Møteinnkalling
Kontrollutvalget Sarpsborg

Møtested: Fjernmøte, grunnet Covid 19. Teams vil bli benyttet for videokonferanse.
Kontrollutvalgsmeldlemmer vil få tilsendt link via e-post. Publikum bes om å henvende seg til
Daglig leder Østfold kontrollutvalgssekretariat, Anita Dahl Aannerød, så vil de få tilsendt link
for å kunne overvære møtet.
Tidspunkt:

02.02.2021 kl. 13.00

Eventuelle forfall meldes til Anita Dahl Aannerød på telefon 900 867 40 eller til e-post:
rona@fredrikstad.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Sarpsborg, 21.01.2021
Jon Jæger Gåsvatn
Leder (s)
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2021/133
1
5368/2021
3003-191
Caroline Klæboe Roos

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Sarpsborg

Møtedato
02.02.2021

Godkjenning av innkalling og saksliste
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes

Fredrikstad, 08.01.2021

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

3

Utvalgssaksnr.
21/1

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

2021/133
2
5375/2021
3003-191
Caroline Klæboe Roos

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Sarpsborg

Møtedato
02.02.2021

Utvalgssaksnr.
21/2

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

Fredrikstad, 08.01.2021

Vedlegg
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
Saksopplysninger
I henhold til kontrollutvalgets rutine som ble behandlet i møte 27.12 2019 skal det i hvert
møte settes opp en sak om «Valg av en representant til signering av protokoll»
Utvalget var enige om at leder og nestleder signerer protokoll. Ved forfall velges annen
person
Vurdering
Ingen
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2021/130
1
7620/2021
3003-188
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Sarpsborg

Møtedato
02.02.2021

Utvalgssaksnr.
21/3

Prosjektplan forvaltningsprosjekt "Spesialundervisning og lærenorm for
grunnskolen"
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Prosjektplan «Spesialundervisning og lærenorm i grunnskolen» godkjennes.
ØKUS KOF, 20.01.2021

Vedlegg
Prosjektplan "Spesialundervisning og lærenorm for grunnskolen» datert 19.01.2021
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Bystyresak 2/20, den 27.02 2020 (Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021)
KU-sak 19/47, den 17.12.2019 (Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021)
Saksopplysninger
Det framgår av forvaltningsrevisjonsplanen hva som er bakgrunnen for dette prosjektet.
Revisjonen har gjengitt de viktigste poengene i sin prosjektplan (jf. pkt. 1«Bakgrunnen for
prosjektet»). På grunnlag av dette, foreslår revisjonen følgende to hovedproblemstillinger
med underpunkt:
1. Får elever med spesialundervisning den opplæringen som vedtaket om
spesialundervisning sier at eleven skal få?
o Er det sammenheng mellom sakkyndig vurdering, vedtaket og individuell
opplæringsplan?
o Angir de nevnte dokumentene innholdet, organiseringen og omfanget av
spesialundervisningen, samt kompetansen til den som skal ha ansvar for, eller
gjennomfører spesialundervisningen?
o Kan skolen dokumentere at den gjennomførte opplæringen er i samsvar med
vedtaket når det gjelder organisering, omfang og kompetanse hos
undervisningspersonalet?
2. I hvilken grad oppfyller skolen lærernormen?
o Får innføring av lærernormen konsekvenser for gjennomføringen av
spesialundervisningen eller den tilpassede opplæringen for øvrig?

5

Revisjonen antar at det vil gå med 450 timer +/- 10 % til dette prosjektet. Rapporten er
estimert til å være klar til behandling i KU høsten 2021.
Vurdering
Sekretariatet finner problemstillingene relevante i forhold til omtalen i
forvaltningsrevisjonsplanen. Imidlertid anser sekretariatet at problemstilling nr. 2 med fordel
kunne vært formulert slik: Oppfyller skolen lærernormen, da revisjonens oppgave er å
bekrefte eller avkrefte om kommunen følger regelverket.
Planlagt ressursbruk er høyere enn et gjennomsnittlig forvaltningsrevisjonsprosjekt på 300
timer. I dette prosjektet foreslår revisjonen å gjennomføre revisjon av to av områdene i plan
for forvaltningsrevisjon samtidig. Revisjonen foreslår dette da de oppfatter det som
hensiktsmessig å se lærernorm og spesialundervisning i sammenheng. Videre begrunner
revisjonen ressursbruken med at de i hovedsak vil undersøke kommunens praksis på
området, slik at undersøkelser av kommunens internkontrollsystem, som normalt er en del
av forvaltningsrevisjonsprosjekter ikke vil bli belyst i noen særlig grad i dette prosjektet.
Revisjonen mener at ved å se på flere områder samtidig vil de også ha enkelte
synergieffekter. Revisjonen antar derfor at en ressursramme på ca. 450 timer vil være riktig i
dette tilfellet.
Samlet sett anser vi at metodevalget vil gi en tilfredsstillende pålitelighet (nøyaktighet) og
gyldighet til å trekke konklusjoner om temaet. Ellers har vi ingen kommentarer til metode og
gjennomføring.
Vi anbefaler at prosjektplanen godkjennes.
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PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON
SARPSBORG
19.01.21

Spesialundervisning
og lærernorm i
grunnskolen
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Østre Viken Kommunerevisjon IKS

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 er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,
regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger fra kommunestyrets eller fylkestingets 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. Spesialundervisning og lærernorm i grunnskolen er det
neste prosjektet som skal gjennomføres i planperioden. I risiko- og vesentlighetsvurdering fra 2019 skriver
vi følgende om risiko på området:
«I årsrapport for 2018 fremkommer at grunnskolene i Sarpsborg har et samlet merforbruk på 6,5
mill. kr etter bruk av fond på 5,2 mill. kr. Dette er en ny situasjon for skolene. Etter innføring av
nasjonal norm for lærertetthet opplever skolene redusert fleksibilitet til å disponere egen budsjettramme. Lærernormen binder opp ressurser i ordinær undervisning. Lovfestede enkeltvedtakstimer med ressurser til spesialundervisning og særskilt norskopplæring utfordrer skolenes budsjettrammer. Merforbruket skyldes også økt omfang av spesialundervisning, men også personalsaker
og oppfølging av mobbesaker etter pålegg fra Fylkesmannen. Årsrapporten nevner også enheter
med vesentlig merforbruk. En forvaltningsrevisjon kan rettes inn mot ett eller flere av områdene
nedenfor.»
Spesialundervisning
Elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen har rett på spesialundervisning. Det
er kommunen som har ansvaret for at elevene i grunnskolen får oppfylt sin rett til spesialundervisning. 04.03.2018 la Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging
frem en rapport der det framkommer at mange barn og unge får hjelp altfor sent, og annenhver
elev med spesialundervisning får det av ufaglærte. Videre sier rapporten at det tar for lang tid før
barn og unge får hjelpen de trenger, elevene får ofte tilbud først i ungdomsskolen, mens det burde
skjedd mye tidligere. Spesialundervisning kan virke ekskluderende, en av tre elever som får spesialundervisning blir tatt ut av klasserommet.
I Utdanningsdirektoratets veileder om spesialundervisning (revidert mars 2017) framkommer det
at spesialundervisning skal ivareta de mulighetene elevene har til å nå realistiske mål, dersom
det ikke lar seg gjøre innenfor ordinær opplæring. Veilederen uttaler også at det er vanskelig å
vite på forhånd hvilke barn, unge og voksne som har behov for særskilt hjelp og støtte. Det er
derfor nødvendig at skolene har systemer for å fange opp og følge opp elevers vansker, både
innenfor rammen av den ordinære opplæringen og gjennom spesialundervisning. Dersom vanskene oppdages tidlig kan tiltakene bli av kortere varighet og konsekvensene kan begrenses. Dette
må sees i sammenheng med tidlig innsats på 1. til 4. trinn etter opplæringsloven § 1-4. Veilederen
om spesialundervisning beskriver at et godt samarbeid med foreldre, et godt læringsmiljø og en
undervisningspraksis som tar hensyn til at elevene lærer på ulike måter og i ulikt tempo, kan
forebygge vansker og avhjelpe eventuelle vansker når de oppstår. At Sarpsborg kommune lykkes
med å gi elevene grunnleggende ferdigheter er svært viktig, både i et samfunnsperspektiv og for
den enkelte elev.

PROSJEKTPLAN SPESIALUNDERVISNING OG LÆRERNORM I GRUNNSKOLEN.
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I handlingsplan for kommunen fremkommer at behovet for spesialundervisning øker vesentlig. I
spørreundersøkelsen til administrativt ansatte og politikere i Sarpsborg kommune var spesialundervisning det tema som ble rangert med høyest risiko for svikt innenfor skoleområdet, og målingen var 2 av 3 på skalaen. Temaet spesialundervisning er også trukket frem i forbindelse med
den store mengden med klager fra kommunene i Norge til Fylkesmannen på tema trygt og godt
skolemiljø (opplæringsloven kap. 9A.) Samtidig er spesialundervisning et område som administrasjonen ønsker at det skal gjennomføres en forvaltningsrevisjon av.»
Om lærernorm for grunnskolen sies det følgende i risiko- og vesentlighetsvurderingen:
«Lærernorm for grunnskolen
Fra og med skoleåret 2019-20 ble den endelige lærernormen for lærertetthet i ordinær undervisning på skolenivå innført. Kunnskaps - og integreringsminister Jan Tore Sanner uttalte på regjeringen.no at «En god lærer er det viktigste for elevenes læring. Med den nye lærernormen blir det
flere lærere til å møte elevene i skolen. Det vil gi mer tid til hver enkelt elev.» Den nye normen ble
iverksatt fra skolestart i 2018 og da var kravet maksimalt 16 elever for hver lærer fra 1. til 4. trinn,
og 21 elever for hver lærer på 5. til 10. trinn i ordinær undervisning. Fra august 2019 ble normen
skjerpet ytterligere. Kravet er nå maksimalt 15 elever for hver lærer på 1.–4. trinn, og 20 elever
per lærer på 5.–10. trinn. Normen styrer hvor høy lærertettheten skal være på hovedtrinnene, det
vil si 1. til 4. trinn sett under ett, 5. til 7. trinn sett under ett og 8. - 10. trinn sett under ett. Organiseringen av selve undervisningen er imidlertid opp til skolen. Det betyr at det for eksempel på 1.4. trinn kan være flere enn 16 elever i timene noen ganger, og færre elever andre ganger.
I Sarpsborg kommunes Handlingsplan 2019-2022 framkommer det at «Etter innføring av en nasjonal norm for lærertetthet opplever skolene en redusert fleksibilitet til å disponere egen budsjettramme. Lærernormen binder opp ressurser i ordinær undervisning. Lovfestede enkeltvedtakstimer med ressurser til spesialundervisning og særskilt norskopplæring utfordrer enhetenes
budsjettrammer. Dette vil være spesielt utfordrende på mindre skoler. Ut over dette melder flere
av grunnskolene om nye elever med store sammensatte vansker som har behov for mye tilrettelegging.» Videre framkommer det at «Skolene har samlet behov for å øke bemanningen med 1518 årsverk pedagog ved innføring av trinn 2.»
Ifølge tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) i 2018 oppfylte ikke alle barne- og ungdomsskoler i Sarpsborg kommune kravet til lærertetthet for skoleåret 18/19. Det er særlig 1-4.
trinn som ikke oppfyller kravene. Med skjerpede krav fra skoleåret 19/20 vil gapet mellom lærernormen og kommunens praksis ytterligere forsterkes dersom kommunen ikke øker antallet lærere.»
Revisjonen vil ha fokus på om elever som har vedtak om spesialundervisning mottar den opplæringen
som fremkommer i grunnlagsdokumentene for spesialundervisningen. Vi vil se om det er sammenheng
mellom sakkyndig vurdering, vedtak om spesialundervisning og individuell opplæringsplan, og om eleven
mottar den planlagte opplæringen med fokus på organisering, omfang og lærerkompetanse. Vi vil også
se på om et utvalg skoler oppfyller lærernormen, og om innføringen av normen har medført konsekvenser
for gjennomføringen av opplæringen.
Prosjektplanen er utformet på bakgrunn av beskrivelsen i risiko- og vesentlighetsvurderingen. Vi har gjennomført oppstartsmøte med kommuneadministrasjonen 13.01.2021. Kommuneadministrasjonen hadde
ingen vesentlige innvendinger til prosjektplanen slik den foreligger.

PROSJEKTPLAN SPESIALUNDERVISNING OG LÆRERNORM I GRUNNSKOLEN.
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2 Premisser for prosjektarbeidet
Østre Viken kommunerevisjon IKS gjennomfører forvaltningsrevisjon i tråd med «Standard for forvaltningsrevisjon» (RSK 001/ god revisjonsskikk). Dette innebærer blant annet at rapporten skal skille klart
mellom hva som er innsamlede data og hva som er revisjonens vurderinger. Det skal også være en tydelig
sammenheng mellom problemstillinger, innsamlede data, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger.
Kontrollutvalgets vedtak legges til grunn for revisjonens videre arbeid med prosjektet.
Revisjonen kan gjøre mindre endringer i problemstillinger og avgrensninger. Større endringer avklares
med sekretariatet og ved behov ved kontrollutvalget.

3 Problemstillinger og avgrensninger
Revisjonen foreslår følgende problemstillinger:
 Får elever med spesialundervisning den opplæringen som vedtaket om spesialundervisning sier
at eleven skal få?
o Er det sammenheng mellom sakkyndig vurdering, vedtaket og individuell opplæringsplan?
o Angir de nevnte dokumentene innholdet, organiseringen og omfanget av spesialundervisningen, samt kompetansen til den som skal ha ansvar for, eller gjennomfører spesialundervisningen?
o Kan skolen dokumentere at den gjennomførte opplæringen er i samsvar med vedtaket når
det gjelder organisering, omfang og kompetanse hos undervisningspersonalet?


I hvilken grad oppfyller skolen lærernormen?
o Får innføring av lærernormen konsekvenser for gjennomføringen av spesialundervisningen
eller den tilpassede opplæringen for øvrig?

4 Revisjonskriterier
Revisjonskriterier, også kalt «foretrukket praksis», er en samlebetegnelse for de krav eller forventninger
som brukes som grunnlag for å vurdere kommunens virksomhet. Revisjonskriterier fastsettes normalt
med basis i autoritative kilder. Også kommunens egne retningslinjer kan utgjøre revisjonskriterier. Revisjonskriteriene er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik/svakheter. Fakta vurderes opp mot
revisjonskriteriene, og disse vurderingene danner grunnlaget for de konklusjoner som trekkes. I dette
prosjektet vil vi ta utgangspunkt i følgende kilder når vi utleder revisjonskriterier:
 Opplæringsloven.
 Forskrift til opplæringsloven.
 Forvaltningsloven.
 Ot.prp. nr 46 (1997-98).
 Meld St. 6 (2019-2020) Tett på – tidlig innsats.
 Utdanningsdirektoratet: Veileder spesialundervisning.
 Utdanningsdirektoratet: Utdanningsspeilet 2020.

PROSJEKTPLAN SPESIALUNDERVISNING OG LÆRERNORM I GRUNNSKOLEN.
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Barneombudets rapport «Uten mål og mening?», 2017, https://www.barneombudet.no/vart-arbeid/publikasjoner/uten-mal-og-mening-om-spesialundervisning-i-norsk-skole, (04.01.2021.)
Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging «Inkluderende fellesskap for barn og unge», 2018, https://nettsteder.regjeringen.no/inkludering-barn-unge/files/2018/04/INKLUDERENDE-FELLESSKAP-FOR-BARN-OG-UNGE-til-publisering04.04.18.pdf, (04.01.21.)

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

Problemstillinger

Revisjonskriterier

Databehov

Innhentings-/analyse
metode

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

Opplæringsloven.
Informasjon om kommunens
Forskrift til opplæringslorutiner og praksis
ven.
Forvaltningsloven.
Ot.prp. nr 46 (1997-98).
Barneombudets rapport
«Uten mål og mening?».
Ekspertgruppen for barn og
unge med behov for særskilt tilrettelegging «Inkluderende fellesskap for barn
og unge».
Meld St. 6 (2019-2020) Tett
på – tidlig innsats.
Utdanningsdirektoratet:
Veileder for spesialundervisning.
Utdanningsdirektoratet: Utdanningsspeilet 2020.

Dokumentasjon
Mappegjennomgang
Intervjuer
Spørreundersøkelse

Opplæringsloven
Informasjon om kommunens
Forskrift til opplæringsloven praksis og vurderinger
Kalkulator for lærernorm

Dokumentasjon
Intervjuer
Kalkulator for lærernorm
GSI
Elevundersøkelsen

Problemstilling 2
I hvilken grad oppfyller
skolen lærernormen?

PROSJEKTPLAN SPESIALUNDERVISNING OG LÆRERNORM I GRUNNSKOLEN.
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6 Prosjektorganisering, ressursbehov og
fremdriftsplan
Prosjektdeltakere

Frank Willy Larsen - utførende forvaltningsrevisor
Henning Langsholt - utførende forvaltningsrevisor
Casper Støten - oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
April – September 2021
450 +/- 10 % timer
Kontrollutvalget i Sarpsborg kommune

Prosjektperiode
Antall timer
Vedtaksorgan:

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

2. Februar
Høst 2021
Høst 2021

Kommentar til ressursrammen
Revisjonen planlegger alle ordinære forvaltningsrevisjoner med et utgangspunkt på 300 timer. Enkelte
ganger kan det være behov for en større ressursramme, eksempelvis der det er hensiktsmessig å gjennomføre flere forvaltningsrevisjoner i samme prosjekt, eller det er ønskelig å vurdere praksis i flere enheter i kommunen.
I dette prosjektet foreslår revisjonen å gjennomføre revisjon av to av områdene i plan for forvaltningsrevisjon samtidig. Dette gjør revisjonen fordi vi oppfatter det som hensiktsmessig å se lærernorm og spesialundervisning i sammenheng. Det er derfor nødvendig å gå utenfor rammene av et «ordinært» forvaltningsrevisjonsprosjekt. Samtidig vil revisjonen i hovedsak undersøke kommunens praksis på området,
slik at undersøkelser av kommunens internkontrollsystem, som normalt er en del av forvaltningsrevisjonsprosjekter ikke vil bli belyst i noen særlig grad i dette prosjektet. Ved å se på flere områder samtidig vil vi
også ha enkelte synergieffekter. Vi antar derfor at en ressursramme på ca. 450 timer vil være riktig i dette
tilfellet.
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2021/130
4
15338/2021
3003-188
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Sarpsborg

Møtedato
02.02.2021

Utvalgssaksnr.
21/4

Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2020 - Sarpsborg kommune
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2020, tas til orientering
ØKUS KOF, 20.01.2021

Vedlegg
Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon for 2020 – Sarpsborg kommune, datert 15.01.
2021.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
KU møte: 17.12 2019, sak 19/47 «Forvaltningsrevisjonsplan 2020 – 2021»
Kommunestyret 27.02 2020 sak 2/20 «Forvaltningsrevisjonsplan 2020 – 2021»
Saksopplysninger
Vi viser til kommunelovens § 24-2 om revisors plikt til å rapportere resultatene av sin
revisjon og kontroll til kontrollutvalget. Kontrollutvalget har også et påseansvar etter
kommunelovens § 23-2 at kommunen har en forsvarlig revisjonen.
Vurdering
Østfold kommunerevisjon IKS redegjør i sin statusrapport for de forvaltningsrevisjons
prosjekt som er gjennomført i 2020. Leveransene er i henhold til vedtatt
forvaltningsrevisjonsplan for perioden 2020 – 2021. I statusrapporten har revisjonen vist
fordelte timer på de ulike prosjektene slik at kontrollutvalget får en bedre oversikt over
hvordan timene er forbruket.
Sarpsborg kommune har budsjettert med 1400 timer til forvaltningsrevisjon i 2020.
Revisjonen har levert 835 timer per 31. desember 2020. Dette utgjør 59,6 % av budsjett.
Imidlertid ba revisjonen om en utsettelse av Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet og
kompetanse i helse og omsorgstjenestene – hjemmebasert omsorg» til 2021. Forespørselen
ble behandlet 22. september 2020 under sak 20/31. De 400 timene som var vedtatt til
prosjektet overføres fra 2020 til 2021.
Således har revisjonen 84 % av timene som er avtalt levert (1000 timer).
Merforbruk avregnes mot regnskapsrevisjon. Eventuelt mindreforbruk blir tilbakebetalt til
kommunen.
Vi viser til vedlagte statusrapport for ytterligere detaljer.
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Sekretariatet anbefaler for kontrollutvalget at revisjonens statusrapport om utført
forvaltningsrevisjon for 2020 tas til orientering.
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Statusrapport
Utført forvaltningsrevisjon 2020
Sarpsborg kommune
Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på vegne av kontrollutvalget i
kommunen.
Tabellen nedenfor viser arbeid som er utført i perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020.
Tabell: Produksjon og ressursbruk
Oppgave
Administrasjon
IT-sikkerhet
Kvalitet i
omsorgstjenestene*
BPA-ordningen*
Transportløyvesaken
Spesialundervisning
og lærernorm i
grunnskolen*

Rapportert
2019
56,5

1.
halvår
30
375,5
49,5

2.

18
9
10

halvår

Prosjekt
totalt

Estimert

Mer/mindreforbuk

30
40
45,5

Totalt
2020
60
415,5
95

472
95

450
500

+221

226
0
1,5

244
9
11,5

244
9
11,5

350-400

492
343
835
+22
Sum
Merknader: Kolonnen «Rapportert 2019» viser hva som er rapportert i 2019 på prosjekter som ble
påbegynt det året. Timene tas med for å kunne gi et bedre bilde av totalforbruk knyttet til de ulike
prosjektene. Kolonnen «Estimert» angir timeantall som er estimert i vedtatt prosjektplan, mens
kolonnen «Mer-/mindreforbruk» viser over- eller underforbruk i forhold til estimat for de ferdigstilte
prosjektene.
*Ikke ferdigstilt.

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

IT-sikkerhet
Prosjektplan ble vedtatt i kontrollutvalgets møte 17. desember 2019 (sak 19/45). Denne
revisjonen er gjennomført før og under perioden med Korona-tiltak i Norge. Dette har
medført forsinkelser i prosjektet. I hovedsak påvirket dette spørreundersøkelsen, som store
deler av problemstilling 3 i prosjektet skulle baseres på. For å sikre fremdrift i prosjektet
besluttet revisjonen i samråd med sekretariatet og kommunens kontaktperson, å utarbeide
en rapport som består av to deler. Delrapport 1 er ferdigstilt og omhandler planer og rutiner
for IT-sikkerhet og iverksatte sikkerhetstiltak. Rapport ble behandlet i kontrollutvalgets møte
9. juni 2020 (sak PS 20/20). Delrapport 2 ble behandlet i kontrollutvalgets møte 22.
september 2020 (sak 20/30). Revisjonen har brukt totalt 472 timer på prosjektet, 22 timer
mer enn estimert, men innen for feilmarging på 10 %.

1

Innenfor feilmargin på 10 %.

15

Kvalitet i omsorgstjenestene
Prosjektplan ble vedtatt i kontrollutvalgets møte 9. juni 2020 (sak 20/23). Revisjonen foreslo
en avgrensning av prosjektet til hjemmebaserte tjenester. Kontrollutvalget ønsket imidlertid
ikke denne avgrensningen og la til flere virksomheter. Kontrollutvalget ønsket også at
revisjonen skulle gjøre en vurdering av hvordan kommunen har fulgt opp anbefalingene fra
et tidligere forvaltningsrevisjonsprosjekt, samt også vurdere hvorvidt kvalitetsforskriften blir
fulgt opp av kommunen og hvorvidt ansatte har kompetanse om denne forskriften og om det
er rutiner/kultur for å melde om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Prosjektet har
derfor blitt utvidet. Prosjektet var planlagt gjennomført i 2020, men administrasjonen har bedt
om at faktainnsamlingen/intervjuene utsettes til 2021. Dette ble lagt frem som egen sak og
vedtatt i kontrollutvalgets møte 22. september 2020 (sak 20/31). I 2020 ble det brukt 95 timer
på prosjektet. Utsettelsen innebærer at 405 av prosjektets timer først blir levert i 2021.

BPA-ordningen
Prosjektplan ble vedtatt i kontrollutvalgets møte 9. juni 2020 (sak 20/22). En av
problemstillingene skal inkludere en sammenligning med andre kommuner. Prosjektplanen
ble vedtatt i tråd med revisjonens forslag. Kontrollutvalget ønsket at revisjonen ved
problemstilling 2 skulle gjøre en vurdering opp mot Trondheim, samt en sammenlignbar
Østfold kommune. Prosjektet er i hovedsak gjennomført i 2020, men ferdigstilles i 2021.
Revisjonen har brukt 244 timer på prosjektet pr. 31.12.20.

Transportløyvesaken
I kontrollutvalgets møte 28. april 2020 (sak PS 20/16) fikk revisjonen i oppdrag å legge frem
aktuelle problemstillinger for en eventuell granskning av transportløyvesaken. Revisjonen la
frem aktuelle problemstillinger i møtet 9. juni 2020 (sak PS 20/19) og administrasjonen
redegjorde for påbegynt internrevisjon. Kontrollutvalget vedtok at revisjonens foreslåtte
problemstillinger skulle inngå som en del av internrevisjonen. Revisjonen har brukt ni timer
på dette oppdraget, som anses ferdigstilt fra vår side pr. første halvår 2020.

Spesialundervisning og lærernorm i grunnskolen
Områdene spesialundervisning og lærernorm i grunnskolen er prioritert som henholdsvis
nummer fire og fem i plan for forvaltningsrevisjon. Revisjonen har startet arbeidet med
prosjektplan, men prosjektet skal først startes opp vinteren 2020/2021, og er estimert levert
september 2021. Revisjonen har brukt 11,5 timer på prosjektet i 2020.

Total leveranse
Sarpsborg kommune har budsjettert med 1400 timer til forvaltningsrevisjon i 2020, hvorav
405 av timene er avtalt levert i 2021. Revisjonen har levert 835 timer i 2020, 84 % av timene
som er avtalt levert.

Rolvsøy, 15. januar 2020
Lene Brudal (sign.)
fagleder forvaltningsrevisjon

2
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2021/128
3
15393/2021
3003-186
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Sarpsborg

Møtedato
02.02.2021

Utvalgssaksnr.
21/5

Etterlevelseskontroll – Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering og valg
av kontrollområde.
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for
forenklet etterlevelseskontroll, samt valg av kontrollområde «Tilskudd til private
barnehager», til orientering.
2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni
2021
ØKUS KOF, 21.01.2021

Vedlegg
 Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 2020 – Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering - Sarpsborg
kommune, datert 15.01.2021
 RSK 301 - Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Kommuneloven (LOV-2018-06-22-83.), § 24-9
Saksopplysninger
I henhold til ny kommunelov 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.»
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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
2020. 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 RSK 301 av følgende områder i
kommunen:
 Offentlige anskaffelser
 Finansforvaltning
 Selvkost – Overholdelse av regelverk
 Merverdiavgift – Overholdelse av regelverk og egne rutiner
 Skille drift/investering – Overholdelse av KRS 4
 Tilskudd private barnehager
Rapport om etterlevelseskontrollen skal i henhold til kommuneloven leveres innen 30. juni.
Kontrollutvalget vil om mulig behandle rapporten i sitt møte juni 2021.
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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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT KOF
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2021/134
1
3196/2021
3003-192
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Sarpsborg

Møtedato
02.02.2021

Utvalgssaksnr.
21/6

Kontrollutvalgets årsmelding 2020
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 godkjennes.
2. Årsmeldingen oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak:
Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering
ØKUS KOF, 06.01.2021

Vedlegg
 Kontrollutvalgets årsmelding 2020 - utkast
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
Saksopplysninger
I henhold til kommunelovens § 23- 5 skal kontrollutvalget avgi rapport til bystyret om sin
aktivitet. I samsvar med tidligere praksis avgir kontrollutvalget sin årsmelding til behandling i
bystyret.
Vurdering
Årsmeldingen skal gi bystyret informasjon om kontrollutvalgets oppgaver og ansvar, møte og
informasjonsaktivitet. Årsmeldingen gir også uttrykk for hva som er gjennomført av
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, samt resultatet og oppfølging
av disse kontrollene.
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget at vedlagte årsmelding for 2020 vedtas.
Årsmeldingen oversendes til bystyret med følgende forslag vedtak:
 Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering
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Kontrollutvalgets hjemmelsgrunnlag
Bestemmelsene om at kommunen skal ha et eget kontrollutvalg ble først hjemlet i
kommuneloven LOV-1992-09-25-107. Bestemmelsene er videreført i ny kommunelov LOV2018-06-22-83. Det fremgår av kapittel 23, § 23-1 at «Kommunestyret velger selv et
kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne».
Figuren under1 viser at det fra kommunestyret/bystyret går to styringslinjer. Den ene går fra
kommunestyret/bystyret til administrasjonssjefen som har ansvaret for gjennomføringen av
kommunens tjenesteproduksjon, planlegging og myndighetsutøvelse.
Den andre styringslinjen representerer en uavhengig og ekstern kontroll som går gjennom
kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets oppgaver/ansvar
Kommunaldepartementet har i forskrift om kontrollutvalg og revisjon (FOR-2019-06-17-90417),
gitt nærmere bestemmelser om kontrollutvalgets saksbehandling og oppgaver.
Påse-ansvaret
Kontrollutvalget har fire primære tilsyns- og kontrolloppgaver:
 Påse at kommunes regnskaper blir revidert på en betryggende måte
 Påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon
 Påse at kommunen fører kontroll med sine interesser i selskaper mm.
 Etterlevelses kontroll
Oppfølging av regnskapsrevisjonen
Kontrollutvalgets ansvar for å påse at regnskapsrevisjonen fungerer på en betryggende måte
ivaretas blant annet gjennom at kontrollutvalget får seg forelagt revisjonsplaner, resultater
etter kvalitetskontroller i revisjonen og uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige
revisorer. I tillegg blir kontrollutvalget informert om spesielle forhold og funn som revisjonen
har gjort.

1

Hentet fra Kontrollutvalgsboken 1. utg.
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Plan for forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av
forvaltningsrevisjon. Bystyret skal vedta planen. Bystyret kan delegere til kontrollutvalget å
foreta endringer i planperioden.
Plan for og gjennomføring av eierskapskontroll
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av
eierskapskontrollen. Bystyret skal vedta planen. Bystyret kan delegere til kontrollutvalget å
foreta endringer i planperioden.
Rapportering
Kontrollutvalget skal avgi rapport til bystyret om hvilke forvaltningsrevisjoner og
selskapskontroller som er gjennomført og resultatet av disse.
Budsjettbehandling for kontrollarbeidet
Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Forslaget
skal inneholde kostnadene til drift av kontrollutvalget, utvalgets sekretariat og den valgte
revisjonen.
Innstilling på valg av revisor og revisjonsordning
Bystyret avgjør selv om kommunen skal ansette egne revisorer, delta i IKS eller inngå avtale
med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra kontrollutvalget.

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

Varamedlemmer i perioden 2019-2023
Fellesliste AP, SV, SP, MDG og R:
Inger Johanne Fjeldbraaten (AP)
Daniel Haug Nystad (AP)
Fellesliste FRP, H og DRP:
Jon Anders Johansen (DRP)
Iris Haugland Vilster (H)
Arne Knoff Næss (Frp)
Fellesliste SAFOSA, KRF,PP, Uavh.repr.
Jon Arvid Skår (SAFOSA)
Inger Lise Brække (KrF)
Kjetil Jacob Mellum (SAFOSA)
Martine Gull Güven (H)
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Kontrollutvalgets møte- og informasjonsaktivitet
Østfold Kontrollutvalgssekretariat har utført sekretariatstjenesten i 2020.
Sekretariatfunksjonen har vært ivaretatt slik at møteinnkallinger, saksdokumenter og
protokoller er blitt behandlet og utformet på tilnærmet samme måte som for øvrige politiske
organ. Møteinnkallinger og sakskart er sendt elektronisk til utvalgets medlemmer, ordfører og
kommunedirektøren.
Kontrollutvalgets møteplan og møtedokumenter blir løpende publisert på sekretariatets
hjemmeside: www.fredrikstad.kommune.no/okus, og kommunes hjemmeside.
Kontrollutvalget har i 2020 avholdt 5 møter. Covid-19 situasjonen har preget utvalgets møter
i den forstand at to av fem møter har foregått digitalt via Teams.
Til sammen er det behandlet 43 saker.
Statistikk for de fire siste årene:
2020
møter
5
saker
43

2019

2018
5
53

2017
5
47

6
47

Ordføreren holdes orientert om arbeidet i kontrollutvalget gjennom at ordfører fortløpende får
tilsendt utvalgets saksdokumenter og protokoller.
Leder av kontrollutvalget forestår for øvrig den uformelle kontakten med den politiske ledelse
i kommunen.
Ved behandling av kommunes årsregnskap for 2019 var økonomisjef og kemner særskilt
invitert til møtet for å redegjøre for regnskap og resultat. Kommunedirektøren har vært til
stede i alle årets møter.
Kontrollutvalget har i løpet av 2020 blitt orientert av kommunedirektør/ administrasjonen om
følgende temaer:
 Gratisprinsipp i skolen
 Eventuelle avvik og brudd på arbeidsmiljøloven
 Transportløyveprosessen
 «PWC-rapport Barnehagetilskudd»
 Mulig internrevisjon på området arealplan og byggesak
Norges kommunerevisorforbund (NKRF) arrangerte en kontrollutvalgskonferanse på
Gardermoen i februar 2020. Jon Jæger Gåsvatn og Inger Christin Thorp deltok fra
kontrollutvalget i Sarpsborg. Leder orienterte resten av utvalget, om de ulike temaene som
ble tatt opp, i etterkant av konferansen.
Kontrollutvalget er medlem av Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og møter ved mulighet på
ulike samlinger/møter i deres regi. Grunnet covid-19 ble det ikke arrangert noen konferanse
på våren slik tradisjonen har vært.
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Behandlede saker i 2020
I 2020 er regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontrollen utført av Østre Viken
kommunerevisjon IKS.
Plandokumenter
Kontrollutvalget har behandlet følgende plandokumenter for sin virksomhet:
 Møteplaner for kontrollutvalget
 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjonen 2020
 Budsjett for kontroll- og tilsyn 2021
Regnskapsrevisjon
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2019
Kontrollutvalget har i 2020 avgitt uttalelse til bystyret om Sarpsborg kommunes årsregnskap
for 2019.
Revisjonsberetningen for regnskapsåret 2019
Resultatet av regnskapsrevisjonen rapporteres direkte fra revisjonen til bystyret gjennom
revisjonsberetningen.
Revisjonsbrev/ Notater
I tillegg til revisjonsberetningen skal revisor også rapportere andre forhold som er avdekket
gjennom revisjonen. Slik rapportering skal skje til kontrollutvalget, med kopi til
kommunedirektør. Rapportering av slike forhold skal skje i form av "nummererte
revisjonsbrev" eller notater. Kommuneloven § 24-7 til §24-9, samt forskrift om kontrollutvalg
og revisjon § 3 gir bestemmelser om hvilke forhold som skal rapporteres i nummererte brev.
Kontrollutvalget har ikke behandlet nummerert revisjonsbrev eller notater i 2020.
Rapport om utført regnskapsrevisjon 2019
Kontrollutvalget har behandlet rapport om utført regnskapsrevisjon for 2019 som omtaler
resultat av utførte kontroller samt lovpålagte oppgavene som er utført for å bekrefte
kommunens årsregnskap, samt tilknyttede oppdrag.
Etterlevelses kontroll:
I følge kommunelovens skal regnskapsrevisor se etter om kommunens eller
fylkeskommunens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og
vedtak.
Kontrollutvalget behandlet den 22.09.2020 uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om
etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2019. Kontrollen var gjort
for regnskapsperioden 01.11 2019 til 31.12 2019. Revisjonens konklusjon er at basert på de
utførte handlingene og innhentede bevis er revisjonen ikke blitt oppmerksomme på noe som
gir oss grunn til å tro at Sarpsborg kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd regelverk
og interne rutiner for håndtering av merverdiavgift.
Kontrollutvalget tok etterlevelseskontrollen til orientering.
Forvaltningsrevisjon
I 2020 har kontrollutvalget behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport:

«IT-sikkerhet»
Med økt digitalisering følger også økte krav til tilgjengelighet av viktige IKT-systemer. Dette
er helt sentrale faktorer når nye, sikre digitale løsninger skal planlegges og implementeres. I
forbindelse med digitalisering av kommunens løsninger er det derfor avgjørende å sikre
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informasjonen slik at den ikke kommer på avveie. Målet med prosjektet er å vurdere om
kommunen har etablert planer og rutiner som kan ivareta kommunens IT-sikkerhet på en
tilfredsstillende måte og om kommunen har implementert anbefalte sikkerhetstiltak mot
dataangrep og uautorisert tilgang til informasjon.
Av praktiske årsaker ble rapporten delt i to delrapporter, hvor første delrapport omhandlet
problemstilling 1 og 2, mens delrapport 2 tok for seg problemstilling 3.
Delrapport 1:
Kontrollutvalget behandlet delrapport 1 i sitt møte den 9. juni 2020, sak 20/20.
Rapporten besvarte følgende problemstillinger:
1. Er det etablert planer og rutiner som kan ivareta kommunens IT-sikkerhet på en
tilfredsstillende måte?
2. Har kommunen implementert anbefalte sikkerhetstiltak mot dataangrep og uautorisert
tilgang til informasjon?
Revisjonens konklusjon i rapporten var følgende:
«Sarpsborg kommune er en organisasjon som prioriterer IT-sikkerhetsarbeidet. Det er
vår konklusjon at kommunen i stor grad har etablert planer og rutiner som ivaretar
kommunens IT-sikkerhet på en tilfredsstillende måte. Kommunen har også
implementert anbefalte sikkerhetstiltak mot dataangrep og uautorisert tilgang til
informasjon. Det er imidlertid noen områder hvor vi vurderer at kommunen har et
forbedringspotensial.»
Med bakgrunn i revisjonens konklusjoner og vurderingene disse bygger på, samt revisjonens
anbefalinger i rapporten innstilte kontrollutvalget på følgende til bystyret:
1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «IT-sikkerhet, delrapport 1» til etterretning,
og ber administrasjonen følge opp de 7 anbefalinger som fremkommer av rapporten.
Herunder skal kommunen:
•
gjennomgå planer og rutiner knyttet til arbeidet med IT-sikkerhet, og
oppdatere disse etter dagens organisering, ansvar og funksjoner
•
sørge for en felles forståelse i organisasjonen av hvordan risikovurderinger
skal gjennomføres og dokumenteres
•
etablere rutiner for passordbruk og –bytte, som i større grad ivaretar ITsikkerheten
•
etablere en rutine/sjekkliste for håndtering av uforutsette IT-hendelser
•
oppdatere internrevisjonsgrunnlaget til gjeldende regelverk og vurdere å
inkludere kontrollmiljøet i større grad
•
vurdere om gjennomgående funn etter flere gjennomførte internrevisjoner,
i større grad bør etableres som en problemstilling/avvik på et overordnet
organisatorisk nivå
•
sørge for å ha en øvet sikkerhetsorganisasjon med tanke på IKThendelser
2.

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

Bystyret behandlet rapporten den 6. oktober 2020, PS 81/20.
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Delrapport 2:
Kontrollutvalget behandlet delrapport 2 i sitt møte den 22. sept. 2020, sak 20/30.
Rapporten besvarte prosjektets problemstilling nr. 3:
 Har kommunen etablert en god sikkerhetskultur i organisasjonen?
Revisjonens konklusjon i rapporten var følgende:
«Vi har i denne rapporten sett at kommunen har etablert flere tiltak for å skape en god
sikkerhetskultur. Å skape en god sikkerhetskultur krever et kontinuerlig arbeid i
organisasjonen. Vi har påpekt noen forbedringsområder som vi mener er
hensiktsmessig at kommunen arbeider videre med for å etablere en tilfredsstillende
sikkerhetskultur, og et enda bedre nivå på sikkerheten. For enkelte av områdene er
det allerede knyttet anbefalinger til i delrapport 1».
Med bakgrunn i revisjonens konklusjoner og vurderingene disse bygger på, samt revisjonens
anbefalinger i rapporten innstilte kontrollutvalget på følgende til bystyret:
1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «IT-sikkerhet delrapport 2 av 2» til
etterretning, og ber administrasjonen følge opp de tre anbefalinger som fremkommer
av rapporten.
Herunder skal kommunen:
 gjøre ansatte kjent med rutiner for risikovurdering, herunder involvere ansatte i
arbeidet med å identifisere, vurdere og dokumentere risiko på området
 gjøre ansatte kjent med rutiner for registrering av avvik på området, herunder
sørge for at de ansatte vet når og hvor de skal melde avvik
 sørge for at de ansatte har relevante styringsdokumenter på området lett
tilgjengelig
2. Bystyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at bystyrets vedtak i forbindelse
med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Bystyret ber kontrollutvalget om å følge opp
vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter bystyrets behandling av
saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til bystyret.
Bystyret behandlet rapporten den 6. oktober 2020, PS 82/20.
Oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjonsrapporter
Utvalget har behandlet oppfølging av en rapport i 2020»:
«Investeringsprosjekters tidligfase»
Formålet med å følge opp forvaltningsrapporter fra revisjonen er å vurdere om kommunens
administrasjon har fulgt opp/iverksatt bystyrets tidligere vedtak ved behandling av
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Investeringsprosjekters tidligfase».
Bystyret fattet følgende vedtak i saken den 26.september 2019:
«1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Investeringsprosjekters tidligfase» til
etterretning, og ber administrasjonen følge opp de fire anbefalinger som fremkommer
av rapporten.
Herunder skal administrasjonen:
 Legge inn føringer knyttet til behovsvurderingene som gjøres, herunder at
nullalternativet bør være med som reelt alternativ.
 Tydeliggjøre hvordan og hvor prosjekter skal dokumenteres
 Vurdere bruk av avvikssystemet i forbedringsarbeidet knyttet til styring av
investeringsprosjekter.
 Følge opp at nye prosedyrer og maler blir benyttet.
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2: Bystyret ber kommunedirektøren om å rapportere til kontrollutvalget vinteren 2020,
om sin oppfølging av rapportens anbefalinger, og de konkrete tiltak
kommunedirektøren selv redegjør for i sin uttalelse til rapporten.
Bystyret viser for øvrig til kontrollutvalgets ansvar for å påse at bystyrets vedtak i
forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.»
Kontrollutvalget behandlet oppfølging av forvaltningsprosjektet 4. februar 2020 og fant på
bakgrunn av kommunedirektørens tilbakemelding datert 21.01.2020 at bystyrets vedtak var
fulgt opp. Kontrollutvalget vedtok å ta informasjonen om oppfølging til orientering.
Eierskapskontroll
Formålet med eierskapskontroll fremkommer av § 23-4 i kommuneloven. Ifølge
bestemmelsen innebærer en eierskapskontroll å kontrollere om den som utøver kommunens
eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, by/kommunestyrets vedtak og
anerkjente prinsipper for eierstyring.
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter
by/kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal
gjennomføres. Planen vedtas av by/kommunestyret selv.
Kontrollutvalget har vedtatt en plan for eierskapskontroll for perioden 2020 – 2023.
Det har ikke vært gjennomført eierskapskontroll i 2020. I henhold til plan for perioden 20202023 skulle Inspiria AS vært gjenstand for kontroll i 2020. Revisjonsprosessen ble forsinket
da Inspiria AS hadde problemer med å levere dokumentasjon grunnet covid-19 situasjonen.
Henvendelser til kontrollutvalget
Kontrollutvalget kan også behandle henvendelser fra innbyggere eller andre aktører som
mener de har en sak for kontrollutvalget. For hver henvendelse må det vurderes om den
hører inn under kontrollutvalgets oppgaver og om den skal prioriteres.
Kontrollutvalget har ikke mottatt noen henvendelser i 2020:
Andre saker
Av andre saker som kontrollutvalget har behandlet bør spesielt nevnes saken vedrørende
Transportløyveprosessen.
Saken har vært opp i utvalget tre ganger, første gang i slutten av april hvor kontrollutvalgets
leder under eventuelt tok opp spørsmål om lovlighet av kommunal transport av personer med
psykisk utviklingshemming uten at kommunen har transportløyve. Administrasjonen ga
kontrollutvalget informasjon rundt saken og opplyste om at kommunen nå hadde søkt om og
fått transportløyve. Videre skulle kommunen gjøre vurderinger på hvorvidt brukere eventuelt
hadde krav på tilbakebetaling av sin egenandel ved transport.
Kontrollutvalget ba om en skriftlig redegjørelse fra kommunedirektør til sitt neste møte som
skulle omhandle informasjon og historie rundt transportløyveprosessen.
Den 9. juni fikk utvalget en orientering fra kommunedirektøren vedr. problemstillinger som
skulle belyses i internrevisjonen som kommunen skulle påbegynne. Utvalget kom med flere
innspill, i tillegg kom revisjonen med innspill. Utvalget vedtok at de ønsket å få
internrevisjonsrapporten fremlagt så fort den forelå.
24. november fikk utvalget rapporten til behandling og fattet følgende vedtak:
1. Kontrollutvalget har gjennomgått rapporten «Kartlegging av transporttjenester i
kommunen og prosess rundt løyve»
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Kontrollutvalget registrerer at kommunen fra 1990-tallet og senest i 2005 var klar over
at det var lovstridig å frakte personer mot betaling uten at en innehar løyve til det.
Kontrollutvalget merker seg at kommunen i brevs form orienterte Norsk forbund for
utviklingshemmede (NFU) Østfold ultimo 2005 om at kommunen snarest skulle søke
om løyve for denne transportvirksomheten. Til tross for det, har ikke kommunen søkt
og brakt løyveforholdene i orden før i januar 2020 etter en ny henvendelse fra
brukerne av tjenesten.
Kontrollutvalget vil understreke at det er Kommunedirektørens ansvar å sørge for at
den kommunale virksomheten drives i samsvar med lover og forskrifter.
Internkontrollen må være slik innrettet at det er søkelys på at tjenesteutøvelsen skjer i
henhold til lovverk og forsvarlighetskrav, samt at det meldes om avvik når det skjer
brudd på dette.
Kontrollutvalget finner det meget kritikkverdig at kommunen ikke har sørget for at
nødvendige tillatelser var på plass før denne praksisen tok til, samt at det lovstridige
ikke har blitt ordnet opp i på et langt tidligere tidspunkt.
2. Kontrollutvalget videresender rapport «Kartlegging av transporttjenester i kommunen
og prosess rundt løyve» til behandling i bystyret, med følgende innstilling:
 Bystyret tar rapport «Kartlegging av transporttjenester i kommunen og
prosess rundt løyve» til orientering.
I tillegg har følgende saker vært behandlet i utvalget:
 Årsmelding 2019 for kontrollutvalget
 Statusrapporter om utført forvaltningsrevisjonsarbeid 2019(ressursbruk)
 Rapportering etter utført regnskapsrevisjon 2019
 Uavhengighetserklæringer fra ansvarlige revisorer
 Prosjektplan «Eierskapskontroll Inspiria AS»
 Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt «Brukerstyrt personlig assistent (BPAordningen)
 Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet og kompetanse i helse- og
omsorgstjenestene – hjemmebasert omsorg»
 Statusrapport 2019 – etterlevelse av Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser.
 Forespørsel om utsettelse av forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet og kompetanse i
helse- og omsorgstjenestene hjemmetjenesten»
 Status for utført forvaltningsrevisjon for 1. halvår 2020
Kontrollutvalget har også fått seg forelagt referatsaker og korte meldinger/orienteringer som
tas til orientering i samlesaker som f.eks. kontrollutvalgets protokoller og bystyrets
behandling av saker fra kontrollutvalget.

Denne årsmeldingen er behandlet og godkjent av kontrollutvalget i møte den 2. februar 2021.
Jon Jæger Gåsvatn (s)
Kontrollutvalgets leder

Kontrollutvalgets årsmelding 2020

41

-8-

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

2021/134
4
15360/2021
3003-192
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Sarpsborg

Møtedato
02.02.2021

Utvalgssaksnr.
21/7

Østre Viken Kommunerevisjon IKS - Engasjement brev
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Engasjementsbrev fra Østre Viken Kommunerevisjon IKS, tas til orientering
ØKUS KOF, 20.01.2021

Vedlegg
Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Engasjementsbrev – Sarpsborg kommune, datert 07.01
2021
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
Saksopplysninger
Daglig leder i Østre Viken Kommunerevisjon IKS har oversendt engasjementsbrev til
kontrollutvalget. Hensikten med engasjementsbrevet er å beskrive vilkårene for
revisjonsoppdraget og kommunisere dette med oppdragsgiver, slik at det er en felles
forståelse for hva revisjonen arbeidsoppgaver og ansvar innebærer.
Vurdering
Revisjonens fremleggelse av engasjementsbrev kan sees som et element i kontrollutvalgets
påseansvar overfor revisjonen. Sekretariatet viser til Forskrift om kontrollutvalg og revisjon i
kommuner og fylkeskommuner § 3 punkt b: «regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med
lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser og avtaler med revisor..»
Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) revisjonskomite har anbefalt at dette bør gjøres
minst en gang hver valgperiode.
Revisjonens engasjement brev beskriver i hovedtrekk hva lovbestemt revisjonsarbeidet
består av, og også andre kontrollhandlinger og uttalelser som gjennomføres samt hvordan
kontrollarbeidet blir rapportert. Vedrørende revisjonens økonomiske forhold vises det til
selskapsavtale samt revisjonsavtale, datert 21.12 2020.
Sekretariatet har ingen bemerkninger til engasjementsbrevet, og anbefaler derfor
kontrollutvalget om å ta engasjementsbrevet fra revisjonen til orientering.
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2021/134
5
15369/2021
3003-192
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Sarpsborg

Møtedato
02.02.2021

Utvalgssaksnr.
21/8

Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisorer
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering
ØKUS KOF, 20.01.2021

Vedlegg
Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer
 Daglig leder Jolanta Betker, datert 18.01 2021
 Seksjonsleder forvaltningsrevisjon Lene Brudal, datert 18.01 2021
 Forvaltningsrevisor Casper Støten, datert 18.01 2021
 Forvaltningsrevisor Bjørnar Eriksen, datert 18.01 2021
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Kommuneloven, forskrift for kontrollutvalg og revisjon og Forum for kontroll og tilsyn (FKT) veileder for kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor.
Saksopplysninger
I henhold til kommunelovens § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. I følge
forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers
ved behov, avgi til kontrollutvalget en skriftlig egenvurdering av uavhengighet.
I brev til kontrollutvalget i Indre Østfold kommune har oppdragsansvarlig revisorer på
oppdraget avgitt sin skriftlige egenvurdering om uavhengighet.
Vurdering
Kontrollutvalget har en oppgave å se til at kommunen har en betryggende revisjonen, og
som ledd i dette skal revisor avlegge uavhengighetserklæring. Kontrollutvalget påse-ansvar
er også i tråd med FKT sin veileder. Sekretariatet kan ikke se at det er forhold som tilsier at
revisors uavhengighet ikke er ivaretatt. Sekretariatet anbefaler derfor kontrollutvalget om at
uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer tas til orientering.
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Til kontrollutvalget i Sarpsborg kommune

Vurdering av oppdragsansvarlig regnskapsrevisors
uavhengighet for Sarpsborg kommune
Innledning
Ifølge kommuneloven § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. Nærmere krav til revisors
uavhengighet og vandel følger av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (2019) §§ 16-19.
Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder for alle som utfører revisjon for kommunen,
herunder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Dette omfatter både
oppdragsansvarlig revisor, medarbeidere på oppdraget og eventuelt andre som er engasjert på
oppdraget.
Østre Viken kommunerevisjon IKS har et kvalitetskontrollsystem i samsvar med internasjonal
standard for kvalitetskontroll (ISQC 1). Kvalitetskontrollsystemet omfatter dokumenterte
retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende
lovgivning og annen regulering. Som en del av kvalitetskontrollsystemet har vi rutiner for å følge opp
og sikre at revisjonsteamet har tilstrekkelig uavhengighet.
Ifølge Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers
ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Denne
egenvurderingen følger nedenfor.

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet
Forskriftskrav

Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering

Overordnet krav til
uavhengighet (§ 16)

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

Tilknytning til den
Undertegnede har ikke selv eller nærstående som har en slik tilknytning til den
reviderte virksomheten reviderte eller kontrollerte virksomheten eller virksomhetens ansatte eller
(§ 17)
tillitsmenn at den er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.
Stillinger i kommunen
(§ 18 a)

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen.

Stillinger i virksomhet
(§ 18 b)

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

Medlem av styrende
organer (§ 18 c)

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

Råkollveien 103
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Forskriftskrav

Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering

Deltakelse eller
funksjoner i annen
virksomhet (§ 18 d)

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

Rådgivning eller andre
tjenester (§ 18 e)

Før slike tjenester gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens eller tjenestens
art med hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen
konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med kontrollutvalgsog revisjonsforskriften § 18 e, utfører vi ikke tjenesten. Revisor vurderer hvert enkelt
tilfelle særskilt.
Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning
og bistand og ikke revisjon. Undertegnede er bevisst på at også slik veiledning må
skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og
kontrollvurderinger.
Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor kommunen
som kommer i konflikt med denne bestemmelsen.

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

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

Fullmektig for den
revisjonspliktige
(§ 18 g)

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for kommunen.

Rolvsøy, 18.01.2021
Østre Viken kommunerevisjon IKS

Jolanta Betker (sign.)
Oppdragsansvarlig revisor
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Til kontrollutvalget i Sarpsborg kommune

Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors
uavhengighet for Sarpsborg kommune
Innledning
Ifølge kommuneloven § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. Nærmere krav til revisors
uavhengighet og vandel følger av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (2019) §§ 16-19.
Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder for alle som utfører revisjon for kommunen,
herunder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Dette omfatter både
oppdragsansvarlig revisor, medarbeidere på oppdraget og eventuelt andre som er engasjert på
oppdraget.
Østre Viken kommunerevisjon IKS har et kvalitetskontrollsystem i samsvar med internasjonal
standard for kvalitetskontroll (ISQC 1). Kvalitetskontrollsystemet omfatter dokumenterte
retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende
lovgivning og annen regulering. Som en del av kvalitetskontrollsystemet har vi rutiner for å følge opp
og sikre at revisjonsteamet har tilstrekkelig uavhengighet.
Ifølge Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers
ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Denne
egenvurderingen følger nedenfor.

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet
Forskriftskrav

Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering

Overordnet krav til
uavhengighet (§ 16)

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

Tilknytning til den
Undertegnede har ikke selv eller nærstående som har en slik tilknytning til den
reviderte virksomheten reviderte eller kontrollerte virksomheten eller virksomhetens ansatte eller
(§ 17)
tillitsmenn at den er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.
Stillinger i kommunen
(§ 18 a)

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen.

Stillinger i virksomhet
(§ 18 b)

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

Medlem av styrende
organer (§ 18 c)

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

Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering

Deltakelse eller
funksjoner i annen
virksomhet (§ 18 d)

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

Rådgivning eller andre
tjenester (§ 18 e)

Før slike tjenester gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens eller tjenestens
art med hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen
konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med kontrollutvalgsog revisjonsforskriften § 18 e, utfører vi ikke tjenesten. Revisor vurderer hvert enkelt
tilfelle særskilt.
Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning
og bistand og ikke revisjon. Undertegnede er bevisst på at også slik veiledning må
skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og
kontrollvurderinger.
Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor kommunen
som kommer i konflikt med denne bestemmelsen.

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

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

Fullmektig for den
revisjonspliktige
(§ 18 g)

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for kommunen.

Rolvsøy, 18.01.2021
Østre Viken kommunerevisjon IKS

Lene Brudal (sign.)
Oppdragsansvarlig revisor
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Til kontrollutvalget i Sarpsborg kommune

Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors
uavhengighet for Sarpsborg kommune
Innledning
Ifølge kommuneloven § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. Nærmere krav til revisors
uavhengighet og vandel følger av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (2019) §§ 16-19.
Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder for alle som utfører revisjon for kommunen,
herunder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Dette omfatter både
oppdragsansvarlig revisor, medarbeidere på oppdraget og eventuelt andre som er engasjert på
oppdraget.
Østre Viken kommunerevisjon IKS har et kvalitetskontrollsystem i samsvar med internasjonal
standard for kvalitetskontroll (ISQC 1). Kvalitetskontrollsystemet omfatter dokumenterte
retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende
lovgivning og annen regulering. Som en del av kvalitetskontrollsystemet har vi rutiner for å følge opp
og sikre at revisjonsteamet har tilstrekkelig uavhengighet.
Ifølge Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers
ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Denne
egenvurderingen følger nedenfor.

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet
Forskriftskrav

Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering

Overordnet krav til
uavhengighet (§ 16)

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

Tilknytning til den
Undertegnede har ikke selv eller nærstående som har en slik tilknytning til den
reviderte virksomheten reviderte eller kontrollerte virksomheten eller virksomhetens ansatte eller
(§ 17)
tillitsmenn at den er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.
Stillinger i kommunen
(§ 18 a)

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen.

Stillinger i virksomhet
(§ 18 b)

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

Medlem av styrende
organer (§ 18 c)

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

Råkollveien 103
1664 Rolvsøy

www.ovkr.no
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Forskriftskrav

Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering

Deltakelse eller
funksjoner i annen
virksomhet (§ 18 d)

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

Rådgivning eller andre
tjenester (§ 18 e)

Før slike tjenester gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens eller tjenestens
art med hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen
konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med kontrollutvalgsog revisjonsforskriften § 18 e, utfører vi ikke tjenesten. Revisor vurderer hvert enkelt
tilfelle særskilt.
Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning
og bistand og ikke revisjon. Undertegnede er bevisst på at også slik veiledning må
skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og
kontrollvurderinger.
Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor kommunen
som kommer i konflikt med denne bestemmelsen.

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

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

Fullmektig for den
revisjonspliktige
(§ 18 g)

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for kommunen.

Rolvsøy, 18.01.2021
Østre Viken kommunerevisjon IKS

Casper Støten (sign.)
Oppdragsansvarlig revisor

55

Side 1 av 2

Til kontrollutvalget i Sarpsborg kommune

Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors
uavhengighet for Sarpsborg kommune
Innledning
Ifølge kommuneloven § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. Nærmere krav til revisors
uavhengighet og vandel følger av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (2019) §§ 16-19.
Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder for alle som utfører revisjon for kommunen,
herunder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Dette omfatter både
oppdragsansvarlig revisor, medarbeidere på oppdraget og eventuelt andre som er engasjert på
oppdraget.
Østre Viken kommunerevisjon IKS har et kvalitetskontrollsystem i samsvar med internasjonal
standard for kvalitetskontroll (ISQC 1). Kvalitetskontrollsystemet omfatter dokumenterte
retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende
lovgivning og annen regulering. Som en del av kvalitetskontrollsystemet har vi rutiner for å følge opp
og sikre at revisjonsteamet har tilstrekkelig uavhengighet.
Ifølge Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers
ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Denne
egenvurderingen følger nedenfor.

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet
Forskriftskrav

Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering

Overordnet krav til
uavhengighet (§ 16)

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

Tilknytning til den
Undertegnede har ikke selv eller nærstående som har en slik tilknytning til den
reviderte virksomheten reviderte eller kontrollerte virksomheten eller virksomhetens ansatte eller
(§ 17)
tillitsmenn at den er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.
Stillinger i kommunen
(§ 18 a)

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen.

Stillinger i virksomhet
(§ 18 b)

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

Medlem av styrende
organer (§ 18 c)

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

Råkollveien 103
1664 Rolvsøy

www.ovkr.no
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Forskriftskrav

Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering

Deltakelse eller
funksjoner i annen
virksomhet (§ 18 d)

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

Rådgivning eller andre
tjenester (§ 18 e)

Før slike tjenester gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens eller tjenestens
art med hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen
konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med kontrollutvalgsog revisjonsforskriften § 18 e, utfører vi ikke tjenesten. Revisor vurderer hvert enkelt
tilfelle særskilt.
Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning
og bistand og ikke revisjon. Undertegnede er bevisst på at også slik veiledning må
skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og
kontrollvurderinger.
Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor kommunen
som kommer i konflikt med denne bestemmelsen.

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

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

Fullmektig for den
revisjonspliktige
(§ 18 g)

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for kommunen.

Rolvsøy, 18.01.2021
Østre Viken kommunerevisjon IKS

Bjørnar Bakker Eriksen (sign.)
Oppdragsansvarlig revisor
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2020/76
91
239479/2020
3003-192
Bjørn Gulbrandsen

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Sarpsborg

Møtedato
02.02.2021

Utvalgssaksnr.
21/9

Møteplan for 2021
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin
virksomhet i 2021:

2. februar
 27. april (regnskapsmøte)

8. juni
 21. september

7.desember
Møtestart er kl. 13.00
Fredrikstad, 02.11.2020

Vedlegg
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Kontrollutvalgets budsjett for 2021
Saksopplysninger
Kontrollutvalget fastsetter en møteplan for ett år av gangen. I kontrollutvalgets budsjett for
2021 er det innarbeidet en møtefrekvens på fem til seks møter. I Vedrørende forslag til
møtedato for behandling av årsregnskapet (27. april) kan formannskapets behandling av
årsregnskapet være avgjørende om kontrollutvalget må eventuelt endre sin foreslåtte dato.
Vurdering
Det foreslås tirsdag som fast møtedag, møtestart er fra utvalgsleder foreslått fra kl. 13.00.
I budsjettet for kontrollutvalget 2021 er det innarbeidet en møtefrekvens på 5 til 6 møter. I
møteplan for 2021 foreslås det i utgangspunktet fem møtedatoer. Med forbehold om
endringer, foreslår sekretariatet at kontrollutvalget fastsetter følgende møtedager for sin
virksomhet for 2021: 2. februar, 27. april (regnskapsmøte), 8. juni, 21. september og 7.
desember.
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2021/133
3
5392/2021
3003-191
Caroline Klæboe Roos

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Sarpsborg

Møtedato
02.02.2021

Utvalgssaksnr.
21/10

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

Fredrikstad, 08.01.2021

Vedlegg
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 24.11.2020
2. Saksprotokoll Bystyrets møte 10.12.2020 sak 111/20 Internrevisjonsrapport –
«Transportløyve»
3. Tilsynsrapport fra Mattilsynet Vannforsyning og leveringssikkerhet «Rapport med
veiledning om leveringssikkerhet» datert 05.10.2020
4. Tilsynsrapport fra Mattilsynet Vannforsyning og distribusjonssystemer «Rapport med
vedtak om utarbeidelse av skriftlig farekartlegging, oppfølging av risikoabonnenter,
kartlegging av vannkummer og internkontroll» datert 17.12.2020
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Fylkesmannens tilsynskalender https://tilsynskalender.fylkesmannen.no/
NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2021
https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2021
Saksopplysninger
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 24.11.2020 ligger vedlagt til orientering.
Saksprotokoll Bystyrets møte 10.12.2020 sak 111/20 Internrevisjonsrapport –
«Transportløyve» ligger vedlagt til orientering.
Vedlagt ligger to tilsynsrapporter fra Mattilsynet som omhandler vannforsyning i Sarpsborg
kommune. Disse er hentet fra Fylkesmannens tilsynskalender. «Rapport med veiledning om
leveringssikkerhet» og «Rapport med vedtak om utarbeidelse av skriftlig farekartlegging,
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oppfølging av risikoabonnenter, kartlegging av vannkummer og internkontroll» ligger vedlagt
til orientering.
NKRFs Kontrollutvalgskonferanse arrangeres fra 21.04. – 22.04.2021 på Gardermoen.
Påmeldingsfrist er 11.03.2021.
Programmet er under planlegging.
Ytterligere informasjon finnes på NKRFs hjemmeside.
Vurdering
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta referater og meldinger til orientering.
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Møteprotokoll
Kontrollutvalget Sarpsborg

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

24.11.2020,
fra kl. 13.00 til kl. 13.50
Teams møte, møterom Teams møte
20/38 – 20/43

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

Møtt
X
X
X
Meldt forfall
X

Varamedlemmer

Jon Anders Johansen

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5
Møtende fra sekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og Rådgiver Anita Rovedal
Møtende fra revisjonen: Seksjonsleder Lene Brudal
Møtende fra administrasjonen: Kommunedirektør Turid Stubø Johnsen, ass. dir. på
Oppvekst Elisabeth Grønberg Langvik og økonomisjef Hilde S. Lind

…………………….
Jon Jæger Gåsvatn (leder)

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

PS 20/38

Godkjenning av innkalling og saksliste

PS 20/39

Valg av representant til å signere protokoll

PS 20/40

Internrevisjonsrapport - "Transportløyve"

PS 20/41

Informasjonssak "PWC-rapport Barnehagetilskudd"

PS 20/42

Referater og meldinger

PS 20/43

Eventuelt

PS 20/38 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1

Innkalling og saksliste godkjennes

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 24.11.2020:
Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 24.11.2020:
Innkalling og saksliste godkjennes

PS 20/39 Valg av representant til å signere protokoll
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1

Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges nestleder

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 24.11.2020:
Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 24.11.2020:
Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges nestleder

PS 20/40 Internrevisjonsrapport - "Transportløyve"
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget tar rapport «Kartlegging av transporttjenester i kommunen og prosess
rundt løyve» til orientering.
2. Kontrollutvalget videresender rapport «Kartlegging av transporttjenester i kommunen
og prosess rundt løyve» til behandling i bystyret, med følgende innstilling:
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1. Bystyret tar rapport «Kartlegging av transporttjenester i kommunen og prosess
rundt løyve» til orientering.

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 24.11.2020:
Leder innledet og redegjorde for saken.
Leder fremla følgende forslag til nytt pkt. 1 i vedtaket:
1.
Kontrollutvalget har gjennomgått rapporten «Kartlegging av transporttjenester i
kommunen og prosess rundt løyve»
Kontrollutvalget registrerer at kommunen fra 1990-tallet og senest i 2005 var klar
over at det var lovstridig å frakte personer mot betaling uten at en innehar løyve til
det. Kontrollutvalget merker seg at kommunen i brevs form orienterte Norsk forbund
for utviklingshemmede (NFU) Østfold ultimo 2005 om at kommunen snarest skulle
søke om løyve for denne transportvirksomheten. Til tross for det, har ikke kommunen
søkt og brakt løyveforholdene i orden før i januar 2020 etter en ny henvendelse fra
brukerne av tjenesten.
Kontrollutvalget vil understreke at det er Kommunedirektørens ansvar å sørge for at
den kommunale virksomheten drives i samsvar med lover og forskrifter.
Internkontrollen må være slik innrettet at det er søkelys på at tjenesteutøvelsen skjer
i henhold til lovverk og forsvarlighetskrav, samt at det meldes om avvik når det skjer
brudd på dette.
Kontrollutvalget finner det meget kritikkverdig at kommunen ikke har sørget for at
nødvendige tillatelser var på plass før denne praksisen tok til, samt at det lovstridige
ikke har blitt ordnet opp i på et langt tidligere tidspunkt.
Forslaget ble enstemmig vedtatt, med pkt 2. som innstilt.

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak/ 24.11.2020:
1. Kontrollutvalget har gjennomgått rapporten «Kartlegging av transporttjenester i
kommunen og prosess rundt løyve»
Kontrollutvalget registrerer at kommunen fra 1990-tallet og senest i 2005 var klar over
at det var lovstridig å frakte personer mot betaling uten at en innehar løyve til det.
Kontrollutvalget merker seg at kommunen i brevs form orienterte Norsk forbund for
utviklingshemmede (NFU) Østfold ultimo 2005 om at kommunen snarest skulle søke
om løyve for denne transportvirksomheten. Til tross for det, har ikke kommunen søkt
og brakt løyveforholdene i orden før i januar 2020 etter en ny henvendelse fra
brukerne av tjenesten.
Kontrollutvalget vil understreke at det er Kommunedirektørens ansvar å sørge for at
den kommunale virksomheten drives i samsvar med lover og forskrifter.
Internkontrollen må være slik innrettet at det er søkelys på at tjenesteutøvelsen skjer i
henhold til lovverk og forsvarlighetskrav, samt at det meldes om avvik når det skjer
brudd på dette.
Kontrollutvalget finner det meget kritikkverdig at kommunen ikke har sørget for at
nødvendige tillatelser var på plass før denne praksisen tok til, samt at det lovstridige
ikke har blitt ordnet opp i på et langt tidligere tidspunkt.
2. Kontrollutvalget videresender rapport «Kartlegging av transporttjenester i kommunen
og prosess rundt løyve» til behandling i bystyret, med følgende innstilling:
1. Bystyret tar rapport «Kartlegging av transporttjenester i kommunen og prosess
rundt løyve» til orientering.
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PS 20/41 Informasjonssak "PWC-rapport Barnehagetilskudd"
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 24.11.2020:
Leder innledet saken og ga ordet til kommunedirektøren.
Kommunedirektøren redegjorde for saken.
Utvalget ønsker å få oversendt en sladdet versjon av rapporten.

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 24.11.2020:
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

PS 20/42 Referater og meldinger
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 24.11.2020:
Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 24.11.2020:
Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering
PS 20/43 Eventuelt

PS 20/43 Eventuelt
Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 24.11.2020:
Kommunedirektøren luftet tanker om å igangsette en internrevisjon på området arealplan og
byggesak. Utvalget har byggesak på Plan for forvaltningsrevisjon, utvalg og administrasjon
var enige om at her burde man samarbeide om en hensiktsmessig innfallsvinkel i saken.
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Arkivsak
Saksbehandler

20/21917
Ida Marie Odsæter

Behandlet av
1 Bystyret 2019-2023

Møtedato
10.12.2020

Saknr
111/20

SAKSPROTOKOLL
Internrevisjonsrapport - "Transportløyve"
Bystyret 2019-2023 har behandlet saken i møte 10.12.2020 sak 111/20
Behandling i Bystyret 10.12.2020:
Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken:
Jon Jæger Gåsvatn (DRP), Harald Rønneberg (H), ordfører Sindre Martinsen-Evje (AP)
Votering
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Bystyrets vedtak
Bystyret tar rapport «Kartlegging av transporttjenester i kommunen og prosess rundt løyve» til
orientering.
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Sarpsborg kommunale vannforsyningssystemer
Postboks 237
1702 SARPSBORG

Deres ref:
Vår ref:

2020/167451

Dato:

5. oktober 2020

Org.nr:

985399077

Rapport med veiledning om leveringssikkerhet
Vi viser til inspeksjonen hos Sarpsborg kommunale vannforsyningssystemer. Inspeksjonen ble
gjennomført i Teams 10. september 2020.
Inspeksjonen ble utført av seniorinspektør Veronica Dalskau Kvalheim, seniorinspektør Karin
Charlotte Ranum og seniorinspektør Trond Reidar Bukholm. Driftsansvarlig/rådgiver vannverk
Hanne-Monica Reinback, rådgiver VA Einar Olai Olavesen, enhetsleder vann og avløp Stein Solheim
Olsen, teamleder renseanlegg og vannverk Jon Oddvar Thorbjørnsen og rådgiver renseanlegg og
vannverk (driftskontroll) Kurt Magnussen var til stede under inspeksjonen.
Inspeksjonen omfattet
•
•

Baterød Vannverk
Isesjø Vannverk

Etter møtet mottok dere skjemaet; Bekreftelse på tilsyn fra oss på e-post. Skjemaet inneholdt våre
observasjoner. Vi viser til disse observasjonene. Observasjonene blir ikke gjentatt i sin helhet i dette
brevet. Dette brevet inneholder veiledning om leveringssikkerhet.
Oppsummering av inspeksjonen
Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget har sterkt fokus på drikkevann og Helse og
Omsorgsdepartementet (HOD) har i tildelingsbrevet til Mattilsynet for 2019 presisert at det forventes
at vi benytter våre virkemidler fullt ut for å sikre tilstrekkelig leveringssikkerhet av trygt drikkevann.
Med leveringssikkerhet menes at det skal kunne leveres drikkevann i tilfredsstillende mengder og
kvalitet.
Mattilsynet skal gjennomgå drikkevannsforsyningssystemer med mer enn 1000 fastboende og sørge
for at disse er knyttet opp til alternative vannforsyninger.
Agenda for møtet var:
•

Farekartlegging knyttet til leveringssikkerhet

•

Kapasitet – muligheter, behov for fremtiden

•

Svake områder Utbygging av Baterød, Glomma, tørke / flom / inntak
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Saksbehandler: Karin Charlotte Ranum
Tlf: 22 40 00 00 / 22778463
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•

Isesjø, behov fremover

•

Øvelse på leveringssikkerhet - tilførsel til Sarpsborg

•

Deres erfaringer fra leveringstesten av drikkevann til Fredrikstad

Dere mottok agendaen før møtet.
Vi har observert:
•

•
•
•
•

Under møtet fikk vi bekreftet at dere på nåværende tidspunkt har nok drikkevann til abonnentene
i kommunen i form av egenprodusert vann og levert drikkevann (avtalefestet) fra deres
samarbeidspartnere. Deres samarbeidspartnere forsyner dere med vann gjennom ordinær
vannforsyning.
Reservevannssammarbeidet (Fredrikstad, Sarpsborg og MOVAR) har per dags dato tre
uavhengige råvannkilder. To av disse råvannskildene ligger i deres kommune med tilhørende
vannbehandlingsanlegg (Isesjø og Baterød).
Dere opplyste under møtet at dere er fornøyd med oppgraderingene som er gjort ved Isesjø
vannbehandlingsanlegg fra 2012 og fram til nå. Kapasiteten ved Isesjø er bedre enn antatt
tidligere. Kapasiteten vil øke ytterligere ved at dere monterer ny(e) råvannnspumpe(r) nå i høst.
Baterød ligger i dag utsatt for blant annet flom. Dere har derfor vedtatt å flytte anlegget høyere
opp i terrenget.
Dere har en ROS-analyse (farekartlegging) for Baterød og en ROS-analyse for Isesjø. I tillegg
har dere flere konsulentrapporter, testrapporter (levering av drikkevann til samarbeidspartnere),
kommunedelplan vei, vann og avløp (vedtatt i bystyret 21.04.2016) og en tiltaksplan 2021 – 2023
(som ifølge dere beskriver utfordringer / svakheter i deres vannforsyningssystem og hvilke tiltak
som skal gjøres).

Mattilsynet vurderer dette slik:
Vi vurderer at dere mangler en overordnet ROS-analyse med tilhørende farekartlegging som tar
for seg alle aktuelle farer som kan føre til problemer med leveringen av trygt drikkevann. Dere
har flere dokumenter men vi kan ikke se at de er knyttet opp mot en ROS-analyse som avdekker/
sammenstiller den totale sårbarheten i vannforsyningen. Det er viktig med en overordnet oppdatert
ROS-analyse med tilhørende farekartlegging som knytter sammen informasjonen i alle dokumentene
deres. Dette sikrer at verdifull informasjon ikke blir utelatt og viser/dokumenterer at utførte og
planlagte tiltak reduserer farer.
Dere har nok drikkevann til deres abonnenter nå. På grunn av befolkningsvekst vil behovet for
drikkevann bli større i kommende år. Det er avgjørende at dere vurderer kapasitetsbehovet for årene
fremover (ca. 30-40 år frem i tid) i en ROS-analyse knyttet til leveringssikkerhet.
Det er behov for å teste kapasiteten på den nye råvannspumpen ved Isesjø vannbehandlingsanlegg
gjennom de ulike årstidsvariasjonene etter at den er montert. I tillegg er det viktig å ha god oversikt
over råvannskvaliteten. Det er deretter nødvendig at dere ser på max produksjonskapasitet ved
Isesjø vannbehandlingsanlegg på nytt og hva det vil si for den totale leveringssikkerheten av trygt
drikkevann i kommunen deres.
De mest sårbare delene av vannforsyningssystemet er de som medfører det største helsemessige
hendelsesomfanget når uønskede hendelser inntreffer. I ROS-analysen blir risikoreduserende
tiltak vurdert og hvilke av disse som har størst effekt blir avgjort. Vi anbefaler dere å undersøke
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hvilke hendelser som kan slå ut vannforsyningen og hvor lang tid det vil ta å utbedre "feilen/
feilene". Dere må videre vurdere hvilke tiltak dere må sette inn for å redusere farene for at disse
hendelsene oppstår. For eksempel er det viktig å sikre seg mot alle uforutsette hendelser ved å
undersøke/dokumentere at dere har de nødvendige redundante løsningene (dublering) i deres
vannforsyningssystem.
Vannforsyninger med redundante løsninger av kritiske komponenter vil ha bedre leveringssikkerhet
enn de som ikke har det. Det å ha tre uavhengige råvannskilder i reservevannssamarbeidet og to av
disse i deres kommune styrker leveringssikkerheten, om det skulle skje en større forurensning i en
av råvannskildene. I ROS-analysen er det viktig at dere vurderer hvilke sårbarheter som kan oppstå
ved å ha et vannbehandlingsanlegg/råvannskilde mindre innad i kommunen. Redundante løsninger
for vannkilder vil i mange tilfeller være en god løsning knyttet til alternative vannforsyninger.
Vi anbefaler også at dere beskriver hvilke farer dere reduserer, ved å flytte vannbehandlinganlegget
ved Baterød (bygge ny linje) høyere opp i terrenget, i en farekartlegging (ROS-analyse) knyttet til
leveringssikkerhet.
Når dere skal jobbe med å forbedre leveringssikkerheten er det grunnleggende at dere tenker på
langsiktige behov og at avtaler som inngås er tilstrekkelig til å dekke både deres og regionens behov
i forhold til leveringssikkerhet og reservevannsløsninger. Det er viktig at dere får tilstrekkelig med
drikkevann fra deres samarbeidspartnere i tilfelle deres egen vannforsyning faller ut. Det er derfor
avgjørende å ha klare avtaler med samarbeidspartnere og avklare om de kan levere mer drikkevann
til dere i framtiden, i tilfelle deres egen vannforsyning skulle helt eller delvis falle ut. Det er også
nødvendig at dere ser på om dere kan levere avtalt mengde drikkevann til deres samarbeidspartnere
uten at det går utover forpliktelsene til deres egne abonnenter.
Vi varsler ikke vedtak om å utarbeide en fullstendig ROS-analyse/farekartlegging knyttet til
leveringssikkerhet i denne omgang. Det er viktig at dere starter dette arbeidet når dere har mer
informasjon om kvalitet og kapasitet ved Isesjø vannbehandlingsanlegg. Vi veileder dere om
leveringssikkerhet i dette brevet.
Veiledning
Dere har selv ansvar for å følge det regelverket som gjelder for virksomheten deres. Mattilsynet
plikter likevel å gi dere veiledning i regelverket dersom vi mener det er behov for det, eller dersom
dere har konkrete spørsmål knyttet til regelverket (jf. § 11 i forvaltningsloven). På bakgrunn av
veiledningsplikten gir vi her følgende veiledning:
FOR 2016-12-22 nr 1868: Forskrift 22. des. 2016 nr. 1868 om vannforsyning og drikkevann § 9
(Drikkevannsforskriften § 9).
I følge regelverket skal dere (vannverkseier) sikre at vannforsyningssystemet er utstyrt og
dimensjonert samt har driftsplaner og beredskapsplaner for å kunne levere tilstrekkelig mengder
drikkevann til enhver tid.
Leveringssikkerheten til vannforsynigssystemet må bygge på resultatet av farekartleggingen i § 6.
Det følger av Mattilsynets veileder til drikkevannsforskriften at med tilstrekkelig mengde mener vi at
dere leverer nok vann til å dekke det abonnentene trenger til daglige gjøremål og funksjoner. Flere
hensyn ligger bak kravet om leveringssikkerhet. Abonnentene skal ha tilgang på helsemessig trygt
vann til drikke, matproduksjon og personlig hygiene. I tillegg har samfunnet til enhver tid behov for
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tilgang på tilstrekkelige mengder sanitærvann og slokkevann. Dette medfører at vannverkseier må
ha tilrettelagt for raskt å kunne etablere en alternativ vannforsyning dersom normal vannforsyning
faller ut. Kombinasjonen av reservevannsforsyning og nødvannsforsyning utgjør den alternative
vannforsyningen til vannforsyningssystemet.
Dokumentet Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR) fra 2011, utarbeidet av
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, setter fokus på kritisk infrastruktur og
kritiske samfunnsfraksjoner (KIKS). Rapporten peker på at " virksomheter som har en kritisk
samfunnsfunksjon må planlegge for å opprettholde sine basisleveranser nærmest uavhengig av
hvilke påkjenninger de utsettes for". Vannforsyningen er i særstilling en slik kritisk samfunnsfunksjon
og blir nevnt spesielt i rapporten. Dette gir føringer om at storsamfunnet forventer at vannforsyningen
er så robust at " vannverket" kan levere nok og godt vann selv om vannforsyningssystemet blir utsatt
for ulike typer trusler/farer. Dette gjelder også utfordringer som oppstår som en følge av digitale
sårbarheter.
Mattilsynet skal bidra til å sikre trygt og nok drikkevann til befolkningen ved å påse at krav i
drikkevannsregelverket blir ivaretatt. Videre er vi sektormyndighet med ansvar for å ivareta nasjonale
og regionale bestemmelser og føringer i blant annet saker som berører drikkevann, spesielt i forhold
til dokumentet «Nasjonale mål-vann og helse» vedtatt av regjeringen 22 mai 2014.
Drikkevannsforskriften inneholder ingen krav til hvordan alternative vannforsyningssystem skal
bygges opp. Tilrettelegging av alternative vannforsyninger må baseres på konklusjoner etter
gjennomført farekartlegging med tilhørende risikovurdering for hvert enkelt vannforsyningssystem.
Mattilsynet skal vurdere om løsningene er tilstrekkelige, realistiske og i tråd med krav og
forventninger.
Valg av tilrettelegging for alternative vannforsyninger vil variere mellom ulike vannforsyningssystem.
Ved svikt i ordinær vannforsyning skal summen av reserve- og nødvannsforsyning dekke tapt
leveringskapasitet. Det er ikke mulig å sette noe "standard" tid på hvor lenge alternative løsninger må
vare. Men leveringssikkerhet for abonnenter skal ivaretas hele året. I tidligere forskrift var ordlyden
begrenset til leveranse av drikkevann under "normale forhold". Kravet til leveringssikkerhet er dermed
innskjerpet med nåværende drikkevannsforskrift. Dette medfører at dere i betydelig grad må tenke
på, i tillegg tilrettelegge for, redundans i drikkevannsforsyningen slik at om ett anlegg skulle falle
ut, har man nok drikkevann til å allikevel kunne dekke abonnentenes behov for drikkevann. Krav til
tiltak, driftsplaner, beredskapsforberedelser og beredskapsplaner vil alltid avhenge av vannverkets
størrelse, antall abonnenter med videre.
Det er krav i regelverket til en farevurdering for å identifisere farene som må forebygges, fjernes eller
reduseres knyttet til leveringssikkerhet. Videre skal dere sikre at tiltak som forebygger, fjerner eller
reduserer farene til et akseptabelt nivå, identifiseres og gjennomføres.

Se regelverk og rettigheter.
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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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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.

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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Sarpsborg kommunale vannforsyningssystemer
Postboks 237
1702 SARPSBORG

Deres ref:
Vår ref:

2020/183052

Dato:

17. desember 2020

Org.nr:

985399077

Rapport med vedtak om utarbeidelse av skriftlig farekartlegging,
oppfølging av risikoabonnenter, kartlegging av vannkummer og
internkontroll.
Vi viser til revisjonen hos Sarpsborg kommunale vannforsyningssystemer 10. november 2020.
Tilsynet omfattet
•
•
•

Baterød Vannverk
Agnalt Vannverk
Isesjø Vannverk

Vi viser også til vår revisjonsrapport datert 26.11.2020.
Virksomhetens tilbakemelding til varsel om at vi vurderer å gi pålegg
I rapporten fra Mattilsynet datert 26.11.2020, ba vi om tilbakemelding dersom dere hadde
noen merknader til at vi vurderte å gi dere pålegg om å utarbeide skriftlig farekartlegging (og
farehåndtering), oppfølging av risikoabonnenter, kartlegging av vannkummer og legge fram en plan
for å utbedre interkontrollssystemet til distribusjonssystemet.
Vi har mottatt en e-post fra dere 15.12.2020 med deres kommentarer. Dere er ikke uenig at det
foreligger brudd på reglene, men ber om lengre frist til å utbedre vedtakene enn det vi varslet i
rapporten datert 26.11.2020. Vi tar dette til etterretning og etterkommer deres ønske om frister. Se
nedenfor.
Fristen for å utbedre de fire vedtakene er;
- 25. mai for vedtak nr. 4
- 25. september for vedtak nr. 1, nr. 2 og nr. 3
1. Vedtak om å utarbeide en farekartlegging (og farehåndtering) for hele
distribusjonssystemet deres.
Dere må kartlegge de farer som kan oppstå på de forskjellige distribusjonssystemene i kommunen.
I tillegg må dere definere hvilke tiltak dere må sette inn for å redusere farene, eventuelt fjerne disse.
Farekartleggingen og farehåndteringen skal være systematisk, skriftlig og oppdatert.

Mattilsynet
Region Stor-Oslo

Saksbehandler: Karin Charlotte Ranum
Tlf: 22 40 00 00 / 22778463
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)
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Reglene som gjelder for farekartlegging og farehåndtering
Etter drikkevannsforskriften § 6, er det krav om at vannverkseieren skal identifisere farene som må
forebygges, fjernes eller reduseres til et akseptabelt nivå for å sikre levering av tilstrekkelige mengder
helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge.
Vannverkseieren skal sikre at tiltak som forebygger, fjerner eller reduserer farene til et akseptabelt
nivå, identifiseres og gjennomføres.
Farekartlegging og farehåndtering skal danne grunnlag for beredskapsforberedelser som er
beskrevet i § 11.
Vannverkseieren skal sikre at farekartleggingen og farehåndteringen er oppdatert.
Vedtaket er fattet med hjemmel i drikkevannsforskriften § 6 Farekartlegging og farehåndtering jf § 28
Tilsyn og vedtak
Vi har observert:
•

•
•
•
•

Det er utarbeidet flere ROS-analyser, blant annet for Baterød vannverk utarbeidet i 2016
(revidert i 2018), for Isesjø vannverk utarbeidet i 2016 og nødvann utarbeidet i 2017. En
strukturert og oppdatert farekartlegging (og farehåndtering), som tar for seg alle områder
av distribusjonssystemet mangler. Eksempler som kan nevnes; områder med lavere trykk,
uhygieniske vannkummer, områder med hyppige lekkasjer, risikoabonnenter og kritiske
vannledninger. Dere har ikke utarbeidet tiltakskort og en handlingsplan.
Dere mangler også en rutine for dokumentasjon på innførte farereduserende tiltak.
Større avvik blir ikke skriftlig dokumentert.
Dere benytter Gemini og driftskontrollen som styringsverktøy. Dere har delvis oversikt over farer i
styringsverktøyene. Disse gir dere god oversikt over status på ledningsnettet og dere registrerer
ledningsbrudd, lekkasjer med mer der.
Dere prioriterer vedlikeholdsbehovet etter flere kriterier. Vedlikeholdsplanen baserer seg på
erfaring og ikke på identifiserte farer etter en farekartlegging.

•

Dere arbeider med å få på plass en arbeidsinstruks for spyling. Denne skal være ferdig innen
årskiftet 2020/2021. Dere oppgir at arbeidet med spyling ikke har vært systematisk frem til nå.
Det fremkom ikke klart hvordan dere følger opp anmerkninger fra driftspersonell i forbindelse med
spyling, som igjen kan bli brukt i arbeidet med vedlikeholdsplanen.

•

Dere har en oversikt over risikoabonnenter, men dere har ikke rutiner som fanger opp
bruksendringer som angår disse. Rutiner for oppfølging av risikoabonnenter mangler. Det vil
si abonnenter som kan utgjøre en særlig fare for drikkevannet ved tilbakestrømming. Dere har
ikke oversikt over om risikoabonnentene har tilbakeslagssikring eller ikke. Dette innebærer
også at dere heller ikke har gjort en vurdering av type sikring, for de risikoabonnentene som har
tilbakeslagssikring.

•

Dere har begynt å legge bilder av vannkummene i Gemini. Dere oppgir at dere ikke har en
systematisk kartlegging av den hygieniske tilstanden til den enkelte kum i kommunen. Dere har
heller ikke god oversikt over funksjonaliteten på ventilene (åpne/lukke) og hvor det er montert
brannlokk (miljølokk) med mer.
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•

Etter revisjonen mottok vi sjekklisten; Kumarbeid vannkum. Det ble opplyst at sjekklisten er lite
benyttet.

Mattilsynet vurderer dette slik:
Vannverkseier skal identifisere farene som må forebygges, fjernes eller reduseres til et akseptabelt
nivå for å sikre levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann som er klart og
uten fremtredende lukt, smak og farge. Vannverkseier skal videre sikre at tiltak som forebygger,
fjerner eller reduserer farene til et akseptabelt nivå, identifiseres og gjennomføres. Dere mangler en
systematisk og skriftlig farekartlegging av farer som kan oppstå på distribusjonssystemet i deres.
Det er viktig at det til enhver tid blir iverksatt tiltak som er nødvendige og som faktisk reduserer
faren for utrygt drikkevann. Det betyr at dere må kartlegge eventuelle farer som kan oppstå
på ledningsnettet deres, og deretter planlegge og gjøre tilfredsstillende tiltak for å redusere og
fjerne disse. Alle hendelser/farer skal være konkrete og stedfestet. For hver identifisert fare,
skal dere iverksette tiltak som hindrer faren i å oppstå eller reduserer sannsynligheten for den. I
drikkevannsforskriften er kravet til forebyggende arbeid tydeliggjort som en rød tråd for alt arbeid og
krav.
Farereduserende tiltak kan være fysiske eller fastsatte skriftlige rutiner. Farekartleggingen og tiltak
(farehåndtering) skal sikre at abonnentene til enhver tid mottar trygt og nok drikkevann.
ROS-analyse er et godt verktøy for å kartlegge sannsynlighet og konsekvenser av uønskede
hendelser, og hvilke tiltak en må ha for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå. ROS-analyse
skal rangere hendelser i forhold til risiko slik at dere kan prioritere forebyggende tiltak og behov for
beredskap. Farer dere ikke klarer å få redusert tilstrekkelig må inngå i beredskapen.
Å kartlegge og håndtere farer er et kontinuerlig arbeid som dere må holde oppdatert.
Ved manglende farekartlegging og farehåndtering kan det være relevante farer som ikke blir
avdekket og håndtert. I verste fall kan en overse farer som kan true leveransene av trygt drikkevann.
Dette er et regelverksbrudd.
Vi mener at det vil være rimelig at dere utarbeider en farekartlegging innen angitt frist.
Klage
Dersom dere er uenige i vedtaket kan dere klage.
Fristen for å utarbeide en farekartlegging (og farehåndtering) er
25. september 2021
2. Vedtak om å følge opp abonnenter som kan utgjøre en særlig fare for forurensning av
drikkevannet ved tilbakestrømming.
Dere må avgjøre hvordan dere skal følge opp abonnenter (knyttet til alle vannforsyningssystemene),
som kan forurense ledningsnettet i forbindelse med tilbakestrømming ved trykkfall. Dette inkluderer
deres egne avløpspumpestasjoner. Dere må også utarbeide en rutine for hvordan dere skal fange
opp bruksendringer som gjelder risikoabonnenter. I tillegg må rutinene beskrive hvordan dere
kartlegger eventuelle nye risikoabonnenter.
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Reglene som gjelder for tilstand til distribusjonsnett og tilbakeslagssikring
I drikkevannsforskriften § 15 første ledd, er det krav om at vannverkseieren skal sikre at
vannforsyningssystemets distribusjonssystem er i tilfredsstillende stand og driftes på en
tilfredsstillende måte for å hindre at drikkevannet blir forurenset og for å bidra til bærekraftig bruk av
grunnvann og overflatevann.
I drikkevannsforkriften § 12 femte ledd er det krav om at vannverkseieren skal påse at abonnenter
som ifølge farekartleggingen i § 6 kan utgjøre en særlig fare for forurensning av drikkevannet
ved tilbakestrømming, har egnet sikring mot dette. Vannverkseieren kan stille krav om maksimal
vannmengde som kan tas ut ved testing av sprinkleranlegg.
Vedtaket er fattet med hjemmel i drikkevannsforskriften § 15 Distribusjonssystem og internt
fordelingsnett jf §§ 6, 12 og 28 Tilsyn og vedtak
Vi har observert:
•

Dere har en oversikt over risikoabonnenter, men dere har ikke rutiner som fanger opp
bruksendringer som angår disse. Rutiner for oppfølging av risikoabonnenter mangler. Det vil
si abonnenter som kan utgjøre en særlig fare for drikkevannet ved tilbakestrømming. Dere har
ikke oversikt over om risikoabonnentene har tilbakeslagssikring eller ikke. Dette innebærer
også at dere heller ikke har gjort en vurdering av type sikring, for de risikoabonnentene som har
tilbakeslagssikring.

Mattilsynet vurderer dette slik:
Vannverkseier skal sikre at distribusjonsssytemet til vannforsyningssystemet er i tilfredsstillende
stand og driftes på en tilfredsstillende måte. Vannverkseier skal videre påse at abonnenter som
ifølge farekartleggingen i § 6 kan utgjøre en særlig fare for forurensning av drikkevannet ved
tilbakestrømming, har egnet sikring mot dette. Fare for forurensning ved tilbakestrømming til
ledningsnettet, vil være en del av farekartleggingen av distribusjonssystemet. Vi anser at manglende
oppfølging av alle abonnenter,som kan utgjøre en fare for forurensning av drikkevannet ved
tilbakestrømming, er et regelbrudd. Dette regelbruddet er det nødvendig at dere retter opp.
Den som eier en eiendom og/eller er abonnent ved et vannverk, er pliktig til å sørge for at sikring mot
tilbakestrømming er installert. Kommunen kan, både som vannverkseier og som bygningsmyndighet,
gi pålegg om innstallering av sikring mot tilbakestrømming der dette mangler. Kommunen har ikke en
oversikt over om dette er installert ved alle risikoabonnenter.
Det er viktig å etterleve krav om sikring mot tilbakestrømming for å påse at drikkevannet på
ledningsnett ikke blir forurenset.
Uønsket innsug på nettet ved tilbakestrømming skjer fra tid til annen. Det er ikke ofte, men når det
skjer, så kan det få alvorlige konsekvenser. Det er en betydelig fare som må kartlegges.
Vi mener at det vil være rimelig at dere følger opp abonnenter som kan utgjøre en særlig fare for
forurensning av drikkevannet innen angitt frist.
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Klage
Dersom dere er uenige i vedtaket kan dere klage.
Fristen for å følge opp abonnenter som kan utgjøre en særlig fare for forurensning av
drikkevannet er
25. september 2021
3. Vedtak om å kartlegge tilstanden på vannkummene.
Dere må gjennomføre en systematisk kartlegging av tilstand, trykkforhold og behov for vedlikehold
og fornying av alle drikkevannskummer i kommunen. Dersom denne kartleggingen avdekker
uhygieniske vannkummer, med fare for at drikkevannet kan bli forurenset, må dere fastsette tiltak
for å redusere eller fjerne farer. Dette medfører også en handlingsplan, som beskriver hvordan
uhygieniske vannkummer skal følges opp.
Reglene som gjelder for tilstand til distribusjonsnett
I drikkevannsforskriften § 15 første ledd, er det krav om at vannverkseieren skal sikre at
vannforsyningssystemets distribusjonssystem er i tilfredsstillende stand og driftes på en
tilfredsstillende måte for å hindre at drikkevannet blir forurenset og for å bidra til bærekraftig bruk av
grunnvann og overflatevann.
Vedtaket er fattet med hjemmel i drikkevannsforskriften § 15 Distribusjonssystem og internt
fordelingsnett jf §§ 6 og 28 Tilsyn og vedtak
Vi har observert:
•

•

Dere har begynt å legge bilder av vannkummene i Gemini. Dere oppgir at dere ikke har en
systematisk kartlegging av den hygieniske tilstanden til den enkelte kum i kommunen. Dere har
heller ikke god oversikt over funksjonaliteten på ventilene (åpne/lukke) og hvor det er montert
brannlokk (miljølokk) med mer.
Etter revisjonen mottok vi sjekklisten; Kumarbeid vannkum. Det ble opplyst at sjekklisten er lite
benyttet.

Mattilsynet vurderer dette slik:
Dere mangler en systematisk kartlegging (oversikt) og vurdering av den hygieniske tilstanden til den
enkelte kum i kommunen.
Det er et klart krav i drikkevannsforskriften at vannverkseier skal sikre at distribusjonssystemet er
i tilfredsstillende stand og driftes på en tilfredsstillende måte. Dette for å hindre at drikkevannet
blir forurenset. Det kan også være farer som ikke blir avdekket og håndtert. Vi anser at dette er et
regelverksbrudd som må bli fulgt opp.
Vi mener at det vil være rimelig at dere kartlegger tilstanden på vannkummene innen angitt frist.
Klage
Dersom dere er uenige i vedtaket kan dere klage.
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Fristen for å kartlegge tilstanden på vannkummene er
25. september 2021
4. Vedtak om å legge frem en plan for å utbedre internkontrollsystemet til
distribusjonssystemet.
Dere må sette opp en plan for utarbeidelse av skriftlige rutiner/ arbeidsinstrukser for alle
arbeidsoperasjoner og prosesser som er kritiske for å sikre leveransen av trygt drikkevann. Planen
må også inneholde revidering/oppdatering av eksisterende rutiner og arbeidsinstrukser, hvis det er
behov. Konkrete frister for gjennomføring/utarbeidelse av hver rutine/ arbeidsinstruks må stå i planen.
Alle dokumenter/ rutiner skal være oppdatert når det gjelder praksis, lover og regler og endringer i
vannforsyningen. Vedtaket gjelder alle tre vannforsyningene.
Reglene som gjelder for farekartlegging og internkontroll
Etter drikkevannsforskriften § 6, er det krav om at vannverkseieren skal identifisere farene som må
forebygges, fjernes eller reduseres til et akseptabelt nivå for å sikre levering av tilstrekkelige mengder
helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge.
Vannverkseieren skal sikre at tiltak som forebygger, fjerner eller reduserer farene til et akseptabelt
nivå, identifiseres og gjennomføres.
Farekartlegging og farehåndtering skal danne grunnlag for beredskapsforberedelser som er
beskrevet i § 11.
Vannverkseieren skal sikre at farekartleggingen og farehåndteringen er oppdatert.
Etter drikkevannsforskriften § 7 skal vannverkseier etablere internkontroll ved
vannforsyningssystemet, og sikre at denne følges opp. Internkontrollen skal sikre og vise at kravene i
drikkevannsforskriften etterleves, og skal tilpasses art og omfang.
Internkontrollen skal minst omfatte
a) hvordan vannforsyningssystemet er organisert, og hvordan ansvaret og myndigheten er plassert
b) rutinene vannverkseieren har etablert for å sikre at kravene i denne forskriften etterleves
c) registreringer som viser at rutinene etterleves
d) rutinene som følges dersom det oppstår avvik fra kravene i denne forskriften og
e) rutinene som følges for å hindre at avvik fra regelverket gjentar seg.
Internkontrollen skal være skriftlig ved vannforsyningssystem med produsert vann per døgn på minst
10 m³ drikkevann, eller som forsyner en eller flere sårbare abonnenter. Mattilsynet kan om nødvendig
pålegge mindre vannforsyningssystemer å dokumentere internkontrollen skriftlig.
Vannverkseieren skal sikre at internkontrollen er oppdatert, og at alle som bidrar til å produsere og
levere drikkevannet arbeider i samsvar med denne.
Vedtaket er fattet med hjemmel i drikkevannsforskriften § 7 Internkontroll jf §§ 6, 8, 12, 15 og 28
Tilsyn og vedtak
Vi har observert:
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Dere har personell med god kompetanse på drift og oppbygning av distribusjonssystemet.
Dere har flere gode innarbeidede rutiner/prosedyrer, men flere av disse er ikke skriftlig nedfelt i
internkontrollen. Dere mangler for eksempel:
•
•
•
•
•
•
•
•

en skriftlig strukturert farekartlegging og farehåndtering.
en farevurdering ved større avvik.
skriftlig rutiner for oppfølging av risikoabonnenter.
skriftlig rutiner for lekkasjesøk.
skriftlig rutiner for kartlegging/oppfølging av vannkummer. Dere har en sjekkliste; kumarbeid
vannkum.
skriftlig rutiner for kontroll med kritiske vannledninger.
skriftlig rutiner som beskriver krav til materialvalg (ovenfor entreprenører)
en beskrivelse for hva som skal håndteres som avvik. I tillegg har dere ikke definert hva som er
forskjellen mellom driftsforstyrrelser og avvik.

•

Dere arbeider med å få på plass en arbeidsinstruks for spyling. Denne skal være ferdig innen
årskiftet 2020/2021. Dere oppgir at arbeidet med spyling ikke har vært systematisk frem til nå.
Det fremkom ikke klart hvordan dere følger opp anmerkninger fra driftspersonell i forbindelse med
spyling, som igjen kan bli brukt i arbeidet med vedlikeholdsplanen.

•

Det er utarbeidet flere ROS-analyser, blant annet for Baterød vannverk utarbeidet i 2016
(revidert i 2018), for Isesjø vannverk utarbeidet i 2016 og nødvann utarbeidet i 2017. En
strukturert og oppdatert farekartlegging (og farehåndtering), som tar for seg alle områder
av distribusjonssystemet mangler. Eksempler som kan nevnes; områder med lavere trykk,
uhygieniske vannkummer, områder med hyppige lekkasjer, risikoabonnenter og kritiske
vannledninger. Dere har ikke utarbeidet tiltakskort og en handlingsplan.
Dere mangler også en rutine for dokumentasjon på innførte farereduserende tiltak.

•
•

Dere har en oversikt over risikoabonnenter, men dere har ikke rutiner som fanger opp
bruksendringer som angår disse. Rutiner for oppfølging av risikoabonnenter mangler. Det vil
si abonnenter som kan utgjøre en særlig fare for drikkevannet ved tilbakestrømming. Dere har
ikke oversikt over om risikoabonnentene har tilbakeslagssikring eller ikke. Dette innebærer
også at dere heller ikke har gjort en vurdering av type sikring, for de risikoabonnentene som har
tilbakeslagssikring.

•

Dere har begynt å legge bilder av vannkummene i Gemini. Dere oppgir at dere ikke har en
systematisk kartlegging av den hygieniske tilstanden til den enkelte kum i kommunen. Dere har
heller ikke god oversikt over funksjonaliteten på ventilene (åpne/lukke) og hvor det er montert
brannlokk (miljølokk) med mer.
Etter revisjonen mottok vi sjekklisten; Kumarbeid vannkum. Det ble opplyst at sjekklisten er lite
benyttet.

•

Mattilsynet vurderer dette slik:
Vannverkseier skal etablere internkontroll ved vannforsyningssystemet, og sikre at denne følges
opp. Internkontrollen skal sikre og vise at kravene i drikkevannsforskriften etterleves, og skal
tilpasses art og omfang. Dere mangler en fullstendig skriftlig og oppdatert internkontroll. Dette er et
regelverksbrudd.
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Vi anser at kun muntlige og erfaringsbaserte rutiner og prosedyrer for flere av arbeidsoperasjonene,
ikke tilfredsstiller kravet til skriftlig internkontroll for å sikre styring og kontroll med trygt drikkevann. Vi
anser også at manglende skriftlig rutiner og sjekklister vanskeliggjør opplæring og erfaringsoverføring
til eventuelle nyansatte eller andre som skal ha oppgaver knyttet til vannbehandlingen. Vi mener
at flere av de rutinene/prosedyrene som dere har muntlig, kan inngå som dokumentasjon på
farereduserende tiltak i farekarleggingen.
Dere mangler blant annet en skriftlig strukturert farekartlegging (og farehåndtering) som tar for seg
distribusjonssystemene deres, skriftlig rutine for oppfølging av risikoabonnenter og skriftlig rutine
for kartlegging av vannkummer. Gjennomgangen viser også et behov for revisjon/oppdatering av
nåværende dokumenter knyttet til vannforsyningen.
Internkontrollen skal være et verktøy i den daglige driften for å sikre at dere følger regelverket og
avdekker avvik som oppstår, slik at dere leverer trygt drikkekvann til mottaker. Det er avgjørende at
dere har et skriftlig internkontrollsystem med rutiner/prosedyrer og sjekklister for alle arbeidsoppgaver
og arbeidsoperasjoner som er kritiske for driften av vannforsynigen.
Vi har fattet vedtak om utarbeidelse av en skriftlig farekartlegging (og farehåndtering), oppfølging av
risikoabonnenter og kartlegging av vannkummer ovenfor. Vi anser at det er omfattende å gjennomgå
hva dere mangler for å få en fullstendig skriftlig internkontroll for distribusjonssystemene. Dere må
lage en oversikt over hva dere har, hva som må revideres og hva dere mangler. Vi vurderer at det
er vanskelig for oss å sette en konkret frist for når dere skal ha en fullstendig skriftlig internkontroll
ferdig. Vi ber derfor om en plan for arbeidet med internkontrollen fremover, slik at fristene blir mest
mulige realistiske.
Vi mener at det vil være rimelig at dere legger frem en plan for å utbedre internkontrollsystemet til
distribusjonssystemet innen angitt frist.
Klage
Dersom dere er uenige i vedtaket kan dere klage.
Fristen for å legge frem en plan for å utbedre internkontrollsystemet til distribusjonssystemet
er
25. mai 2021

Se regelverk og rettigheter.

Med hilsen

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

Vedlegg:
Regelverk og rettigheter
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Tilbakemeldingsskjema i forbindelse med vedtak
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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.

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.

Du har rett til å klage

Du kan klage på enkeltvedtak. Du må begrunne klagen, skrive under og sende den til oss innen tre uker
etter at du har mottatt brevet om vedtaket. Reglene om klage står i forvaltningsloven §§ 28-29. Du finner mer
informasjon om klageretten i vedlegget; Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak.

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 )

Vi har funnet brudd på disse bestemmelsene:
Agnalt Vannverk
•
•

Drikkevannsforskriften § 6 Farekartlegging og farehåndtering
Drikkevannsforskriften § 15 Distribusjonssystem og internt fordelingsnett

Baterød Vannverk
•
•

Drikkevannsforskriften § 15 Distribusjonssystem og internt fordelingsnett
Drikkevannsforskriften § 6 Farekartlegging og farehåndtering

Isesjø Vannverk
•
•

Drikkevannsforskriften § 15 Distribusjonssystem og internt fordelingsnett
Drikkevannsforskriften § 6 Farekartlegging og farehåndtering
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Melding om rett til å klage
over forvaltningsvedtak

Avsender
Mattilsynet Avdeling Østfold og Follo
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal

(Forvaltningsloven § 27)

Mottaker (navn og adresse)

Dato

Klageinstans

SARPSBORG KOMMUNE
Sarpsborg kommunale
vannforsyningssystemer
Postboks 237
1702 SARPSBORG

17. desember 2020

Mattilsynet, hovedkontoret

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis du ønsker å klage over vedtak du har fått underretning om.

Klagerett

Du har rett til å klage over vedtaket.

Hvem kan du klage til Klagen sender du til oss, dvs. avsenderen av dette vedtaket. Hvis vi ikke tar klagen til følge,
sender vi den til klageinstansen for endelig avgjørelse.

Klagefrist

Klagefristen er tre uker fra den dag du mottar dette brevet. Det er tilstrekkelig at klagen er
postlagt før fristen løper ut. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, ber vi deg oppgi den datoen du mottok dette brevet. Dersom du klager
for sent, kan vi se bort fra klagen. Du kan søke om å få forlenget klagefristen. Vi ber deg da
nevne grunnen til at du ønsker det.

Rett til å kreve
begrunnelse

Dersom du mener vi ikke har begrunnet vedtaket, kan du kreve å få begrunnelse. Slikt krav
må i så fall sendes oss før klagefristen utløper. Klagefristen blir da avbrutt, og ny frist på tre
uker begynner å løpe fra det tidspunktet du mottar begrunnelsen.

Klagens innhold

I klagen må du nevne:
•
•
•
•

hvilket vedtak du klager over
årsaken til at du klager
den eller de endringene du ønsker
eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vår vurdering av klagen

Du må undertegne klagen.

Utsetting av vedtaket

Vedtaket er ment å skulle gjennomføres innen den fastsatte fristen. Dette gjelder selv om
du klager på vedtaket. Du kan søke om å få utsatt iverksettingen inntil klagefristen er ute
eller klagen er avgjort.

Rett til
dokumentinnsyn og
veiledning

Du har som hovedregel rett til å se dokumentene i saken etter forvaltningsloven §§ 18 og
19. Du må i så fall kontakte oss. Da kan du også få nærmere veiledning om klageretten, om
fremgangsmåten ved klage og om reglene for saksbehandlingen ellers.

Kostnader ved
klagesaken

Du kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om
fritt rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuegrenser. Fylkesmannen eller
advokaten din kan gi nærmere veiledning. Uavhengig av denne ordningen, kan du etter
forvaltningsloven § 36 kreve dekning for vesentlige kostnader som følge av klagen
dersom Mattilsynet omgjør vedtaket. Dette vil for eksempel kunne omfatte utgifter til
advokathjelp. Ved en omgjøring av vedtaket som følge av klagen, vil vi orientere deg om
denne rettigheten.

Klage til
Sivilombudsmannen

Hvis klagen ikke har ført frem og du mener at Mattilsynet har utsatt deg for urett,
kan du klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen).
Sivilombudsmannen kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av hvordan vi
har behandlet saken og om vi har begått feil eller forsømmelser.

Mattilsynet
Region Stor-Oslo

Saksbehandler: Karin Charlotte Ranum
Tlf: 22 40 00 00 / 22778463
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)
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Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01
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Mattilsynet Avdeling Østfold og Follo
v/ Karin Charlotte Ranum
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal

Deres ref:
Vår ref:
Dato:
Org.nr:

TILBAKEMELDING OM OPPFYLT VEDTAK (UTFØRTE TILTAK)
Det vises til vedtak fra Mattilsynet, Avdeling Østfold og Follo gitt i rapport datert 17. desember 2020
med saksnummer 2020/183052.
Tilbakemelding gjelder: Sarpsborg kommunale vannforsyningssystemer
Her gis en beskrivelse av tiltak som er utført.
Eventuelt ytterligere opplysninger, som for eksempel kopi av utfylt avviksskjema, gis i vedlegg.
Vedtak

Vedtaket skal
oppfylles innen

Beskrivelse av utført tiltak

Dere må avgjøre hvordan
25. september 2021
dere skal følge opp
abonnenter (knyttet til alle
vannforsyningssystemene),
som kan forurense
ledningsnettet i forbindelse med
tilbakestrømming ved trykkfall.
Dette inkluderer deres egne
avløpspumpestasjoner. Dere
må også utarbeide en rutine for
hvordan dere skal fange opp
bruksendringer som gjelder
risikoabonnenter. I tillegg må
rutinene beskrive hvordan
dere kartlegger eventuelle nye
risikoabonnenter.
Reglene som gjelder for
tilstand til distribusjonsnett og
tilbakeslagssikring
I drikkevannsforskriften § 15
første ledd, er det krav om at
vannverkseieren skal sikre
at vannforsyningssystemets
distribusjonssystem er i
tilfredsstillende stand og driftes
på en tilfredsstillende måte
for å hindre at drikkevannet
blir forurenset og for å bidra til

Mattilsynet
Region Stor-Oslo

Saksbehandler: Karin Charlotte Ranum
Tlf: 22 40 00 00 / 22778463
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

88

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

Vedtak

Vedtaket skal
oppfylles innen

bærekraftig bruk av grunnvann
og overflatevann.
I drikkevannsforkriften § 12
femte ledd er det krav om at
vannverkseieren skal påse
at abonnenter som ifølge
farekartleggingen i § 6 kan
utgjøre en særlig fare for
forurensning av drikkevannet
ved tilbakestrømming, har
egnet sikring mot dette.
Vannverkseieren kan stille krav
om maksimal vannmengde
som kan tas ut ved testing av
sprinkleranlegg.
Dere må sette opp en plan
25. mai 2021
for utarbeidelse av skriftlige
rutiner/ arbeidsinstrukser for
alle arbeidsoperasjoner og
prosesser som er kritiske
for å sikre leveransen av
trygt drikkevann. Planen må
også inneholde revidering/
oppdatering av eksisterende
rutiner og arbeidsinstrukser,
hvis det er behov. Konkrete
frister for gjennomføring/
utarbeidelse av hver rutine/
arbeidsinstruks må stå i planen.
Alle dokumenter/ rutiner skal
være oppdatert når det gjelder
praksis, lover og regler og
endringer i vannforsyningen.
Vedtaket gjelder alle tre
vannforsyningene.
Reglene som gjelder for
farekartlegging og internkontroll
Etter drikkevannsforskriften
§ 6, er det krav om at
vannverkseieren skal identifisere
farene som må forebygges,
fjernes eller reduseres til et
akseptabelt nivå for å sikre
levering av tilstrekkelige

89

Beskrivelse av utført tiltak

Vedtak

Vedtaket skal
oppfylles innen

mengder helsemessig trygt
drikkevann som er klart og uten
fremtredende lukt, smak og
farge.
Vannverkseieren skal sikre at
tiltak som forebygger, fjerner
eller reduserer farene til et
akseptabelt nivå, identifiseres og
gjennomføres.
Farekartlegging og
farehåndtering skal
danne grunnlag for
beredskapsforberedelser som er
beskrevet i § 11.
Vannverkseieren skal sikre
at farekartleggingen og
farehåndteringen er oppdatert.
Etter drikkevannsforskriften
§ 7 skal vannverkseier
etablere internkontroll ved
vannforsyningssystemet,
og sikre at denne følges
opp. Internkontrollen skal
sikre og vise at kravene
i drikkevannsforskriften
etterleves, og skal tilpasses art
og omfang.
Internkontrollen skal minst
omfatte
a) hvordan
vannforsyningssystemet er
organisert, og hvordan ansvaret
og myndigheten er plassert
b) rutinene vannverkseieren har
etablert for å sikre at kravene i
denne forskriften etterleves
c) registreringer som viser at
rutinene etterleves
d) rutinene som følges dersom
det oppstår avvik fra kravene i
denne forskriften og
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Vedtak

Vedtaket skal
oppfylles innen

e) rutinene som følges for å
hindre at avvik fra regelverket
gjentar seg.
Internkontrollen skal
være skriftlig ved
vannforsyningssystem med
produsert vann per døgn på
minst 10 m³ drikkevann, eller
som forsyner en eller flere
sårbare abonnenter. Mattilsynet
kan om nødvendig pålegge
mindre vannforsyningssystemer
å dokumentere internkontrollen
skriftlig.
Vannverkseieren skal sikre at
internkontrollen er oppdatert, og
at alle som bidrar til å produsere
og levere drikkevannet arbeider i
samsvar med denne.
Dere må kartlegge de farer som 25. september 2021
kan oppstå på de forskjellige
distribusjonssystemene i
kommunen. I tillegg må dere
definere hvilke tiltak dere
må sette inn for å redusere
farene, eventuelt fjerne
disse. Farekartleggingen
og farehåndteringen skal
være systematisk, skriftlig og
oppdatert.
Reglene som gjelder
for farekartlegging og
farehåndtering
Etter drikkevannsforskriften
§ 6, er det krav om at
vannverkseieren skal identifisere
farene som må forebygges,
fjernes eller reduseres til et
akseptabelt nivå for å sikre
levering av tilstrekkelige
mengder helsemessig trygt
drikkevann som er klart og uten
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Vedtak

Vedtaket skal
oppfylles innen

fremtredende lukt, smak og
farge.
Vannverkseieren skal sikre at
tiltak som forebygger, fjerner
eller reduserer farene til et
akseptabelt nivå, identifiseres og
gjennomføres.
Farekartlegging og
farehåndtering skal
danne grunnlag for
beredskapsforberedelser som er
beskrevet i § 11.
Vannverkseieren skal sikre
at farekartleggingen og
farehåndteringen er oppdatert.
Dere må gjennomføre en
25. september 2021
systematisk kartlegging av
tilstand, trykkforhold og behov
for vedlikehold og fornying
av alle drikkevannskummer
i kommunen. Dersom denne
kartleggingen avdekker
uhygieniske vannkummer,
med fare for at drikkevannet
kan bli forurenset, må dere
fastsette tiltak for å redusere
eller fjerne farer. Dette medfører
også en handlingsplan, som
beskriver hvordan uhygieniske
vannkummer skal følges opp.
Reglene som gjelder for tilstand
til distribusjonsnett
I drikkevannsforskriften § 15
første ledd, er det krav om at
vannverkseieren skal sikre
at vannforsyningssystemets
distribusjonssystem er i
tilfredsstillende stand og driftes
på en tilfredsstillende måte
for å hindre at drikkevannet
blir forurenset og for å bidra til
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Vedtak

Vedtaket skal
oppfylles innen

bærekraftig bruk av grunnvann
og overflatevann.
Sted:
Dato:

....................................................................
Ansvarlig for virksomheten
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