren har ikke vurdert og konkludert dette kontrollspørsmålet fordi kommunen ikke 

har fattet stengningsvedtak. 

2.4.8 Er pålegg om retting eller vedtak om stenging skriftlig? 

Rettslig grunnlag 

Pålegg om retting og vedtak om stenging skal være skriftlig. I forvaltningsloven fremgår det at et 

enkeltvedtak skal være skriftlig dersom det ikke av praktiske grunner er «særlig byrdefullt» å 

gjøre det skriftlig. Dette unntaket kommer ikke til anvendelse i tilsyn etter barnehageloven. 

 

Våre observasjoner 

Kommunen svarer «ja» i RefLex på at pålegg om retting eller vedtak om stenging er skriftlig. 

 

I kommunens oversendte rutinebeskrivelse for «Oppfølging av vedtak – pålegg om retting av 

uforsvarlige eller ulovlige forhold» står det at når barnehagemyndigheten har mottatt eventuelle 

tilbakemeldinger fra barnehagen, skal det utarbeides endelig tilsynsrapport med vedtak om 

pålegg om retting. 
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I den mottatte dokumentasjonen er pålegg om retting gitt skriftlig i tilsynsrapport til Snarveien 

FUS barnehage.  

 

Våre vurderinger 

Det er med bakgrunn i det ovennevnte Statsforvalterens vurdering at Sarpsborg kommune sine 

vedtak med pålegg om retting er skriftlig. 

 

Statsforvalteren har ikke vurdert og konkludert om vedtak om stenging er skriftlig da kommunen 

ikke har fattet stengningsvedtak. 

 

Konklusjon 

Sarpsborg kommune sine vedtak med pålegg om retting er skriftlig. 

2.4.9 Inneholder pålegg om retting eller vedtak om stenging informasjon om: 

a) De reglene vedtaket bygger på? 

b) De faktiske forholdene vedtaket bygger på? 

c) De hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn? 

d) Klageadgang? 

e) Klagefrist? 

f) Klageinstans? 

g) Fremgangsmåten ved klage? 

h) Informasjon om retten til å se sakens dokumenter? 

i) Informasjon om retten til å be om utsatt iverksettelse? 

Rettslig grunnlag 

Barnehagemyndigheten skal i enkeltvedtaket vise til hvilken bestemmelse som ligger til grunn for 

avgjørelsen. I tillegg må barnehagemyndigheten beskrive hvilke faktiske forhold den har brukt i 

sine vurderinger og hvilke hensyn som har vært utslagsgivende for skjønnet. Dette er sentralt for 

at barnehageeieren skal kunne forstå både begrunnelsen for vedtaket og hvilke konsekvenser 

det får. 

 

Barnehageeieren har klageadgang på enkeltvedtak. Vedtaket må informere om dette slik at 

barnehageeieren kan ivareta sin klagerett. Vedtaket må opplyse om klagefristen. Klagefristen er 

minimum tre uker. 

 

Vedtaket skal inneholde informasjon om fremgangsmåten ved klage. Vedtaket må opplyse om at 

statsforvalteren er klageinstans. Klagen skal sendes til barnehagemyndigheten først for 

forberedelse og vurdering. Barnehagemyndigheten kan oppheve eller endre vedtaket sitt til 

gunst for barnehageeieren. Dersom barnehagemyndigheten helt eller delvis opprettholder sitt 

vedtak, skal den sende klagen til statsforvalteren for behandling. Barnehagemyndigheten kan 

ikke sette begrensinger i klageretten, for eksempel ved å kreve at klagen må være begrunnet. 
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Vedtaket må opplyse om barnehageeierens rett til å se sakens dokumenter. Videre må vedtaket 

inneholde informasjon om barnehageeierens rett til å be om at vedtaket ikke blir iverksatt før 

klagefristen er ute, eller klagen er avgjort. 

 

Våre observasjoner 

I RefLex svarer kommunen «ja» på spørsmålene om pålegg om retting eller vedtak om stenging 

inneholder informasjon om de reglene vedtaket bygger på, de faktiske forholdene vedtaket 

bygger på, de hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn, 

klageadgang, klagefrist, klageinstans, fremgangsmåten ved klage, informasjon om retten til å se 

sakens dokumenter og informasjon om retten til å be om utsatt iverksettelse. 

 

Videre står det i kommunens rutinebeskrivelse for vedtak etter tilsyn med pålegg om retting at: 

Enkeltvedtaket skal inneholde påleggstekst, vise til konkrete lovkrav som er brutt og 

korreksjonspunkter, beskrive konkret hva barnehagen må gjøre/endre for at lovkravet 

skal oppfylles, og fastsette frist for tilbakemelding om at påleggene er etterkommet 

(normalt ikke mer enn 2 måneders frist). Vedtaket skal inneholde opplysninger om:  

Retten til å klage jf. Forvaltningsloven § 28, Klagefrist jf. Forvaltningsloven § 29, 

Klageinstans jf. Forvaltningsloven § 28, Fremgangsmåte ved klage jf. Forvaltningsloven §§ 

30 og 32, Retten til innsyn i sakens dokumenter jf. Forvaltningsloven § 18, jf. § 19 og 

Retten til å be om utsatt iverksettelse jf. Forvaltningsloven § 42. 

 

Det er kun tilsynsrapporten for Snarveien FUS barnehage som inneholder pålegg om retting. 

Pålegget viser til hvilken bestemmelse som ligger til grunn for avgjørelsen, barnehagelovens § 46, 

og beskriver hvilke faktiske forhold barnehagemyndigheten har brukt i sine vurderinger og hvilke 

hensyn som har vært utslagsgivende for skjønnet. Det fremgår at barnehagen kan klage på 

enkeltvedtaket, at klagefristen er tre uker etter mottatt vedtak, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. 

 

Videre går det frem at barnehagen skal sende klagen til kommunen og at kommunen har 

mulighet til å omgjøre vedtaket. Dersom kommunen ikke er enig med barnehagen, sendes 

klagen til Stasforvalteren som avgjør saken. Informasjon om retten til å se sakens dokumenter jf. 

fvl. § 18, jf. § 19 og Informasjon om retten til å be om utsatt iverksettelse jf. fvl. § 42 er gjengitt i 

vedtaket. 

 

Våre vurderinger 

På bakgrunn av det ovennevnte er det vår vurdering at barnehagemyndighetens pålegg om 

retting inneholder informasjon om de reglene vedtaket bygger på, de faktiske forholdene 

vedtaket bygger på, de hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig 

skjønn, klageadgang, klagefrist, klageinstans, fremgangsmåten ved klage, informasjon om retten 

til å se sakens dokumenter og informasjon om retten til å be om utsatt iverksettelse. 

Statsforvalteren har ikke vurdert og konkludert om vedtak om stenging inneholder informasjon 

om de reglene vedtaket bygger på da kommunen ikke har fattet stengningsvedtak. 

Konklusjon 
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Sarpsborg kommune sine vedtak med pålegg om retting inneholder informasjon om de reglene 

vedtaket bygger på, de faktiske forholdene vedtaket bygger på, de hovedhensyn som har vært 

avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn, klageadgang, klagefrist, klageinstans, 

fremgangsmåten ved klage, informasjon om retten til å se sakens dokumenter og informasjon 

om retten til å be om utsatt iverksettelse. 

 

 

3 Avslutning av tilsyn 

Statsforvalteren avslutter sitt tilsyn med Sarpsborg kommunes plikt til å påse at barnehagene 

drives i samsvar med gjeldende regelverk etter barnehageloven §§ 10 første og femte ledd, § 53 

og forskrift om overgangsregler til barnehageloven §§ 1 og 2. 

 

Vi har kontrollert om kommunen ivaretar sitt ansvar for å påse regelverksetterlevelse hos 

barnehageeierne gjennom veiledning og tilsyn og vi har kontrollert om kommunens 

saksbehandling i forbindelse med tilsyn er i samsvar med forvaltningsloven. 

 

Statsforvalteren vurderer at kommunen overholder regelverket på alle de undersøkte områdene 

for tilsynet. 

 

Våre konklusjoner bygger på oversendt dokumentasjon i tilsynet og tar utgangspunkt i status per 

dags dato. 

 

Kommunen har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18. 

 

Statsforvalteren i Oslo og Viken 

 

Oslo, 15.10.2021 

 

Asbjørn Evensen    Katrin Sørlundsengen 

tilsynsleder     rådgiver 
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ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS       PROSJEKTPLAN 

 

 

2 
 

 

1 Bakgrunn for prosjektet 

Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget. 

 

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

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

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

vedtak.  

 

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 ble vedtatt i bystyret 27.02.2020, sak 2/20. Planen bygger på 

en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen. «Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjeneste-

yting» var det neste prosjektet som skulle gjennomføres i planperioden. I risiko- og vesentlighetsvurde-

ring fra 2019 skriver vi følgende om risiko på området: 

 

«Kommunen må sørge for nødvendige helse og omsorgstjenester til innbyggerne, jf. helse- og omsorgs-

tjenesteloven § 3-1. I henhold til lovens § 4-1 må tjenestene være forsvarlige. Dette innebærer at til-

strekkelig 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. Sykepleierforbun-

det mener at mangelen på sykepleiere kan ha sammenheng med lønnsnivået. NAVs bedriftsundersø-

kelse 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 arbeidsgi-

vermonitor 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 å godkjenne fremlagte utkast til pro-

sjektplan. Kontrollutvalgets behandling presiserte likevel at kontrollutvalget ønsket at revisjonen ikke 
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kun skulle gjøre kontroller opp mot hjemmebaserte tjenester. Kontrollutvalget presiserte følgende om-

råder i hjemmetjenesten: Øst –Sandbakken/Skjeberg, Sentrum – Kulås/Alvim, Vest – Valaskjold bofel-

lesskap. Kontrollutvalget viste også til at det ble gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt ved syke-

hjemstjenesten Tingvoll i 2017. Kontrollutvalget ønsket derfor også at revisjonen skulle gjøre en vur-

dering 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-

ten, samt om det er rutiner/kultur for å melde om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Med bak-

grunn i tilleggs punktene fra kontrollutvalget anslo revisjonen at timeressursen til forvaltningsrevisjons-

prosjektet 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 – hjem-

mebasert 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 prosjektet «Kvalitet og kompetanse i helse- og omsorgstjenesten hjemmetje-

nester», 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. 

 

Revisjonen vurderte det som nødvendig å legge frem ny prosjektplan basert på kontrollutvalgets presi-

seringer uttrykt i møtet 9. april 2020. Her presiserte kontrollutvalget at revisjonen, i sine forslag til pro-

sjektplan, ikke hadde forholdt seg til kommunestyrets vedtak i sak 2/20. Ny prosjektplan, hvor presise-

ringene fra kontrollutvalget ble ivaretatt, ble behandlet i kontrollutvalgets møte 14.09.2021 (sak 21/36) 

hvor følgende vedtak ble fattet: 

 

Ny prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjeneste-

yting», datert 31.08 2021, tas til orientering og godkjennes med følgende problemstillinger: 

1. Får brukere av pleie- og omsorgstjenester tjenester faglig forsvarlige helse- og omsorgstje-

nester og får brukerne dekket grunnleggende behov, jamfør kvalitetsforskriften. Samt meldes 

avvik? Revisjonen står fritt til å velge virksomheter for hjemmebaserte tjenester og institusjo-

ner. 

 

2. Har kommunen iverksatt tiltak for å følge opp anbefalingene i forvaltningsrevisjonen «Kvalitet i 
heldøgnsomsorgsplasser» fra 2017?  

 

Revisjonen har avholdt nytt oppstartsmøte med kommunen den 20. september 2021, her presenterte 

revisjonen revidert prosjektplan, informerte om videre fremdrift og mottok innspill fra administrasjonen. 
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2 Premisser for prosjektarbeidet 

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

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

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

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

befalinger. 

 

Revisjonen har lagt til grunn kontrollutvalgets vedtak den 14. september 2021 for utarbeidelsen av 

denne reviderte prosjektplanen. Arbeidet med forvaltningsrevisjonen er per dags dato (12.11.2021) på-

gående med utgangspunkt i denne planen. Eventuelle fremtidige vedtak fra kontrollutvalget vil legges 

til grunn for revisjonens videre arbeid. 

 

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

med sekretariatet og ved behov ved kontrollutvalget. 

 

3 Problemstillinger og avgrensninger 

Revisjonen har sett behov for å ytterligere tydeliggjøre problemstillingene i forvaltningsrevisjonen, i ho-

vedsak medfører dette at temaet avvikshåndtering får en egen problemstilling. Revisjonen er av den 

oppfatning at kontrollutvalgets vedtak fra 14. september blir ivaretatt i disse problemstillingene.  

 

Forvaltningsrevisjonen vil besvare følgende problemstillinger: 

 

Problemstilling 1 

Får brukere av pleie- og omsorgstjenester tjenester faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester og 

får brukerne dekket grunnleggende behov, jamfør kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene 

(FOR-2003-06-27-792)?  

 

Problemstilling 2 

Er kommunens avvikshåndtering på pleie- og omsorgsområdet i tråd med kravene i forskrift om le-

delse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (FOR-2016-10-28-1250)? 

 

Problemstilling 3 

Har kommunen iverksatt tiltak for å følge opp anbefalingene i forvaltningsrevisjonen «Kvalitet i hel-

døgns omsorgsplasser» fra 2017? 

 

Ved utledning av revisjonskriterier vil revisjonen ta utgangspunkt i «Kvalitetsforskrift for pleie- og om-

sorgstjenestene» (FOR-2003-06-27-792). Revisjonen vil også utlede revisjonskriterier med utgangs-

punkt 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.  

 

Med bakgrunn i kvalitetsforskriftens krav vil revisjonen kontrollere om de som mottar pleie- og omsorgs-

tjenester i Sarpsborg kommune får ivaretatt sine grunnleggende fysiologiske og sosiale behov. Kvali-

tetsforskriften 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 
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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 omsorgstje-

nesten, vurdere om kommunens tjenester i sykehjem og hjemmebasert omsorg er bemannet med til-

strekkelig 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 virksom-

heter har den kompetansen som kreves for å utføre sine arbeidsoppgaver. Videre vil revisjonen under-

søke om kommunen har et system og rutiner som sørger for ivaretagelse av brukermedvirkning i tje-

nesteutøvelsen. Kommunen skal blant annet gjøre bruk av erfaringer fra pasienter, brukere og pårø-

rende ved gjennomføringen og evalueringen av tjenestene. Vi vil også undersøke om kommunen arbei-

der 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 kommu-

nen overholder helse- og omsorgslovgivningen på sitt område. 

 

I kontrollutvalgets vedtak fra 14. september ble det presisert at revisjonen står fritt til å velge virksom-

heter for hjemmebaserte tjenester og institusjoner. Revisjonens har valgt ut virksomhetene Hjemmetje-

nester sentrum og Valaskjold sykehjem som utgangspunkt for denne forvaltningsrevisjonen. 

 

4 Revisjonskriterier 

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

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

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

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

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

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

 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-2016-10-28-

1250) 

 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) 

 

5 Metodisk tilnærming og gjennomføring 

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

maet nedenfor: 

 
Problemstillinger 
 

Revisjonskriterier Databehov Innhentings-/analyse 
metode 

Problemstilling 1 
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Får brukere av pleie- og 

omsorgstjenester faglig 

forsvarlige helse- og 

omsorgstjenester og får 

brukerne dekket grunn-

leggende behov, jamfør 

kvalitetsforskrift for 

pleie- og omsorgstje-

nestene (FOR-2003-06-

27-792)? 

Kommuneloven  
 
Helse- og omsorgstje-
nesteloven  
 
Pasient- og brukerret-
tighetsloven  
 
Forskrift om ledelse 
og kvalitetsforbedring 
i helse- og omsorgs-
tjenesten. 

 
Forskrift om kvalitet i 

pleie- og omsorgstje-

nestene 

Aktuelle rutiner og ret-

ningslinjer  

 

Kompetanse og opplæ-

ringsplaner 

 

Bemanningsoversik-

ter/vaktlister  

 

Avviksrapporter og refera-

ter 

 

Annen internkontroll- 

dokumentasjon 

 

Intervju  

 

Dokumentanalyse 

 

Systemgjennomgang 

 

Evt. spørreundersø-

kelse 

Problemstilling 2 

Er kommunens avviks-

håndtering på pleie- og 

omsorgsområdet i tråd 

med kravene forskrift 

om ledelse og kvalitets-

forbedring i helse- og 

omsorgstjenesten 

(FOR-2016-10-28-

1250)? 

Kommuneloven  
 
Helse- og omsorgs-
tjenesteloven  
 
Pasient- og brukerret-
tighetsloven  
 
Forskrift om ledelse 
og kvalitetsforbedring 
i helse- og omsorgs-
tjenesten. 
 
Forskrift om kvalitet i 
pleie- og omsorgstje-
nestene 

Aktuelle rutiner og ret-

ningslinjer  

 

Kompetanse og opplær-

ingsplaner 

 

Bemanningsoversikter/-

vaktlister  

 

Avviksrapporter og refera-

ter 

 

Annen internkontroll- 

dokumentasjon 

Intervju  

 

Dokumentanalyse 

 

Systemgjennomgang 

 

Evt. spørreundersø-

kelse 

Problemstilling 3 
Har kommunen iverk-

satt tiltak for å følge 

opp anbefalingene i for-

valtningsrevisjonen 

«Kvalitet i heldøgns 

omsorgsplasser» fra 

2017? 

 Redegjørelse fra kommu-

nedirektør 

 

Avviksrapporter og refera-

ter 

 

Aktuelle rutiner og ret-

ningslinjer 

Intervju 

 

Dokumentanalyse 

 

Systemgjennomgang 

 

Evt. spørreundersø-

kelse 
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6 Prosjektorganisering, ressursbehov og 

fremdriftsplan 

 
Prosjektdeltakere Frank Willy Vindløv Larsen - utførende forvaltningsrevisor 

Casper Støten - oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 

Prosjektperiode September 2021 – mars 2022 

Antall timer 600 +/- 10 % timer 

Vedtaksorgan: Kontrollutvalget i Sarpsborg kommune 

Fremdrift Ferdig  

Når rapport er sendt til kommunedirektør Februar 2022 

Når rapport er sendt til ØKUS Mars/april 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 forvaltningsre-

visjonen 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, data-

innsamling, 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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