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

2022/121
18
74752/2022
3003-191
Caroline Klæboe Roos

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Sarpsborg

Møtedato
02.05.2022

Godkjenning av innkalling og saksliste
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Innkalling og saksliste godkjennes
Fredrikstad, 09.03.2022

Vedlegg
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
Saksopplysninger
Saksliste er lagt fram og godkjent av kontrollutvalgets leder.
Vurdering
Innkalling og saksliste godkjennes.
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Utvalgssaksnr.
22/13

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

2022/121
19
74759/2022
3003-191
Caroline Klæboe Roos

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Sarpsborg

Møtedato
02.05.2022

Utvalgssaksnr.
22/14

Valg av representant til å signere protokoll
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Til å signere protokoll sammen med leder av utvalget, velges nestleder
Fredrikstad, 09.03.2022

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

2022/116
2
72401/2022
3003-186
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Sarpsborg

Møtedato
02.05.2022

Utvalgssaksnr.
22/15

Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og årsberetning for
2021
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2021 for Sarpsborg
kommune som vist i vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2021 sendes bystyret med kopi
til formannskapet
Fredrikstad, 19.04.2022

Vedlegg
1.
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2021 for Sarpsborg
kommune.
2.
Sekretariatets underdokumentasjon til forslag til uttalelsen til årsregnskap og
årsrapport 2021 for Sarpsborg kommune
3.
Revisjonsberetning for 2021 – Sarpsborgkommune, datert 19.04 2022.
4.
Årsregnskapet og årsrapport 2021 for Sarpsborg kommune.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Lov om kommuner og fylkeskommuner (LOV-2018-06-22-83)
 Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (FOR-2019-06-17-904)
 Forum for Kontroll og Tilsyn – Veileder til kontrollutvalgets uttalelse til kommunens
årsregnskap og årsberetning
 NKRF – kontroll og revisjon i kommunene - Veileder til kontrollutvalgets uttalelse til
kommunens årsregnskap og årsberetning
 Tallanalyse av økonomien - Excel arbeidsdokument for ØKUS KOF
Saksopplysninger
I følge kommuneloven § 14-6 skal kommunen for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og
årsberetning. I henhold til forskriftens kapittel 5, om årsregnskap og årsberetning for
kommuner og fylkeskommuner fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 07.06
2019, skal årsregnskapet inneholde driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap,
økonomiske oversikter og noter. I henhold til kommunelovens § 14-7 skal kommunen
utarbeide en årsberetning for kommunens samlete virksomhet. I årsberetning fra kommunen
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skal det blant annet skal gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme
foretakets stilling og resultat m.m.
Gjeldende tidsfrister for avleggelse av årsregnskapet og årsberetningen er:
 kommunens årsregnskap skal være avlagt innen 22. februar etter regnskapsåret
 kommunens årsberetning utarbeides innen 31. mars
I følge kommuneloven § 24-8 skal revisor avgi en revisjonsberetning til bystyret. I
revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om følgende:
a) om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrift
b) om registreringen og dokumentasjonen av regnskapsopplysninger er i samsvar med
lov og forskrift
c) om årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever
d) om opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med
årsregnskapet
e) om det er avdekket forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende
opplysninger om vesentlige budsjettavvik
Gjeldende tidsfrist for avleggelse av revisjonsberetning er 15 april.
I henhold til kommunelovens § 14-3 skal kontrollutvalget uttale seg til bystyret om
årsregnskapene og årsberetningene før formannskapet innstiller til vedtak. Jamfør forskrift
om revisjon og kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 3 - 2. ledd.
Kontrollutvalget har i sitt arbeid med uttalelsen støttet seg på de to veilederne om
«Kontrollutvalget uttalelse til kommunen årsregnskap og årsberetningen»
som er utgitt av henholdsvis Forum for Kontroll og Tilsyn og NKRF – kontroll og revisjon i
kommunene.
Vurdering
I kontrollutvalgets forslag til uttalelse har sekretariatet med bakgrunn i avlagte årsregnskap
og årsrapport for 2021, innarbeidet ulike tallstørrelser knyttet til kommunes
regnskapsresultat og om forhold som påvirker årets resultat. Videre har enkelte nøkkeltall
som netto driftsresultat, gjeldsgrad, størrelse på fond og likviditetstall tatt inn i uttalelsen.
Forhold av betydning i revisjonsberetning innarbeides i forslaget til uttalelsen. Sekretariatet
har gitt en oppsummering av sine observasjoner i vedlegg 2 i saken og denne er kun ment til
å understøtte kontrollutvalgets utarbeidelse for forslag til uttalelsen.
Sekretariatet viser i sin helhet til kontrollutvalgets forslag til uttalelse til årsregnskap og
årsrapport 2021 i vedlegg 1.
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å avgi uttalelse til årsregnskapet og årsrapport 2021
for Sarpsborg kommune som vist i vedlegg 1. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og
årsrapport 2021 sendes bystyret med kopi til formannskapet.

6

Bystyret i Sarpsborg kommune

Deres referanse

Vår referanse
2022/116-1-61591/2022-BJGU

Klassering
3003-186

Dato
23.02.2022

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2021 for Sarpsborg
kommune.
I henhold til forskrift for kontrollutvalg og revisjon § 3, avgir herved kontrollutvalget sin
uttalelse til årsregnskap og årsrapport for året 2021.
Kontrollutvalget har den 02.05 2022 behandlet årsregnskap og årsrapport 2021 for
Sarpsborg kommune som er avgitt av kommunedirektør. Østre Viken kommunerevisjon har
avgitt tilhørende revisjonsberetning, datert 19.04 2022.
Årsregnskap, årsrapport og revisjonsberetning for 2021 er avlagt innen gjeldende tidsfrister.
Kommunen har i 2021 et netto positivt driftsresultat på kr 101 364 567,-. Drifts- og
investeringsregnskap er begge avsluttet i henhold til lov og forskrift.
Kontrollutvalget viser til årsrapportens omtale (side 38 – 43) om de ulike forhold som påvirker
resultatet for 2021. Avvik knyttet til kommuneområdene vises samlet på side 44 og detaljert
under det enkelte kommuneområdet.
Kontrollutvalget viser til følgende sentrale nøkkeltall fra kommunes regnskap for 2021 sett
opp mot kommunens egne nedfelte måltall som er vedtatt av bystyret.


Kommunes netto driftsresultat tilsvarer 1,95 % av driftsinntekter. Kommunens måltall er
minimum 1,75 %, dette for å opprettholde kommunens formue.



For kommunen netto langsiktige lånegjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser, ubrukte
lånemidler og formidlingslån) utgjør 69,1 % sett i forhold til sum driftsinntekter per 31.12.
Etter kommunens måltall skal ikke tallet overstige 75 %.



Kommunens disposisjonsfond per 31.12 utgjør 7,2 % av brutto driftsinntekter. Udisponert
av driftsfond utgjør 5,9 %. Kommunens måltall er forholdet skal være over 4 %, for å ha
et godt økonomisk handlingsrom.



Kommunens likviditetsgrad 1 og 2 (betalingsevne) ligger på et tilfredsstillende nivå per
31.12 i henhold til anerkjent regnskapsteori.

Revisor har konkludert med at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir
et rettvisende bilde per 31.12 2021. Årsrapporten inneholder de opplysninger som lov og
forskrift krever og at opplysningene om økonomi i årsrapporten stemmer overens med
årsregnskapet.
Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3, påsett at det ikke
foreligger åpne revisjonsmerknader ved årsskifte 2021/22.
Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS KOF)
Besøksadresse: Dikeveien 29, 1661 Rolvsøy
E-postadresse:rona@fredrikstad.kommune.no
Telefon: 900 86 740
Telefaks:

Postadresse: Dikeveien 29, 1661 ROLVSØY
Webadresse: www.fredrikstad.kommune.no/okus
Tlf. saksbeh.: 452 55 251
Orgnr. 926 367 358

7

Saksnummer 2022/116-61591/2022

Kontrollutvalget er ikke kjent med andre forhold, fremkommet i dialog med revisor, som
kunne hatt betydning for utvalgets uttalelse. Kontrollutvalget anbefaler at bystyret fastsetter
årsregnskapet og årsrapporten for 2021.

Sarpsborg, 2 mai 2022
Jon Jæger Gåsvatn (s)
Leder av kontrollutvalget

Kopi: Formannskapet
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Underdokumentasjon til saksfremlegg og forslag til uttalelsen årsregnskapet 2021 for
Sarpsborg kommune.
1. Innledning.
Kontrollutvalget har i møte 02.05.2022 behandlet utvalgets sin uttalelse til Sarpsborg kommune sitt
årsregnskap for 2021
Representanter for kommunens administrasjon og ansvarlig revisor var tilstede i møte og presenterte
årsregnskapet og revisjonsberetningen. Spørsmål fra kontrollutvalget ble besvart i møte.

2. Ansvarlig for økonomiforvaltningen.
Det er kommunestyret sitt ansvar å forvalte kommunes sin økonomi, derunder vedta årsregnskap og
årsmeldingen, jfr. Kommunelovens § 14-2. Det er videre kommunestyret sitt ansvar å påse at
økonomiforvaltningen skjer i tråd med lov, forskrift og egne interne reglement. Kommunestyret sitt
ansvar for forvaltningen av den økonomiske internkontrollen og økonomiforvaltningen er forsterket
gjennom ny kommunelov jfr. §§ 14-1 og 25-1 og 2.
Med grunnlag i finansielle måltall, skal årsmeldingen gi vurdering av om den økonomiske utviklingen
og stillingen slik den går frem av årsregnskapet, er forsvarlig og tar vare på handleevnen over tid, jfr.
Kommuneloven § 14-7 a-b. Det er ikke lenger tilstrekkelig at årsmeldingen bare gjør rede for sentrale
resultater i årsregnskapet.

3. Formål med kontrollutvalgets sin uttalelse.
Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) definerer formålet med uttalelsen til å være at kommunestyret skal
få oppsummerende og samlet informasjon om at det gjennom året er gjennomført uavhengig
kontroll med at kravene til årsregnskapet og årsmeldingen, er ivaretatt i tråd med lov, forskrift og
enge reglement, jfr. Kommuneloven §§ 14-1, 14-2 og 14-7.

4. Grunnlag for uttalelsen.
Grunnlag for uttalelsen er dokument og behandlinger som ligger til funn for utarbeidelsen av denne
saken, slik som:










Avlagt årsregnskap fra kommunedirektøren, datert 22.02 2022
Kommunedirektørens sin årsmelding, datert 30.03 2022
Revisjonsberetningen, datert 19.04 2022
Nummerert brev fra revisor, (nr. 1/2021) fulgt opp av kontrollutvalget 2021 og lukket i sak
21/46.
Rapport etter etterlevelesekontroll, datert 21.05 2021
Forvaltningsrevisjoner med tema innen økonomiforvaltningen.
Revisors sine orienteringer til kontrollutvalget om:
o Revisjonsplan-/strategier
o Oppsummering av interims revisjon
o Oppsummering av årsoppgjørsrevisjon
Gjennomførte påseansvar ovenfor revisjonen

9



Statlige tilsyn

5. Vurdering av årsregnskapet og årsmeldingen
5.1 Revisjonsberetningen.
Revisor har konkludert med at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde per 31.12 2021. Årsberetningen inneholder de opplysninger som lov og forskrift
krever og at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet.
5.2 Årsregnskapet – nøkkeltall 2016 - 2021
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter:
2021
2020
2019
1,94
1,24
1,2

2018
0,6

2017
1,9

2016
3,1

Anbefalt nøkkeltall: + 1,75 (Teknisk beregningsutvalg -TBU)
Bystyrets vedtatte måltall: 1,75 %
Utvikling av gjeldsgrad i % = langsiktig gjeld eks. pensjon, formidlingslån og ubrukte lånemidler
2021
2020
2019
2018
2017
2016
69,1
76,8
77,2
76,1
76,4
80,0
Anbefalt nøkkeltall: 60 - 90 % (Teknisk beregningsutvalg –TBU)
Bystyrets vedtatte måltall: <75 %
Utviklingen av disposisjonsfond i % av driftsinntekter:
2021
2020
2019
7,2
7,5
6,6

2018
8,1

2017
6,9

2016
5,0

Anbefalt nøkkeltall: 5-10 % (Teknisk beregningsutvalg –TBU)
Bystyrets vedtatte måltall: > 4 %
Utvikling av likviditetsgrad 1:
2021
2020
2,0
2,1
Anbefalt nøkkeltall: >2

2019
1,9

2018
2,0

2017
2,0

2016
2,3

Utvikling av likviditetsgrad 2:
2021
2020
1,5
1,5
Anbefalt nøkkeltall >1

2019
1,3

2018
1,1

2017
1,2

2016
1,2

5.3 Særskilte forhold som påvirker årets årsresultat.
Kontrollutvalget viser til årsrapportens omtale (side 38 – 43) om de ulike forhold som påvirker
resultatet for 2021. Avvik knyttet til kommuneområdene vises samlet på side 44 og detaljert under
det enkelte kommuneområdet.
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5.4 Økonomiforvaltning og internkontroll
Vurdering av økonomiforvaltningen og internkontroll bygger på rapporter fra regnskapsrevisor,
forvaltningsrevisjon, statlige tilsyn og informasjon fra kommunen. Følgende vurderinger er gjort:







Det er ikke avdekket vesentlige svakheter med den økonomiske interkontrollen verken i
revisors sine rapporteringer gjennom året eller i deres orienteringer til kontrollutvalget.
Budsjettavvik og avvik fra budsjettpremissene er tilfredsstillende forklart i årsmeldingen.
Dette er også bekreftet fra revisor.
Revisor har bekreftet at bokføringen er i tråd med bokføringsregelverket. Ingen avvik er
avdekket eller rapportert.
Det er i regnskapsåret 2021 gjennomført etterlevelsekontroll med Tilskudd til private
barnehager. Der var ikke avdekket vesentlige avvik i kontrollen.
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjonsrapport i løpet av 2021 som var rettet mot
økonomiforvaltningen. Revisjonen gjaldt kontroll med IT-sikkerhet.
Der er gjennomført statlige tilsyn i 2021 som kan ha betydning med økonomiforvaltningen.

6. Vurdering av ikke økonomiske krav i årsmeldingen.
Tekst
Er organisasjonens målsetting og andre ikke økonomiske forhold
som er av vesentlig betydning for kommunen eller innbyggerne
omtalt i årsmeldingen?
Er den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling omtalt
i årsmeldingen?

Henvisning




Årsmeldingen side
5– 16
Årsmeldingen side
30 - 33

7. Vurdering av revisjonen sitt arbeid
Kontrollutvalgets påseansvar at regnskapet er revidert på en trygg måte:
Tekst
Kvalifikasjon- og
oppdateringskrav
Vandel
Uavhengighetserklæring
Kvalitetskontroll - NKRF

Kommentarer
Revisjonsselskapet håndterer dette internt i selskapet og
oppdateringskrav følger Finanstilsynets regler.
Fremskaffes i forbindelse med autorisering.
Fremlagt i KU- møte 02.02.2021, sak 21/8
Det er ikke gjennomført kvalitetskontroll i 2020. Sist
gjennomført var i 2018/19. Godkjent resultat






Kontrollutvalget ansvar for å holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet:
Tekst
Engasjement brev
Planleggingsfasen
Interims revisjon
Årsoppgjøret
Etterlevelseskontroll
Statusrapport forvaltningsrevisjon








Kommentarer
Fremlagt i KU- møte 02.02 2021, sak 21/76
Fremlagt i KU- møte 14.09.2021, sak 21/40
Fremlagt i KU- møte 14.09.2021, sak 21/38
Fremlagt i KU- møte 14.09 2021, sak 21/38
Fremlagt i KU- møte 08.06.2021, sak 21/23
Fremlagt i KU- møte 14.09.2021, sak 21/30
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Årsregnskap 2021
Sarpsborg kommune
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Bevilgningsoversikt drift § 5-4
Revidert
Opprinnelig
Regnskap 2021 budsjett 2021 budsjett 2021 Regnskap 2020
Rammetilskudd
Inntekts- og formueskatt
Eiendomsskatt
Andre generelle driftsinntekter
Sum generelle driftsinntekter

1 965 905 160
1 643 539 974
248 321 976
69 110 447
3 926 877 557

1 906 760 000
1 571 157 300
247 000 000
58 500 000
3 783 417 300

1 853 760 000
1 508 000 000
247 000 000
61 300 000
3 670 060 000

1 870 467 430
1 418 402 586
244 319 517
112 348 751
3 645 538 284

Sum bevilgninger drift, netto
Avskrivninger (Note 4)
Sum netto driftsutgifter

3 610 635 052
238 174 019
3 848 809 071

3 554 276 336
225 000 000
3 779 276 336

3 425 233 115
225 000 000
3 650 233 115

3 306 329 035
228 905 429
3 535 234 464

Brutto driftsresultat

78 068 486

4 140 964

19 826 885

110 303 820

Renteinntekter
Utbytter
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler
Sum finansinntekter

19 599 103
14 430 732
34 029 835

22 600 000
13 250 000
35 850 000

22 600 000
20 000 000
0
42 600 000

25 807 025
21 717 886
629 521
48 154 432

Renteutgifter
Avdrag på lån (Note 10)
Sum finansutgifter

76 060 473
173 006 672
249 067 145

82 300 000
168 400 000
250 700 000

82 300 000
168 400 000
250 700 000

121 263 548
170 837 218
292 100 766

Netto finansutgifter

-215 037 310

-214 850 000

-208 100 000

-243 946 334

Motpost avskrivninger (Note 4)

238 333 390

225 000 000

225 000 000

228 905 429

Netto driftsresultat1

101 364 567

14 290 965

36 726 885

95 262 915

Disponering eller dekning av netto driftsresultat
Overføring til investering
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond
Disponering av tidligere års mindreforbruk
Sum disponeringer

-85 660 000
2 737 275
-18 441 842
0
-101 364 567

-85 660 000
15 543 115
55 825 920
0
-14 290 965

-22 750 000
13 434 115
-27 411 000

-24 509 735
-103 597
-92 242 837
21 593 254
-95 262 915

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)
1

-

-

-36 726 885
-

Netto driftsresultat for kommunen i 2020 er kr 58 847 456. Enkelte fondsføringer er inkl. i post "Sum bevilgninger drift,
netto". Netto driftsresultat vil derfor avvike fra skjema økonomisk oversikt etter art - drift § 5-6.
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-

Fordeling til drift

Kommunedirektør
Kommunedirektør med stab
Kommuneområde samfunn
Direktør samfunn
Virksomhet plan og samfunnsutvikling
Virksomhet byggesak, landbruk og kart
Virksomhet kultur
Kommuneområde helse og velferd
Direktør helse og velferd med stab
Virksomhet Forvaltning og utvikling
Virksomhet helse
Virksomhet forebyggende tjenester
Virksomhet kompetansesenter rus og psykisk helse
Virksomhet Kurland og Tingvoll sykehjem
Virksomhet heldøgnstjenester Haugvoll og Borgen
Virksomhet heldøgnstjenester sentrum
Virksomhet omsorgstjenester Valaskjold
Virksomhet kjøkken og kantine
Virksomhet helsehuset Sarpsborg
Virksomhet boveiledning Tune
Virksomhet boveiledning sentrum
Virksomhet boveiledning Skjeberg
Virksomhet hjemmetjeneste øst
Virksomhet hjemmetjenester sentrum
Virksomhet hjemmetjenester vest
Virksomhet NAV
Virksomhet barnevern
Kommuneområde organisasjon
Direktør organisasjon
Virksomhet HR
Virksomhet økonomi
Virksomhet kemner
Virksomhet stabstjenester
Kommuneområde oppvekst
Direktør oppvekst med stab
Virksomhet oppveksttjenester
Virksomhet PPT
Virksomhet Sarpsfossen skole
Virksomhet spesialpedagogikk førskole
Virksomhet St. Maries læringssenter
Virksomhet Alvimhaugen barneskole
Virksomhet Borgen barneskole
Virksomhet Grålum barneskole
Virksomhet Hafslund og Navestad barneskoler
Virksomhet Hafslundsøy barneskole
Virksomhet Hannestad barneskole
Virksomhet Hornnes og Ullerøy barneskoler
Virksomhet Kurland og Jelsnes barneskoler
Virksomhet Lande barneskole
Virksomhet Sandesundsveien barneskole
Virksomhet Tindlund barneskole
Virksomhet Sandbakken barne- og ungdomsskole
Virksomhet Varteig barne- og ungdomsskole
Virksomhet Grålum ungdomsskole
Virksomhet Hafslund ungdomsskole
Virksomhet Kruseløkka ungdomsskole
Virksomhet Tindlund ungdomsskole
Virksomhet Fossen barnehager
Virksomhet søndre Skjeberg barnehager
Virksomhet Glomma barnehager
Virksomhet Raet barnehager

Revidert
Opprinnelig
Regnskap 2021 budsjett 2021 budsjett 2021
Regnskap 2020
9 213 714
12 219 700
59 750 000
27 048 646
9 213 714
12 219 700
59 750 000
27 048 646
115 259 994
7 843 990
23 195 900
16 065 623
68 154 481

109 804 420
6 257 800
22 323 700
11 412 500
69 810 420

100 497 000
6 240 000
22 026 000
11 315 000
60 916 000

95 057 737
3 843 805
13 092 152
15 189 161
62 932 619

1 914 686 477
24 257 546
49 697 877
133 032 482
79 888 390
73 267 525
157 529 196
153 006 160
103 186 008
89 377 243
10 974 463
106 896 253
103 706 788
117 089 103
122 269 016
72 949 510
55 598 739
85 333 779
210 337 747
166 288 652

1 847 010 257
22 371 500
43 019 800
133 432 188
82 750 215
84 984 100
151 709 896
151 361 484
104 543 400
83 395 928
11 015 600
106 204 800
99 385 891
113 997 655
113 039 700
70 483 324
56 584 400
73 647 376
202 140 600
142 942 400

1 736 907 215
18 640 000
40 600 000
84 930 000
82 035 215
79 584 000
142 510 000
144 112 000
98 243 000
80 081 000
10 580 000
104 992 000
97 752 000
110 491 000
109 618 000
60 726 000
55 018 000
73 386 000
201 309 000
142 300 000

1 739 191 424
-10 056 639
66 153 143
88 405 356
77 935 738
67 256 869
147 050 307
145 406 014
95 554 543
84 293 840
12 067 338
103 553 687
100 710 694
110 689 540
110 835 360
64 660 538
53 834 036
72 774 309
201 688 159
146 378 592

113 860 308
1 664 098
56 654 863
25 298 882
0
30 242 465

130 637 566
2 232 800
64 381 266
28 163 100
0
35 860 400

130 775 000
2 210 000
71 490 000
28 095 000
0
28 980 000

92 093 127
4 600 930
56 159 750
21 100 895
10 231 552
0

1 214 835 731
328 463 135
74 015 007
18 929 648
54 233 624
46 495 357
20 127 316
16 356 682
23 573 384
34 884 482
38 860 765
21 248 451
25 178 314
32 886 339
48 517 583
35 065 210
39 261 309
33 015 497
50 234 083
37 382 390
29 832 046
35 866 105
47 830 570
26 832 229
29 453 086
21 204 002
24 001 233
21 087 884

1 187 958 217
332 808 900
72 611 350
20 368 974
54 039 376
34 650 716
22 810 802
16 099 400
24 516 719
35 144 200
35 414 869
19 568 900
23 627 600
31 523 000
44 296 500
36 042 600
36 351 900
32 552 400
49 827 950
36 211 300
27 145 500
31 673 800
48 255 000
27 160 900
28 566 600
21 626 106
23 761 900
21 300 955

1 143 123 900
316 900 000
70 531 900
15 473 000
58 020 000
34 310 000
22 360 000
15 571 000
24 122 000
33 574 000
34 327 000
18 977 000
23 080 000
27 981 000
42 091 000
34 762 000
35 266 000
31 375 000
47 444 000
34 358 000
26 580 000
31 296 000
47 176 000
26 879 000
27 358 000
20 638 000
22 573 000
20 101 000

1 123 187 020
300 431 879
63 237 711
14 759 218
58 124 290
37 072 609
21 591 567
15 313 745
22 983 330
30 926 924
38 463 474
19 416 912
24 300 187
29 339 641
45 114 059
34 563 931
35 416 083
29 277 633
45 900 400
34 665 128
27 470 095
32 734 319
42 382 300
23 569 958
29 412 590
20 892 685
25 387 423
20 438 929
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Kommuneområde teknisk
Direktør teknisk
Virksomhet utbygging
Virksomhet eiendom
Virksomhet kommunalteknikk
Virksomhet Sarpsborg brannvesen
Virksomhet vann og avløp
Kommuneområde teknologi og endring
Direktør teknologi og endring
Regnskapstekniske ansvar
Sum fordelt til drift

Revidert
Opprinnelig
Regnskap 2021 budsjett 2021 budsjett 2021
Regnskap 2020
304 853 321
282 935 400
268 730 000
281 268 027
28 723 691
28 914 700
32 910 000
33 537 262
-3 010 000
-3 010 000
-3 010 000
-2 931 000
242 304 815
221 913 800
208 450 000
244 127 308
59 419 942
65 925 900
60 400 000
42 504 909
40 459 345
41 805 000
41 110 000
38 542 616
-63 044 472
-72 614 000
-71 130 000
-74 513 068
59 115 514
59 115 514

65 381 064
65 381 064

61 450 000
61 450 000

58 379 811
58 379 811

-121 190 007

-81 670 288

-76 000 000

-109 896 757

3 610 635 052

3 554 276 336

3 425 233 115

3 306 329 035

Bevilgningsoversikt investering § 5-5

Investeringer i varige driftsmidler
Tilskudd til andres investeringer
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
Utlån av egne midler
Avdrag på lån
Sum investeringsutgifter

Revidert
Opprinnelig
Regnskap 2021 budsjett 2021 budsjett 2021
Regnskap 2020
463 269 247
748 220 593
758 690 000
385 704 242
2 891 966
318 540
9 369 533
11 000 000
11 000 000
13 381 578
0
0
230 642 663
231 998 369
375 969 710
706 173 409
991 218 962
769 690 000
775 374 070

Kompensasjon for merverdiavgift
Tilskudd fra andre
Salg av varige driftsmidler
Salg av finansielle anleggsmidler
Utdeling fra selskaper
Mottatte avdrag på utlån av egne midler
Bruk av lån
Sum investeringsinntekter

40 792 039
21 593 547
19 587 300
27 805
530 097 266
612 097 957

790 853 402
900 086 767

613 940 000
678 740 000

28 714 786
34 617 924
8 345 956
0
0
0
685 309 604
756 988 270

Videreutlån
Bruk av lån til videreutlån
Avdrag på lån til videreutlån
Mottatte avdrag på videreutlån
Netto utgifter videreutlån

176 105 329
181 927 654
155 045 268
141 060 373
8 162 570

200 000 000
205 822 324
65 822 324
60 000 000
0

200 000 000
200 000 000
60 000 000
60 000 000
0

194 177 676
207 889 345
135 620 189
127 265 221
-5 356 702

Overføring fra drift
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond
Dekning av tidligere års udekket beløp
Sum overføring fra drift og netto avsetninger
Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)

85 660 000
11 105 828
5 472 195
0
102 238 023
0

85 660 000
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33 930 000
30 406 810
44 868 750
27 805

45 300 000
3 400 000
16 100 000
-

-

22 750 000
-

5 472 195

68 200 000

91 132 195
0

90 950 000
0

26 208 988
-8 699 889
-4 480 000
0
13 029 098
0

Spesifikasjon av investeringer
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Økonomisk oversikt etter art – drift § 5-6
Regnskap 2021

Revidert
budsjett 2021

Opprinnelig
budsjet 2021 Regnskap 2020

Driftsinntekter
Rammetilskudd
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre skatteinntekter
Andre overføringer og tilskudd fra staten
Overføringer og tilskudd fra andre
Brukerbetalinger
Salgs- og leieinntekter
Sum driftsinntekter

1 965 905 160
1 643 539 974
248 321 977
8 934 695
97 946 615
700 931 614
122 464 979
436 468 487
5 224 513 501

1 906 760 000
1 571 157 300
247 000 000
92 684 356
355 413 367
133 670 500
421 304 281
4 727 989 804

1 853 760 000
1 508 000 000
247 000 000
69 375 000
348 926 967
139 110 500
430 254 281
4 596 426 748

1 870 467 430
1 418 402 586
244 319 517
8 771 920
111 225 549
549 764 498
120 993 115
437 774 057
4 761 718 672

Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester
Overføringer og tilskudd til andre
Avskrivninger (Note 4)
Sum driftsutgifter

2 605 527 758
635 205 739
1 283 099 588
387 774 563
238 333 390
5 149 941 037

2 487 163 977
658 514 966
1 066 574 615
286 593 781
225 000 000
4 723 847 339

2 395 442 948
634 777 211
1 076 525 379
244 852 825
225 000 000
4 576 598 363

2 419 927 165
589 839 276
1 101 009 417
350 609 372
228 905 429
4 690 290 659

Brutto driftsresultat

74 572 464

4 142 465

19 828 385

71 428 013

Finansinntekter
Renteinntekter
Utbytter
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler
Sum finansinntekter

23 154 986
14 430 732
37 585 718

22 600 000
13 250 000
35 850 000

22 600 000
20 000 000
42 600 000

28 315 255
21 717 886
629 521
50 662 662

Finansutgifter
Renteutgifter
Avdrag på lån (Note 10)
Sum finansutgifter

76 120 333
173 006 672
249 127 005

82 301 500
168 400 000
250 701 500

82 301 500
168 400 000
250 701 500

121 311 430
170 837 218
292 148 648

Netto finansutgifter
Motpost avskrivninger (Note 4)

-211 541 286
238 333 390

-214 851 500
225 000 000

-208 101 500
225 000 000

-241 485 986
228 905 429

101 364 567

14 290 965

36 726 885

58 847 456

-85 660 000
2 737 274
-18 441 841
0
0
-101 364 567
-

-85 660 000
15 543 115
55 825 920
0
0
-14 290 965
-

-22 750 000
13 434 115
-27 411 000
0
0
-36 726 885
-

-26 208 988
-678 763
-53 552 959
21 593 254
0
-58 847 456
-

Netto driftsresultat
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:
Overføring til investering
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond
Bruk av tidligere års mindreforbruk
Dekning av tidligere års merforbruk
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)
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Balanseregnskap § 5-8
Note Regnskap 2021 Regnskap 2020

EIENDELER
Anleggsmidler
Faste eiendommer og anlegg
Utstyr, maskiner og transportmidler
Aksjer og andeler
Utlån
Pensjonsmidler
Omløpsmidler
Bankinnskudd og kontanter
Aksjer og andeler
Kundefordringer
Premieavvik
Sum eiendeler

4
4
5
6
11

7
11

11 997 635 482 11 622 987 163
5 141 661 975 4 992 919 307
368 937 425
310 024 864
152 016 058
143 740 965
1 026 197 360
991 933 769
5 308 822 664 5 184 368 258
1 592 466 272 1 307 048 506
776 625 178
748 276 080
0
0
383 356 177
274 050 045
432 484 917
284 722 381
13 590 101 754 12 930 035 669

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Mindreforbruk i driftsregnskapet
Ubundet investeringsfond
Bundne investeringsfond
Kapitalkonto
Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift
Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering
Langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Obligasjonslån
Sertifikatlån
Pensjonsforpliktelse
Kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld
Premieavvik
Sum egenkapital og gjeld
Memoriakonti
Ubrukte lånemidler
Andre memoriakonti
Motkonto for memoriakontiene

13
2

9
9
9
11

11

2 644 931 193 2 292 563 858
375 071 007
356 629 166
111 506 072
114 243 347
0
0
12 906 309
18 378 504
3 222 269
14 328 097
2 134 076 411 1 780 835 621
15 598 469
15 598 469
-7 449 345
-7 449 345
10 148 209 878 9 960 365 833
3 477 746 593 2 839 179 761
400 000 000
400 000 000
1 037 470 000 1 356 270 000
5 232 993 285 5 364 916 072
796 960 683
677 105 978
794 856 107
670 657 096
2 104 576
6 448 881
13 590 101 754 12 930 035 669
311 617 200
284 650 807
26 966 393
-311 617 200
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135 816 550
118 214 291
17 602 259
-135 816 550

Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner
drift § 5-9

Netto driftsresultat
Avsetning til bundet driftsfond
Bruk av bundet driftsfond
Overføring til investering iht årsbudsjettet og fullmakter
Avsetninger til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter
Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter
Budsjettert dekning av tidligere års merforbruk
Årets budsjettavvik, mer(+) eller mindreforbruk(-) før strykninger
Strykning av bruk av disp.fond
Mer(+) eller mindreforbruk(-) etter strykninger

2021
101 364 567
- 36 643 316
39 380 590
- 85 660 000
- 46 517 000
102 342 920
74 267 761
- 74 267 761
-

Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner
investering § 5-9

Sum investeringsutgifter
Videreutlån (utgift)
Investeringsinntekter
Netto låneordningen
Sum utgifter og inntekter ekslsusive bruk av lån
Bruk av bundet investeringsfond
Budsjettert bruk av lån
Overføring fra drift iht årsbudsjettet og fullmakter
Avsetninger til ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og
fullmakter
Bruk av ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter
Årets budsjettavvik (udekket(+) eller udisponert(-) beløp før strykninger)
Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond
Strykning av bruk av lån
Udekket eller udisponert beløp etter strykninger
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2021
706 173 409
176 105 329
-82 000 692
13 984 895
814 262 941
-11 105 828
-996 675 726
-85 660 000
27 805
-5 500 000
-284 650 808
0
284 650 808
0

Note 1 – Endring i arbeidskapital
Anskaffelse av midler
Anvendelse av midler
Anskaffelse - anvendelse av midler

2 021
6 197 185 203
6 198 058 658
-873 455

2019
2020
5 904 605 670 5 485 262 023
5 858 787 313 5 490 392 619
-5 130 596
45 818 357

101 364 567
Netto driftsresultat
Netto utgifter i investeringsregnskapet -102 238 023
166 436 516
Endring i ubrukte lånemidler
0
Endring i regnskapsprinsipp
165 563 060
Endring i arbeidskapital

58 847 456
-13 029 099
-141 900 698
0
-96 082 341

100 599 977
0
95 469 381

109 306 132
147 762 536
28 349 098
285 417 766
-119 854 706

-20 143 099
-12 852 125
-227 777 607
177 026 993
-83 745 838
-12 336 503

6 034 389
44 370 723
-90 357 780
187 061 287
147 108 619
-51 639 238

165 563 060

-96 082 341

95 469 381

Endring kortsiktige fordringer
Endring premieavvik
Endring aksjer og andeler
Endring betalingsmidler
Sum endring omløpsmidler (A)
Endring kortsiktig gjeld (B)
ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A+B)

Note 2 – Kapitalkonto
Salg av aksjer
Salg av fast eiendom
Salg av maskiner/transportmidler
Avskrininger bygg og anlegg
Avskrivninger maskiner utstyr og transportmidler
Avdrag sosiale lån
Tap sosiale lån
Avdrag og innfrielse formidlingslån
Tap på formidlingslån
Bruk av formidlingslån
Bruk av eksterne lån
Balanse pr 31.12.2021
Sum

1 124 440
11 284 786
1 364 728
176 887 022
61 446 368
688 598
497 877
141 060 373
70 237
181 927 653
530 097 266

Balanse 01.01.2021
1 780 835 621
Aktivering av fast eiendom og anlegg
336 914 475
Aktivering av maskiner og transportmidler
38 591 812
Aktivering av informasjonsteknologi
83 131 844
Egenkapitalinnskudd
9 369 533
Sosiale utlån
475 348
Klp fellesordning og sykepleierer
256 377 193
Utlån, formidlingslån
176 105 329
Avdrag, eksterne lån
558 694 603
Oppskrivning av aksjer
30 000

2 134 076 410
3 240 525 758 Sum

3 240 525 758

Sarpsborg, 16.02.2022

Turid Stubø Johnsen
Kommunedirektør
Elektronisk signert

Hilde Lind
Økonomisjef
Elektronisk signert

14

27

Note 3 – Vesentlige endringer i regnskapsprinsipper
Ingen vesentlige endringer i regnskapsprinsipper iht. budsjett og regnskapsforskriften § 5-10, c).

Note 4 – Varige driftsmidler

Bokført verdi pr 1.1.2021
Årets tilgang
Årets avgang
Årets avskrivninger
Årets nedskrivninger
Reverseringer av
nedskrivninger
Bokført verdi pr. 31.12.2021
Tap ved salg av anleggsmidler
Gevinst ved salg av
anleggsmidler
Utnyttbar levetid, inntil
Avskrivningsplan

IT-utstyr,
Anleggs- Brannbiler,
kontormaskiner
tekniske
Boliger,
Adm.bygg,
maskiner
mv.
anlegg
skoler, veier sykehjem mv. Tomte-områder
SUM
92 365 911 202 128 086 555 934 720 2 730 070 537
1 371 103 067
351 341 850 5 302 944 171
83 131 844 31 444 952 29 072 012
267 748 746
40 596 112
6 644 466 458 638 132
0
1 364 728
830 163
6 749 518
0
3 705 105
12 649 514
24 892 757 35 409 206 40 849 765
100 800 436
36 381 226
0 238 333 390
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150 604 998 196 799 105 543 326 804

0
2 890 269 329

0
1 375 317 953

0
0
354 281 212 5 510 599 400

0

0

0

0

0

0

0

0
5 år
Lineær

0
10 år
Lineær

0
20 år
Lineær

0
40 år
Lineær

0
50 år
Lineær

0

0
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Ingen avskr.

Note 5 – Aksjer og andeler (finansielle anleggsmidler)
Navn
Egenkapitalinnskudd KLP
Sarpsborg Asvo AS
Fjellveien 20 leilighet A. Bjerkholdt
Greåkersalen 6 leiligheter Selvaag
Innskudd Selvaag 6 leiligheter
Kulåssentret Blå kors 16 leiligheter
Sandesundsveien 39 1 a 250.Lindesnesgate 43 3 a 500.O.Haraldsonsgt. 42 b 1 a 4000,Sandesundsveien 39 1 a 3200.Hurdalsenteret 1 a 5000.Peer Gyntveien 34 leilighet nr. 19
Herreperveien 6 leiligheter
St. Halvards Plass 8 leiligheter
Fritjofsgate borettslag 8 leiligheter
Jutulveien 1970
Fritjofsgate trygdeboliger
Halsgate borettslag 8 andeler
Biblioteksentralen AL 41 à kr. 300,Leierett yrkesskolens hybelhus
Fasanveien borettslag leil. 29/40
Filmparken AS 18655 askjer à 1,Østfold Energi AS 10659 aksjer a kr 10.000,Ørebekk SA 3 a kr 135000
Borg næring og Eiendom AS
Inspiria Eiendom as 10600 a 5.AS Høisand Bad **
Skjeberg Marinesenter AS **
iSarpsborg AS, 315 à kr. 1 000,-*
NORSUS Norsk Institutt for bærekraftsforskning AS
Nygårdshaugen barnehage 5 a 3000.Andeler i SOBBL
Solheimåsen vannverk
Ingedal vannverk 3 a 1500.Ø Skjeberg vannverk
DC Sarpsborg AS, 2200 aksjer
Østfold internasjonale teater AS
Borgleden Pilgrimssenter AS
Sum aksjer og andeler

16

29

31.12.2021

31.12.2020

132 393 780
100 000
4 000
73 878
21 693
1 711 000
250
1 500
4 000
3 200
5 000
25 000
10 943
360 000
600 000
36 000
420 000
800
12 300
25 000
17 964
0
10 659 000
405 000
1 945 250
53 000
0
325 000
315 000
100 000
15 000
50 000
26 000
4 500
50 000
2 200 000
22 000
20 000
152 016 058

123 024 247
100 000
4 000
73 878
21 693
1 711 000
250
1 500
4 000
3 200
5 000
25 000
10 943
360 000
600 000
36 000
420 000
800
12 300
25 000
17 964
18 655
10 659 000
405 000
1 945 250
53 000
130 785
1 300 000
285 000
100 000
15 000
50 000
26 000
4 500
50 000
2 200 000
22 000
20 000
143 740 965

* Det ble ervervet 30 aksjer i 2015 som ikke er balanseført tidligere. Dette er rettet opp i 2021 ved en
oppskriving av aksjeposten.
** AS Høisand Bad og Skjebergkilen Marina AS fusjonerte i 2021.
I samsvar med § 3-2 i forskrift om årsregnskap for kommuner verdsettes anleggsmidler til opprinnelig
anskaffelseskost. Det foretas nedskriving til virkelig verdi ved eventuelle verdifall som ikke forventes
å være forbigående.

Note 6 – Utlån (finansielle anleggsmidler)
Budsjett- og regnskapsforskriften, § 5-11, c
Låntaker
Sosiale lån (privatpersoner)
Startlån/Etablering (privatpersoner)
Sum utlån

Finansiert med Finansiert med Vesentlig
egne midler
lån
tap
7 548 954
7 548 954
497 878
1 018 648 406
1 018 648 406
1 026 197 360
7 548 954
1 018 648 406
497 878
Utlån

Note 7 – Markedsbaserte finansielle omløpsmidler
Kommunen har ingen markedsbaserte finansielle omløpsmidler.

Note 8 – Sikring av finansielle eiendeler og forpliktelser
Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-11, e

Kalkylerenten er en del av gebyrene innbyggerne betaler for selvkosttjenester som vann, avløp og
renovasjon. En VAR swap er et sikringsinstrument som «omdanner» kalkylerenten til en NIBOR rente,
slik at endringer i renteinntekten fra selvkost får en høyest mulig samvariasjon med endringer i
rentekostnaden på den delen av gjelden som er knyttet opp mot investeringer innenfor vann, avløp
og renovasjon.
Sikringsinstrument
Kommunens rentebytteavtaler.
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Note 9 - Lånegjeld
Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-12, a

* Lån som forfaller og må refinansieres i løpet av 2022.

Note 10 – Minimumsavdrag
Budsjett- og regnskapsforskriften, § 5-12, b

Minimumsavdrag
Beregnet minimumsavdrag etter kommuneloven §14-18, 1. ledd
Korrigering for mottatte avdrag vidreutlån til avdrag andre lån
Betalte avdrag
Differanse mellom beregnet, korrigerte og betalte avdrag
Avskrivninger
Bokført verdi lånegjeld 01.01.2021
Bokført verdi avskrivbare anleggsmidler 01.01.2021
Årets avskrivninger
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Beløp
173 006 672
173 006 672
-

3 594 377 760
4 951 602 321
238 333 390

Note 11 – Pensjonsforpliktelser
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Note 12 – Garantiforpliktelser
Garantien er stilt for

Bank

Lånenummer Formål

Inspiria Eiendom AS

Kommunalbanken

20120251

Inspiria Eiendom AS

Kommunalbanken

20120250

SOBBL Eiendom AS
Tyrihans barnehage BA

Kommunalbanken
Husbanken

20020764
11407057 6

Snarveien Eiendom
Barnehage AS
Borg Havn IKS
Borg Havn IKS
Borg Havn IKS
Borg Havn IKS
Borg Havn IKS
Borg Havn IKS
Borg Havn IKS
Borg Havn IKS
Borg Havn IKS
Borg Havn IKS
Borg Havn IKS
Borg Havn IKS
Borg Havn IKS
Borg Havn IKS
Borg Havn IKS
Borg Havn IKS
Borg Havn IKS
Borg Havn IKS

Husbanken
Kommunalbanken
Kommunalbanken
Kommunalbanken
Kommunalbanken
Kommunalbanken
Kommunalbanken
Kommunalbanken
Kommunalbanken
Kommunalbanken
Kommunalbanken
Kommunalbanken
Kommunalbanken
DNB
KLP
DNB
DNB
DNB
DNB

11497991 7
20020454
20133033
20140265
20150106
20150490
20160018
20160491
20170591
20180219
20190436
20210508
20210510
13810
83175038682
2251
2259
2261
2262

Refinansiering av 2 lån i
Sparebank 1
Finansiering av bygninger til
Vitensenteret/ utleie
Omsorgsbolig - Eplehaugen
bofellesskap
Etablering av barnehage
Etablering av barnehage
Havneinvesteringer
Havneinvesteringer
Havneinvesteringer
Havneinvesteringer
Havneinvesteringer
Havneinvesteringer
Havneinvesteringer
Havneinvesteringer
Havneinvesteringer
Havneinvesteringer
Havneinvesteringer
Havneinvesteringer
Havneinvesteringer
Havneinvesteringer
Havneinvesteringer
Havneinvesteringer
Havneinvesteringer
Havneinvesteringer

Vedtatt
garantiramme
(ekskl. tillegg)

Type garanti

Saldo 31.12

Tillegg for renter
og omkostn.

Godkjenning

Utløper

Selvskyldner kausjon

19 000 000

15 298 695

1 529 870 Fylkesmannen i Østfold

26.01.2037

Selvskyldner kausjon

19 636 500

15 811 200

1 581 120 Fylkesmannen i Østfold

26.01.2037

Simpel kausjon
Simpel kausjon

24 900 000
3 640 000

8 800 684
559 035

880 068 Fylkesmannen i Østfold
5 670 Fylkesmannen i Østfold

15.11.2027
01.11.2024

Simpel kausjon
Garanti iht selskapsavtalen
Garanti iht selskapsavtalen
Garanti iht selskapsavtalen
Garanti iht selskapsavtalen
Garanti iht selskapsavtalen
Garanti iht selskapsavtalen
Garanti iht selskapsavtalen
Garanti iht selskapsavtalen
Garanti iht selskapsavtalen
Garanti iht selskapsavtalen
Garanti iht selskapsavtalen
Garanti iht selskapsavtalen
Garanti iht selskapsavtalen
Garanti iht selskapsavtalen
Garanti iht selskapsavtalen
Garanti iht selskapsavtalen
Garanti iht selskapsavtalen
Garanti iht selskapsavtalen

11 700 000

0
3 519 878
11 730 000
23 520 000
19 968 000
12 936 000
34 200 000
6 523 378
15 360 000
29 700 000
31 950 000
3 543 047
37 256 953
2 520 000
2 089 800
0
0
0
0
234 817 056

0 Fylkesmannen i Østfold
17 879
714
1 483
1 220
29 250
43 605
225
21 163
12 177
1 349
268
3 022
1 455
81
0
0
0
0
133 890

240 000 000

15.07.2032
30.06.2033
30.03.2034
02.01.2035
19.10.2035
03.03.2036
30.09.2026
30.11.2037
18.02.2038
30.09.2039
30.12.2041
30.12.2041
23.09.2028
25.06.2026

Note 13 – Vesentlige bundne fond
Bunde fond - formål
Gavefond (samlet sum)
Botilskudd (Husbanken)
Kommunal kompensasjonsordning (covid-19)
Bypakke Nedre Glomma
Etterdriftsfond deponiet Gatedalen
Digi Viken Øst
Bundne investeringsfond (samlet sum)

Bokført verdi 01.01
5 226 005
16 501 270
0
41 171 620
5 900 000
3 096 915
14 328 097

Avsetning
270 369
3 328 000
100 000
6 354 922

Bruk Bokført verdi 31.12
570 757
4 925 616
1 792 915
14 708 356
3 328 000
2 875 520
38 296 100
6 000 000
3 096 915
6 354 922
11 105 828
3 222 269

Note 14 – Gebyrfinansierte selvkosttjenester
Kommunen har for regnskapsåret 2021 fulgt de retningslinjer som er anbefalt av Kommunal- og
moderniseringsdepartementet februar 2014, Rundskriv H-3/14 og H-2465 November 2020.
Vannforsyning, slam, avløp og renovasjon har et uinndekket underskudd som kan dekkes inn ved
framtidige overskudd.
Resultatet for 2021 viser følgende tall:

21

34

Alle tall i 1.000 kr

Vannforsyning

Avløp

Renovasjon

Feiing

Saksbehandling
Regulerings- Byggesaks
Eierog kontroll etter Kart og
planer
behandling seksjonering forurensnings- oppmåling
regelverket

Slam

Direkte kostnader

53 703

60 288

57 586

6 806

2 560

18 064

17 207

419

2 616

5 497

Indirekte kostnader

3 276

3 380

4 677

1 690

793

2 249

3 234

1 010

484

3 737

18 367

26 948

2 335

162

1

Avskrivning
Renter

146

64

9 427

12 363

459

6

1

Sum kostnader

84 772

102 979

65 057

8 664

3 356

20 313

20 609

1 429

3 100

9 307

Inntekter

81 371

90 474

71 689

8 680

3 699

3 328

14 227

522

893

4 660

Sum inntekter

81 371

90 474

71 689

8 680

3 699

3 328

14 227

522

893

4 660

Resultat (overdekning)

-3 401

-12 506

6 632

16

343
16 985

6 381

907

2 207

4 647

16,4

69,0

36,5

28,8

50,1

Resultat (underdekning)
Dekningsgrad i %

96,0

87,9

110,2

-4 743

-3 336

-8 894

-3 401

-12 506

6 632

-126

-188

-109

Selvkostfond pr. 01.01.21
Fremførbart underskudd 01.01.21

Renter av fond(+)/fremførbart underskudd(-)
Selvkostfond pr. 31.12.21
Fremførbart underskudd 31.12.21

110,2

9

6

Endring i selvkostfond
Endring i fremførbart underskudd

100,2

21

-630
16
343
0

-9

22
-8 270

-16 029

-2 371

-296

Fondsavsetning foretas i 2021 regnskap.
Gjennomsnittsrenten som er benyttet ved beregningen for 2021 er 1,96 %.

Note 15 - Salg av aksjer (finansielle anleggsmidler)
Navn
Filmparken AS, 18 655 aksjer à kr. 1,-

Andel bokført i
driftsregnskapet
0

Andel bokført i
investeringsregnskapet
27 805

Note 16 – Ytelser til ledende personer
2021
Lønn, honorar m.v. til kommunedirektør

1.521.000,-

Lønn, honorar m.v. til ordfører

1.224.800,-

Note 17 – Godtgjørelse til revisor
Sarpsborg kommune er medeier i Østre Viken Kommunerevisjon IKS. Selskapet leverer alle
revisjonstjenester til kommunen. For 2021 er det utbetalt til sammen kr 3 082 427 i honorar til
revisor. Størrelsen på honoraret fastsettes årlig av representantskapet i selskapet innenfor rammen
av gjeldende avtale mellom eierkommunene.
I tillegg er det utbetalt kr 430 000 til Østfold Kontrollutvalgssekretariat (ØKUS) for drift
av sekretariatfunksjon for kommunens kontrollutvalg.
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Note 18 – Politisk og administrativ organisering
Den øverste administrative lederen er kommunedirektøren. Organisasjonen er delt inn i 6
kommuneområder. Hvert kommuneområde ledes av direktør. Kommuneområdene er igjen
organisert i virksomheter innfor de ulike tjenesteområdene. Kommuneområdet teknologi og endring
har ingen virksomheter, avdelingsledere er organisert direkte under direktør for kommuneområdet.
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Note 19 - Forhold ved regnskapsårets slutt
Disse erstatningssakene er verserende og uavklarte:
20/20693:
Krav om erstatning for manglende inngripen fra barnverntjenesten. Erstatningskrav ikke spesifisert.
Vil antagelig falle inn under kommunens ansvarsforsikring med egenandel på kr 100 000,-.
18/01373:
Krav om erstatning grunnet manglende avdekking av angivelig ADHD. Stevning er tatt ut. Saken er
stanset i rettsapparatet i påvente av utfallet i en annen sak som er kommunen uvedkommende.
Faller inn under kommunens ansvarsforsikring med egenandel på kr 100 000,-.
18/09963:
Krav om erstatning for manglende inngripen fra barnverntjenesten. Erstatningskrav ikke spesifisert.
Vil antagelig falle inn under kommunens ansvarsforsikring med egenandel på kr 100 000,-.
Situasjonen er tilsvarende som for i fjor, dvs. uavklart.
18/06251:
Krav om erstatning for manglende inngripen fra barnverntjenesten. Erstatningskrav ikke spesifisert.
vil antagelig falle inn under kommunens ansvarsforsikring med egenandel på kr 100 000,-.
Situasjonen er tilsvarende som for i fjor, dvs. uavklart.
19/00416:
Krav om erstatning , mangelfull skolegang. Erstatningskrav ikke spesifisert. Vil antagelig falle inn
under kommunens ansvarsforsikring med egenandel på kr 100 000,-. Situasjonen er tilsvarende som
for i fjor, dvs. uavklart.
19/04277:
Krav om erstatning , mangelfull oppfølging fra kommunens barneverntjeneste. Erstatningskrav ikke
spesifisert. Vil antagelig falle inn under kommunens ansvarsforsikring med egenandel på kr
100 000,-. Situasjonen er tilsvarende som for i fjor, dvs. uavklart.
19/11467:
Krav om erstatning , mangelfull oppfølging fra kommunens barneverntjeneste. Erstatningskrav ikke
spesifisert. Vil antagelig falle inn under kommunens ansvarsforsikring med egenandel på kr
100 000,-. Situasjonen er tilsvarende som for i fjor, dvs. uavklart.
I tillegger er det noen eldre saker hvor det er varslet krav om erstatning for manglende inngripen fra
barneverntjenesten evt. mobbing. I og med alder på sakene anses de mindre relevante. Disse vil
antagelig også falle inn under ansvarsforsikringen dersom et konkret krav blir fremmet. Også her
med en egenandel på kr 100 000,-.
SAK 20/14426:
Det er fremmet krav om erstatning og dersom det ikke blir forlik så blir det rettssak. Egenandelen er
kr 100 000,-.
Kommunen har mottatt et erstatningskrav etter gravearbeider i østre bydel for noen år siden. Har
fått stevning og vi skal ha rettsmekling i saken 18 februar 2022. Litt varierende /uklart hvor mye
dette dreier seg om. I prosesskrift fra november kreves det en erstatning oppad begrenset til byggets
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verdi. Byggets verdi påstås å være 12 mill. kr. Samtidig kreves i samme prosesskrift erstatning på 2,5
mill. kr.

Note 20 – Vesentlige forpliktelser
Husleiekontrakter
Sarpsborg kommune har leieavtaler med levetid på 10 år eller mer og uten rett til oppsigelse. Det er
under 10 år til de utløpet. Dette gjelder bofellesskapene Kurland, Eplehagen, Thranesgate og
Valaskjold. Samlet leiebeløp, vaktmestertjenester og fellesutgifter utgjorde i 2021 ca. 23 mill. kr.
Oscar Pedersens vei 16 (St. Marie læringssenter), årlig leie kr 3 920 000,- eks. mva. inkludert
felleskostnader. Uoppsigelig til august 2028. Oscar Pedersens vei 16 (NAV Intro): Leieperioden startet
august 2018 årlig leie kr 1 150.000,- eks. mva. inkludert felleskostnader. Avtalen reguleres årlig.
Uoppsigelig til 2028. Iseveien 2 (verksted): Ca. 1.000 kvm, årlig leie ca. kr 1.100.000,- inkludert
felleskostnader, leieperiode til 2028, er oppsigelig med 18 mnd varsel.
I EPA bygget leier eiendom lokaler til Kulturskolen. De ble pusset opp i 2021 og ny kontrakt ble
inngått. Den erstatter den gamle kontrakten. Ny leiesum i 21 var kr 2.197.900 med årlig regulering.
Kontrakten er til 2031 og ikke oppsigelig.
Byggekontrakter
Kommunen har forpliktelser knyttet til byggekontrakter som overstiger de bevilgninger som fremgår
av årsbudsjettet. Årsaken er at de årlige bevilgningene til et prosjekt er knyttet til når det forventes
at utgiftene påløper, mens kontraktene inngås for hele byggeprosjektet uavhengig av om prosjektet
gjennomføres over ett eller flere år.
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Note 21 – Større investeringsprosjekter over 25 mill. kr
Akkumulert
regnskap per
31.12.2021

Bevilget per
31.12.2021

Budsjett og
HP -> 2025

Kommuneområde samfunn
Kultur
Nytt bibliotek

13 092 152

15 000 000

123 000 000

26 989 148

29 000 000

35 000 000

484 484

2 000 000

161 000 000

2 575 137

10 000 000

30 000 000

Kommuneområde velferd
Kompetansesenter rus og psykisk helse
Bofellesskap med bemanning - psykiatriboliger
Omsorgstjenester
Nye plasser Haugvoll og samlokalisering hjemmetjenesten
Forvaltning og utvikling
Boligsosial handlingsplan

Kommuneområde oppvekst
Grunnskole, SFO og grunnskoleopplæring for
voksne
Handlingsprogram IKT skoler og barnehager 2021-2024
Ombygging og utbygging Grålum barneskole
Gymsal Kruseløkka - forprosjekt
Oppgradering Tindlund barneskole
Tindlund ungdomsskole - økt kapasitet og oppgradering

10 508
859
342
118

907
299
477
440
0

10 000 000
2 000 000
500 000
2 000 000
0

44
75
32
145
91

000
000
000
000
500

000
000
000
000
000

Kommuneområde teknisk
Vannledningsnett
Vannledning Baterød - Jellestad (Nipa)
Ringledning Brusemyr - Skjebergveien, Rundkjøring RV22
(Nipa)
Vannledning (Meieri - Sandbakken skole)
Vannledning i Glomma ved Opsund

4 750 270

7 500 000

48 000 000

16 831 612

20 000 000

26 000 000

3 956 318
13 106 548

3 000 000
13 500 000

45 000 000
94 000 000

Utskifting av gamle/ødelagte vannledninger

2 130 158

9 500 000

49 500 000

Hafslundsøy og Hasle, fornying/separering/fremmedvann
Greåker og Hannestad, fornying/separering/fremmedvann
Utredning- Nytt vannverk Isesjø / kapasitetsøkning Baterød
Nytt høydebasseng jf. Utredninger
Avløp
Avløpsledning (Meieri-Sandbakken skole)
Avløpsledning Opsund
Utskifting av gamle/ødelagte avløpsledninger, hindre
fremmedvann i avløpsnett
Hafslundsøy og Hasle, fornying/separering/fremmedvann
Greåker og Hannestad, fornying/separering/fremmedvann.
Tekniske installasjoner avløp
Oppgradering avløpspumpestasjoner
Nytt renseanlegg
Avfallsbehandling
Utvikling av Gatedalen miljøanlegg (Modernisering av
gjenvinningsstasjonen, etablering av arealer for lagring og
behandling av avfall)
Overta avfallsinnsamling i egen regi - biler,
oppstillingsplass, personalbygg.
Samferdsel
Oppgradering av kommunale veier
Trafikksikkerhetstiltak (trygge skoleveier/fartsbegrensende
Verksted og transport
Biler maskiner og annet teknisk utstyr
verksted/transport/vaskeri
Eiendom
Sarpsborg rådhus, skifte ventilasjon og varmeanlegg
Rehabilitere Sarpsborghallen- svømmehall
Regulering og opparbeidelse Tune senter II
Regulering / utvikling Yvenåsen
Opparbeidelse boligfelt Navestad/Berg (del 1.)
Strategisk oppkjøp og utvikling av eiendom
Utvidelse IKA,arkiv og kontor
Ny ambulansestajon
Ravneberget fengsel- utleie (forprosjekt)

0
0
9 099 013
0

0
0
10 200 000
0

3 504 215
4 246 448

3 000 000
8 000 000

45 000 000
85 500 000

1 955 478

9 500 000

49 500 000

0
0

0
0

57 000 000
65 000 000

641 618
28 920 062

5 000 000
24 000 000

40 000 000
827 000 000

3 112 449

10 000 000

90 000 000

0

0

51 000 000

10 589 530
4 424 911

10 500 000
5 000 000

54 000 000
25 500 000

5 774 090

6 000 000

43 400 000

23 447 659
23 038 132
791 736
3 706 446
2 872 127
4 137 010
29 293 157
4 586 811
269 354
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14
24
1
7
4
9
36
8
1

000
000
500
500
433
000
000
000
000

000
000
000
000
507
000
000
000
000

57
65
142
35

60
26
30
42
41
29
64
64
69

000
000
200
000

200
000
500
500
500
000
500
000
000

000
000
000
000

000
000
000
000
000
000
000
000
000

Note 22 – Skatt
Fra og med 2014 er kommunen skattepliktig for den delen av renovasjon som gjelder næring.

2021
Årets skattekostnad:
Betalbar skatt
Endring utsatt skatt
Årets totale skattekostnad

Beregning av årets skattegrunnlag:
Driftsresultat
Permanente forskjeller
Endring i midlertidige forskjeller

2020

2019

2018

2017

2016

24 540
120 668
145 209

0
89 960
89 960

0
-68 460
-68 460

38 838
24 985
63 823

119 313
-20 404
98 909

207 469
-41 086
166 383

710 512
0
-548 492

1 065 990
0
-408 912

-1 018 731
0
311 180

277 493
0
-108 630

412 120
0
85 016

665 535
0
164 342

162 020

657 078

-707 551

168 863

497 136

829 877

38 838

119 313

207 469

-181 219
325 456
144 237
33 175

-294 149
329 756
35 607
8 546

-341 315
461 938
120 623
30 156

Årets skattegrunnlag
Betalbar skatt (22% i 2021/2020 og 2019 23% i 2018, 24% i 2017, 25% i 2016)
av årets skattegrunnlag

35 644

144 557

Bruk av fremførbart underskudd

-11 104

-144 557

Oversikt over midlertidige forskjeller:
Netto pensjonsforpliktelse
Anleggsmidler
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12
Utsatt skattefordel (-)/ Utsatt skatt (+)

192 838
597 623
790 461
173 901

-59 834
301 803
241 969
53 233

Vedlegg: Revisors beretning
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-

-423 917
256 974
-166 943
-36 727

Årsrapport 2021
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KOMMUNEDIREKTØRENS FORORD
Sarpsborg kommunes organisering og gjennomføring av vaksinasjon mot korona har fått
nasjonal oppmerksomhet, og da på en særdeles positiv måte. Det har også kommet veldig
mye skryt fra innbyggere i Sarpsborg som har vært på vaksinasjonssenteret. Jeg er glad for
å kunne se at kommunen evner å organisere et nytt tilbud på en så fremragende måte.
Forhåpentligvis speiler det en kommune som også leverer veldig gode tjenester på andre
områder, enten tjenestene har eksistert i årevis eller er nyopprettet, om de er permanente
eller midlertidige. Jeg tror også det speiler en kommune med god evne til å omstille seg.
Vi skal ta med oss slike suksesshistorier fra et år som har vært meget krevende både for
kommunen som organisasjon og for lokalsamfunnet Sarpsborg. 2021 ble nok et år med
nedstengning av samfunnet og sosial isolasjon. Dette har fått store konsekvenser for både
ansatte og innbyggere, også langsiktige konsekvenser som vi ennå ikke vet omfanget av.
I dette året har Sarpsborg kommune, kanskje noe overraskende, et tilfredsstillende
økonomisk resultat. Staten har i hovedsak dekket kommunenes koronautgifter, og
næringslivet i Norge har på tross av pandemi gått så bra at skatteinntektene nasjonalt er
langt over forventet. Det kommer også Sarpsborg til gode. Samtidig er det grunn til å minne
om at resultatet er omtrent på det nivået KS anbefaler som et minimum for
kommunesektoren over tid.
Driften av kommunens tjenestetilbud har dessverre heller ikke i år bidratt positivt til
resultatet. Det samlede merforbruket sammenlignet med det som var intensjonen ved
begynnelsen av året, er på over 100 millioner kroner. Disse pengene har i stor grad gått til å
dekke helt nødvendige utgifter innenfor blant annet barnevern og spesialpedagogikk. Det
kommer ikke som følge av bevisste satsinger, men som følge av en samfunnsutvikling der
denne type behov stadig vokser. Hadde det vært mulig å unngå denne utgiftsveksten kunne
kommunen dreid midler over på tiltak som kunne forebygget den uheldige utviklingen.
Dessverre er vi her i en negativ sirkel. Den sirkelen skal vi jobbe målbevisst for å komme ut
av.
2021 ble også året der Sarpsborg kommune, på en sterkere og tydeligere måte enn før,
ropte på mer penger fra staten. Bakgrunnen for dette er at tilflyttingen av flyktninger som
opprinnelig er bosatt i andre kommuner (sekundærtilflytting), har fått et meget stort omfang
og medfører store kostnader for kommunen. Sarpsborg får i veldig liten grad dekket disse
kostnadene gjennom inntektssystemet for kommunene. Det medfører i realiteten at store
utgifter må dekkes inn ved at det brukes mindre penger på kommunens tjenester for øvrig
eller på investeringer. Dette er urimelig ovenfor innbyggerne i Sarpsborg. Derfor har det vært
nødvendig å si klart og tydelig fra om den økonomiske siden av sekundærtilflyttingen.
Samtidig skal Sarpsborg kommune ta imot alle nye innbyggere på en god måte.
Jeg begynte dette forordet med å snakke varmt om kommunens vaksinasjonssenter. Det er
også på sin plass å påpeke at det på tross av utfordringene jeg har beskrevet ovenfor og på
tross av pandemien, har vært flere positive trekk ved samfunnsutviklingen i Sarpsborg i
2021. Blant annet ble det i overkant av 400 flere arbeidsplasser i Sarpsborg i løpet av året.
Slike positive trekk skal vi bygge videre på i arbeidet med å skape framtidens Sarpsborg
sammen.

Turid Stubø Johnsen
Kommunedirektør

4

44

ÅRSRAPPORT 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

SAMFUNNSRESULTATER
Visjon og ambisjoner i Samfunnsplan 2018-2030
Visjon
«Sammen skaper vi Sarpsborg» er visjonen i kommunens samfunnsplan, vedtatt
12.04.2018. Visjonen tar opp i seg samfunnsplanens hovedbudskap og innsatsområder. Det
overordnede målet er «Et attraktivt sted å bo, jobbe og oppleve». De tre innsatsområdene er
-det gode hjemstedet, -jobbene for framtiden og -opplevelser for livet.
Ambisjoner
Samfunnsplanen fastsetter ambisjoner for befolkningsvekst, arbeidsplassvekst og lokal
skatteinngang. Nedenfor gjengis ambisjonene, hva de forutsetter av utvikling fra inngangen
til 2017 og framover, samt utviklingen i 2017.
Ambisjon

Forutsatt utvikling

Foreløpig utvikling

Sarpsborg skal ha minst
65.000 innbyggere i 2030.

Ved inngangen til 2017 var det
55.127 innbyggere i Sarpsborg.
Ambisjonen forutsetter en
økning på nærmere 10.000
personer fra 2017 til 2030.
Befolkningsveksten må da
gjennomsnittlig være på 1,2 %
årlig.

2017: 0,75 % (416)
2018: 0,82 % (454)
2019: 1,31 % (735)
2020: 1,11 % (640)
2021: 1,4 % (810)
Kilde: SSB

Sarpsborg skal ha minst
33.000 arbeidsplasser i 2030.

Ved inngangen til 2017 var det
27.4721 arbeidsplasser i
Sarpsborg. Ambisjonen
forutsetter en økning på rundt
6.000 fra 2017 til 2030.
Veksten i antall arbeidsplasser
må da gjennomsnittlig være på
1,5 % årlig.

2017: 0,4 % (27 472)
2018: 2,4 % (28 126)
2019: 0,9 % (28 388)
2020: -0,5 % (28 243)
2021: 1,5 % (28 655)
Kilde: Telemarksforskning

Inntekts- og formuesskatt til
kommune og stat fra
personlige skatteytere i
Sarpsborg skal i 2030 være på
nivå med lands-gjennomsnittet.

I 2016 hadde kommunen en
skatteinngang pr. innbygger på
79,9 prosent av landssnittet.
Ambisjonen forutsetter en
gjennomsnittlig bedring på ca.
1,4 prosentpoeng pr. år.

2017: 78,6 %
2018: 79,3 %
2019: 79,2 %
2020: 79,9 %
2021: 79,2 %
Kilde: KS

Analyse
Befolkningsutvikling

1

I årsrapport for 2021 er kildegrunnlaget for antall arbeidsplasser endret fra tidligere årsrapporter. Tallene tilbake
til 2017 er derfor endret, for å kunne gi et riktig sammenlikningsgrunnlag i denne og kommende årsrapporter.
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Ved inngangen til 2021 hadde Sarpsborg 57 372 innbyggere. I løpet av året har folketilveksten
vært 810 personer, noe som gir en vekst på 1,4 %. Veksten for landet var 0,6 %, veksten for
Østfoldregionen var 1 % og for Fredrikstad var veksten 0,8 %.
Av den totale befolkningsveksten i Sarpsborg var 17,2 % i sentrumsområdet.
Ved inngangen til 2021 var andel av befolkningen med flyktningbakgrunn i Sarpsborg 7,7 %,
og sekundærtilflyttede flyktninger utgjorde om lag 5,3 % av hele Sarpsborgs
befolkning. Sarpsborg har høyest andel av sekundærtilflyttede flyktninger på landsbasis.
Sarpsborg har 2,17 personer pr. husholdning.

Befolkningsutvikling - Sarpsborg kommune fra 2007-2021
58 000
56 000
54 000
52 000
50 000
48 000
46 000
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Figur 1 Befolkningsutvikling - Sarpsborg kommune fra 2007 - 2021. Kilde: SSB, tabell 0691.

Figuren under viser den faktiske befolkningsveksten Sarpsborg har hatt, sammenlignet med
ambisjonene om 65 000 innbyggere i 2030 som er gitt av kommunens Samfunnsplan 2018-2030.
Figuren viser at veksten i 2021 innfrir ambisjonene som er gitt av samfunnsplanen.
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Faktisk befolkningsvekst i Sarpsborg kommune i perioden 2016-2021, sammenlignet med ambisjonene
om 1,2 % årlig vekst i kommunens samfunnsplan. Kilde: SSB, tabell 0691 og Sarpsborg kommunes
samfunnsplan.

Fødselsoverskuddet i Sarpsborg i 2021 var på 74 innbyggere. Nettoinnflyttingen var 731
personer. Det følger av at 3 226 personer flyttet til Sarpsborg i 2021, mens 2 495 flyttet ut.

År

Befolkning 1.
januar

Fødselsoverskudd

Nettoinnflytting

Folketilvekst

Prosentvis
vekst

2017

55 127

46

375

416

0,8 %

2018

55 543

-8

460

454

0,8 %

2019

55 997

54

673

735

1,3 %

2020

56 732

28

608

640

1,1 %

2021

57 372

74

731

810

1,4 %

Tabell over befolkningstall, fødselsoverskudd, nettoinnflytting og folketilvekst i perioden 2017- 2021 i
Sarpsborg kommune Kilde: SSB, tabell 06913.

Ved å dele inn befolkningsutviklingen i Sarpsborg på ulike aldersgrupper fremkommer det at
barn under ett år, ungdom mellom 13-15 år og personer 67-79 år har hatt størst vekst i 2021.
I løpet av de siste ti årene har det vært størst nedgang i aldersgruppen 1-5 år. Det har også
vært noe nedgang i aldersgruppen barn under ett år og aldersgruppen unge voksne i
alderen 16-19 år. Den største veksten er i aldersgruppen 67-79 år, som har økt med 41 % i
perioden 2011-2021, etterfulgt av aldersgruppen 45-66 år og aldersgruppen 6-12 år.

0 år

2011

2020

2021

Økning fra 20202021

Økning fra 20112021

596

521

587

12,7 %

-1,5 %
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1-5 år

3 206

3 032

2956

-2,5 %

-7,8 %

6-12 år

4 522

4 855

4888

0,7 %

8,1 %

13-15 år

2 056

2 107

2154

2,2 %

4,8 %

16-19 år

2 816

2 816

2794

-0,8 %

-0,8 %

20-44 år

17 262

17 781

18105

1,8 %

4,9 %

45-66 år

15 207

16 569

16796

1,4 %

10,4 %

67-79 år

5 121

7 038

7220

2,6 %

41,0 %

80-89 år

2 121

2 159

2200

1,9 %

3,7 %

426

494

482

-2,4 %

13,1 %

53 333

57 372

58 182

1,4 %

9,1 %

90 år eller eldre
SUM

Befolkningsutvikling fordelt på aldersgrupper i Sarpsborg 2011, 2020 og 2021. Tallene er hentet pr. 31.12.
Kilde: SSB, tabell 04317.

Attraktivitet
Boligbygging
Antallet bygde boliger i Sarpsborg har økt fra 279 nye boliger i 2020, til 389 bygde boliger i
2021. Nivået i 2021 er under 2018-nivå, hvor kommunen hadde et rekordhøyt antall bygde
boliger (448 stk.).
Sarpsborg har hatt lavere boligbyggingstakt (antall fullførte boliger per 1000 innbyggere i
kommunen) enn landsgjennomsnittet i de fleste årene fra 2000 til 2017. I 2021 var
boligbyggingstakten høyere enn landsgjennomsnittet, slik den også var i 2018 og 2019. I
2020 var boligbyggingstakten under landsgjennomsnittet
Nasjonale tall viser at sentrale regioner får innflytting, mens distriktsregioner har utflytting.
Telemarksforskning viser til at kommuner kan oppnå bostedsattraktivitet ved å ha flere
innflyttere enn forventet, eller lavere utflytting enn forventet, som igjen gir høyere
nettoinnflytting enn forventet. De to forholdene som er viktige for å forklare nettoflyttingen til
et sted, er arbeidsplassutviklingen i, og omkring stedet, og stedets sentralitet.
Bostedsattraktiviteten for Sarpsborg var positiv i 2020 som følge av at nettoflyttingen var 0,5
prosentpoeng høyere enn forventet dette året.

Bedriftsattraktivitet, arbeidsplasser og sysselsetting
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Utvikling for arbeidsplasser i Sarpsborg
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Alle arbeidsplasser

Utviklingen innen arbeidsplasser i Sarpsborg i perioden 2011-2021, fordelt på privat og offentlig sektor,
samt totale tall. Kilde: Telemarksforskning

Sarpsborg hadde en nedgang i arbeidsplasser på 0,5 % fra 2019 til 2020, som nå er snudd
til en positiv utvikling i 2021 med 1,5 %. De siste ti årene, fra 2011 til 2021, har det totale
antall arbeidsplasser økt med 24 %. Økningen tillegges i all hovedsak offentlig sektor, og
det fremkommer tydelig at økningen skyldes etableringen av Østfold Sykehus på Kalnes i
2015.
Økningen i offentlig sektor i 2021 var 2,2 % i Sarpsborg. Økningen i offentlig sektor har
fortsatt i årene etter 2015, mens antall arbeidsplasser i privat sektor har vært tilnærmet
konstant.
Veksten i privat sektor i 2021 har vært 0,9 % i Sarpsborg. Figuren under viser prosentvis
vekst og nedgang i antall ansatte i næringslivet (privat sektor) i Sarpsborg periodisert ettårig. Utviklingen viser en markant nedgang fra første kvartal i 2020 og økning i antallet
ansatte, både nasjonalt og i Sarpsborg, fra første kvartal i 2021. Sarpsborg har imidlertid
ikke hatt samme økning som landet for øvrig.
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Antall ansatte i Norge og Sarpsborg i privat sektor - periodisert ett-årig. Kilde: Telemarksforskning.

Sysselsetting
Siden 2000 har Sarpsborg hatt lavere sysselsettingsandel enn landsgjennomsnittet, og
avstanden til landsgjennomsnittet har økt. På slutten av 2021 hadde Sarpsborg en
sysselsettingsandel på 61,8 %, som tilsvarer en økning på 1,7 % siden 2020. Tilsvarende
andel for Norge var 67,5 % i 2021, ifølge Telemarksforskning.
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Prosentvis andel av sysselsatte av befolkningen mellom 15 og 74 år i Sarpsborg og Norge (Kilde:
Telemarksforskning).

Arbeidsmarkedsintegrasjon og pendling
Sarpsborg har relativt høy grad av pendling over kommunegrensene, og dermed høy
arbeidsmarkedsintegrasjon (summen av inn- og utpendling). I 2021 pendlet 44 % (12 699
personer) til Sarpsborg, mens 40 % (10 762) pendlet ut.
Pendlerne inn til Sarpsborg kommer i hovedsak fra Fredrikstad, dernest følger Moss, Oslo,
Råde og Rakkestad.
Pendlingen ut av Sarpsborg går i hovedsak til de samme kommunene Fredrikstad, Oslo,
Moss, Halden og Råde.
Både inn- og utpendlingen i Sarpsborg øker, noe som bidrar til økt integrering i det regionale
arbeidsmarkedet. Etter at sykehuset Kalnes ble flyttet til Sarpsborg har kommunen hatt flere
innpendlere, enn utpendlere.

Levekår
Lavinntekt
Andelen husholdninger med lavinntekt har økt noe i hele befolkningen, og andelen med
lavinntekt er høy blant innbyggere med innvandrerbakgrunn. Levekårsrapporten fra 2020
viser at Østre bydel2 skårer lavest på levekårsindikatorene. Alvim, Brevik–Nedre Lande og

2

Østre bydel består av grunnkretsene Fram, Grina, Frankrike og Gamlebyen.
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Sandesund–Torsbekken har også større andeler av befolkningen med lavere inntekt, utdanning,
uførhet og flytting.
De sist oppdaterte tallene for barnefattigdom er fra 2019. Disse tallene viser at andelen barn
som lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt i Sarpsborg er på 19,1 %. Andelen er
betydelig høyere enn for Viken (11,4 %), og for landet totalt (11,7 %) (kilde: Bufdir).
Figuren under viser at Sarpsborg ligger signifikant dårligere an enn Viken og landet som
helhet på levekårsindikatoren vedvarende lavinntekt, og at trenden er økende. Også for
indikatorene mottakere av uførepensjon (45-66 år) og valgdeltakelse ligger Sarpsborg
dårligere an enn Viken og hele landet totalt (kilde: Folkehelseprofilen 2022).

Husholdninger med vedvarende lavinntekt (kilde: Folkehelseprofilen 2022)

Utdanningsnivå
Flere innbyggere i Sarpsborg tar høyere utdanning enn tidligere. Etter hvert vil unge med
høyere utdanning erstatte eldre arbeidstakere uten tilsvarende utdanning. I Sarpsborg har
32,3 % av de sysselsatte minst tre års høyere utdanning pr. 2020, ifølge Telemarksforskning.
Det er litt lavere enn andelen for hele landet (39,4 %). Sarpsborg har lavest utdanningsnivå i
den sysselsatte befolkningen av alle sammenlikningsbyene som Telemarksforskning
benytter. Ifølge Telemarksforskning skyldes ikke dette arbeidsmarkedet, som tilsier et
høyere utdanningsnivå, men at utdanningsnivået er lavere enn hva arbeidsmarkedet tilsier.
Andelen av befolkningen over 16 år med universitets- og høgskoleutdanning i Sarpsborg
økte fra 25 % i 2019 til 26,5% i 20203. Dette er samtidig vesentlig under landssnittet, som i
2020 var på 34,6 %. Andelen elever som fullførte studie- eller yrkeskompetanse økte fra 67
% til 73 % i perioden 2012-20194.
Ungdom i Sarpsborg
3
4

Siste oppdaterte tall er for 2020 (SSB).
Siste tilgjengelige tall er fra levekårsrapport 2020.
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Den sist gjennomførte Ungdataundersøkelsen, fra 2019, viser at ungdom flest i Sarpsborg
opplever at de har gode relasjoner til foreldre og venner. De fleste har en fortrolig venn.
Mange trives på skolen. Andelen ungdom som har prøvd, eller som bruker, ulovlige rusmidler,
er under landsgjennomsnittet. Likevel rapporterer mange ungdommer i Sarpsborg om
ensomhet og psykiske plager. Det er lavere deltakelse i organisert fritid, og mindre
framtidsoptimisme enn gjennomsnittlig for landet.
Korus Øst gjennomførte spørreundersøkelser om «Ungdom i koronatiden» i Sarpsborg i mai
2020 og april 2021. Andelen ungdommer som oppgir at koronapandemien har påvirket livet
deres i negativ retning, er større i 2021 enn i 2020. Ungdommene oppgir at de brukte mindre
tid til hyggelige ting med familien i 2021, og opplevelsen av stress og utslitthet som følge av
skolearbeid er økt. Flere tok kontakt med skolehelsetjenesten i 2021. Undersøkelsen viser
ingen økning av alkohol- eller rusmiddelbruk sammenlignet med før pandemien.

Klima og energi
Rapport klimabudsjett
Tiltak/ambisjon

Resultat/status

Redusert CO2-e/
energibesparelser i
kWh

Kommuneområde

Fossilfri bilpark 2030 –
Sarpsborg kommune

30 % av kommunens
biler er helelektriske.

Ikke beregnet

Teknisk

Øke sykkelandelen til
12 % innen 2030. Nedre
Glomma

Sykkelandelen i Nedre
Glomma var på 4 % i
2019.

Ingen endring

Teknisk

Fossilfri byggeplass
Kirkeveien bofellesskap

Det er brukt sertifisert
biodiesel til maskiner på
byggeplassen.

Ca. 35 tonn CO2-e i
2021

Teknisk

Landeparken – utfase
bruk av dieselaggregat,
overgang til el.

Gjennomført.

Ca. 4 tonn CO2-e i
2021.

Teknisk

Passivhus Kirkeveien
bofellesskap –
energibesparelser
sammenlignet med
konvensjonelt bygg.

Bygget har solceller,
brønnpark, og har
passivhusstandard.

60 000 kWh per år
sammenlignet med
et referansebygg.

Teknisk

Passivhus Kirkeveien
bofellesskap – mer
klimavennlige materialer
enn konvensjonelt bygg.

Bygget er bygget i tre.

Ca. 6 tonn CO2-e pr.
år.

Teknisk

Total reduksjon (CO2e)/energibesparelser
(kWh) 2021

45 tonn CO2-e/
60 000 kWh

Rapport fremtidige tiltak etter 2021
Tiltak/prosjekt

Status

Kommuneområde

VA-tiltak

Separeringsprosjekter følger VVA og
handlingsprogrammet. Kommunen har vedtatt en

Teknisk
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tiltaksplan for ledningsfornyelse, og en VVA plan for
vannledninger.
Ettersorteringsanlegg
for husholdningsavfall

Under planlegging. Planlagt i drift 2024. Planlagt at
matavfall sorteres ut fra 2023.

Interkommunalt
samarbeid

Felles renseanlegg for
Fredrikstad og
Sarpsborg

Sarpsborg kommune bygger eget renseanlegg- Alvim
RA.

Teknisk

Sarpsborg
hovedbibliotek

Prosjektet er planlagt med minimum 40 % redusert
energiforbruk sammenlignet med forskriftsnivå,
minimum 40 % redusert klimagassutslipp fra
materialer og anleggsfasen i forhold til et gitt
referansebygg. Det er foreslått massivtre som
hovedkonstruksjon, og bruk av BREEAM-NOR som et
oppfølgingssystem, uten at sertifiseringen blir
gjennomført.

Alvim RA skal bli en ressursfabrikk, og det skal være
sterkt fokus på utnyttelse av ressurser i avløpsvannet
og renseanlegget. For driftsfasen er det fokus på
nitrogen- og fosforgjenvinning. Det vurderes også
muligheten av å bygge et mikrokraftverk mot Glomma
som skal utnytte energien i avløpsvannet til
energiproduksjon. Biogass fra slammet er tenkt
utnyttet til reservekraft til oppvarming, og det er
planlagt solceller på tak og varmepumpe, samt utnytte
varmen i avløpsvannet. Prosjektet er fortsatt i
planleggingsfasen.
Teknisk

Fossilfri bilpark 2030 – Sarpsborg kommune
I 2021 var 56 % av nyanskaffelser av biler fossilfrie.
Kommunen har ca. 550 kjøretøy totalt. Ca. 400 av disse er lette kjøretøy (dvs. personbiler,
varebiler under 3500 kg). Ca. 173 av disse bilene er nå hel-elektriske. Kommunen har også
noen hybridbiler.
Landeparken – utfase bruk av dieselaggregat, overgang til el.
Det nye elektriske anlegget var klart for overtakelse 01.06.2021. Dette resulterer i at det ikke
lenger er behov for å bruke dieselaggregat ved gjennomføring av kulturarrangementer.
Utfasing av dieselaggregat reduserte også støyforurensingen i området. På grunn av covid
har ca. halvparten av planlagte arrangementer blitt gjennomført. Beregningen i tabellen over
er basert på at elektrisitet har fortrengt ca. 1500 liter diesel til aggregat. I et normalår har det
tidligere vært brukt ca. 2000 liter diesel til aggregatet.
Direkte klimagassutslipp i Sarpsborg kommune
Miljødirektoratet beregner direkte klimagassutslipp for alle norske kommuner. Beregningene
oppdateres årlig, men med ca. ett års forsinkelse. Utslipp av klimagasser i Sarpsborg er
redusert med omtrent 10 % fra 2019 til 2020. I Sarpsborg er det industri, energiproduksjon til
industri og veitrafikk som står for største delen av utslippene.
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450000,0

Figuren til venstre viser
klimagassutslipp i Sarpsborg
basert på statistikk fra
Miljødirektoratet fra 2019 til 2020.

Klimagassutslipp Sarpsborg

400000,0

Tonn CO2-ekvivalenter
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300000,0
250000,0
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150000,0
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50000,0
0,0
2019

2020

Årstall
Avfall og avløp
Jordbruk
Annen mobil forbrenning
Sjøfart
Veitrafikk
Oppvarming av bygg, bolig og landbruksbygg
Energiproduksjon til industri fra avfallsforbrenning
Industri

Mål i Samfunnsplan 2018 - 2030
Samfunnsplanen skisserer overordnede mål knyttet til de tre innsatsområdene Det gode
hjemstedet, Jobbene for framtiden og Opplevelser for livet.
Det gode hjemstedet
Slik vil vi ha det:
Et mangfold av boligtilbud
i gode bomiljø

Raskt og trygt til og
fra hjemmet, jobben,
skolen og aktiviteter

Meningsfull hverdag i
alle livsfaser

Kultur basert på
åpenhet, tillit,
inkludering og
deltakelse

Nedre
Glommaregionen
oppfattes som en
helhetlig og attraktiv
næringsregion

Næringslivet har
tilgang til relevant
kompetanse for
morgendagens
utfordringer

Jobbene for framtiden
Slik vil vi ha det:
Sarpsborg og Nedre
Glommaregionen er et
attraktivt område å
etablere ny virksomhet,
og eksisterende
virksomheter har gode
muligheter for vekst og
lønnsomhet

Sarpsborg og Nedre
Glommaregionen har
et bærekraftig og
framtidsrettet
næringsliv
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Opplevelser for livet
Slik vil vi ha det:
Innbyggerne i
Sarpsborg skaper og
deltar i aktiviteter

Sentrum er
samlingspunkt og
drivkraft for opplevelser

Sarpsborg har gode
muligheter for
naturopplevelser,
rekreasjon og mosjon

Byen har et rikt
kulturtilbud

Prioriterte tiltak
Vedtatte styringsdokumenter
Kommunedelplan sentrum 2019-2031
Hovedmål: Byen skal være et attraktivt sted å jobbe, bo og besøke.
• Sentrum skal være samlingspunktet og drivkraften for Sarpsborg.
• Byen skal oppfordre til økt byliv.
• Den moderne byen bygges på historisk identitet og bærekraftige blågrønne løsninger.
• Myke trafikanter settes først i sentrum.
Prioriterte tiltak
Tid (år) for
Status per 31.12.2021
gjennomføring
Utarbeide områdereguleringsplan rundt
ny jernbanestasjon.
Utvikle sentrum gjennom å realisere
parker, lekeplasser og infrastruktur
gjennom samarbeid med private aktører.
Utarbeide plan for bruk og utforming av
Rosenkrantzgate.

2021
2021-2024

2021

Arbeidet sees i sammenheng med
planarbeid for Rosenkrantzgate.
Sentrumsprosjekter følges opp
fortløpende i samarbeidsorganet
Bykraft.
Mulighetsstudie foreligger. Denne er
vedtatt å ligge til grunn for videre
reguleringsarbeid.

Bypakke Nedre Glomma
Hovedmål:
•

Nedre Glomma regionen skal i år 2030 håndtere transportetterspørselen innen person- og
godstransport mer effektivt enn i dag.
• Reisetiden for persontransport skal reduseres.
• Persontransportkapasiteten inn mot og mellom bysentrene skal øke i forhold til forventet
befolkningsvekst.
• Andelen personreiser som foretas med andre transportmidler enn bil skal øke til et nivå
tilsvarende gjennomsnittet for liknende byområder i Norge.
• Det skal være nullvekst i personbilbruken.
• Kjøretiden på viktige strekninger for godstransport skal være minst like god som i dag, og
forutsigbarheten skal være bedre.
Prioriterte tiltak
Tid (år) for
Status per 31.12.2021
gjennomføring
Avklare innhold i revidert Bypakke.

2021-2024

Bypakke fase 2 er vedtatt i bystyret
14. desember 2021 (sak 87/21).

Inngå byvekstavtale og starte
gjennomføring av tiltak.

2021-2024

De lokale vedtakene som er fattet
om bypakke fase 2 er et viktig steg
for å komme nærmere
forhandlingene om byvekstavtale for
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Nedre Glomma.
Planlegge tiltak for sykkel etter prioritering
i rapport for Hovedsykkelveier i
Sarpsborg og Fredrikstad.

2021-2024

Fortauet i Albert Moeskaus vei
(Sarpsborgveien - Vogts vei) ble
overtatt i mars 2021.
Reguleringsarbeid for sykkelvei på
Hafslundsøy pågår.
Reguleringsarbeid for sykkelvei
mellom Skjebergbekken og
Kvastebyen pågår.
Reguleringsplaner for fire korte
veistrekninger ved Store Tune er
vedtatt.

Næringsutvikling
Jobbene for framtiden:
Mål i samfunnsplanen: Sarpsborg skal ha minst 33.000 arbeidsplasser i 2030. Dette forutsetter en
økning på rundt 6.000 fra 2017 til 2030.
•
•
•
•

Sarpsborg og Søndre Viken næringsregion* er et attraktivt område å etablere ny virksomhet, og
eksisterende virksomheter har gode muligheter for vekst og lønnsomhet.
Sarpsborg og Søndre Viken næringsregion har et bærekraftig og framtidsrettet næringsliv.
Søndre Viken næringsregion oppfattes som en helhetlig og attraktiv næringsregion.
Næringslivet har tilgang til relevant kompetanse for morgendagens utfordringer

*Næringssamarbeidet i Nedre Glomma har blitt utvidet til å omfatte Haldenregionen. Regionrådet har
vedtatt at det nye navnet på næringssamarbeidet er Søndre Viken næringsregion.
Prioriterte tiltak
Gjennomføre utviklingsprosjekt i sentrum.

Tid (år) for
gjennomføring
2021-2024

Status per 31.12.2021
I 2021 har Inspiria og Sarpsborg
kommune utviklet en
konseptbeskrivelse for etablering av
et innovasjonshus for
næringsutvikling i Stjernebygget.
Innovasjonshuset vil samle flere
virksomheter som har nytte av å
være samlokalisert der effekten er
flere arbeidsplasser og økt
innovasjon.

Videreføre og utvikle næringssamarbeidet
i Søndre Viken næringsregion.

2021-2024

Søndre Viken næringsregion er
opprettet som en faggruppe under
Søndre Viken IPR. IPR har vedtatt å
utvikle en felles regional
næringsstrategi og
kommunikasjonsstrategi.

Utvikle Grålum som et levende
bydelssenter og et utstillingsvindu for
kompetansekrevende virksomheter Smart Mobilitet Grålum.

2021-2023

Mulighetsstudiet ble politisk
behandlet i 2020 med vedtak om
igangsetting etter nødvendige
avklaringer.
Områdereguleringsarbeidet ble ikke
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prioritert i 2021. Prosjektet med en
smart ladestasjon på Inspiria er
igangsatt, men er forsinket på grunn
av koronapandemien.

Kommunedelplan mangfold, inkludering og likeverd
Hovedmål: Sarpsborg er en kommune uten diskriminering og mobbing. Mangfold, inkludering og
ytringsfrihet er viktige verdier. Kommunen gir likeverdige tjenester til alle innbyggere.
Prioriterte tiltak

Tid (år) for
gjennomføring

Status per 31.12.20201

Gjennomføre årlige samfunnskonferanser
og kompetansetilbud med temaer som
bidrar til gode holdninger og kunnskap
om likeverd og inkludering.

2021-2024

Gjennomført mangfolds-/frivillig
konferanse 16/9 og
inkluderingskonferanse 24/11.

Forebygge ekstremisme gjennom
løpende samarbeid med Sarpsborg
religionsdialog, politiet og andre
organisasjoner.

2021-2024

Kontinuerlig innsats gjennom året,
blant annet i SLT-nettverket, dialog
med innvandrerorganisasjoner,
avtale med Dialogforum Østfold og
samarbeid med Sandbakken skole.

Implementere ungdomsråd i tråd med ny
kommunelov, og samtidig arbeide for at
alle skolene i Sarpsborg benytter
elevrådene etter intensjonen om å gi
elevene medbestemmelse på viktige
saker i skolehverdagen.

2021-2024

Ungdomsrådet er godt implementert.
Det er utarbeidet nye retningslinjer
for elevråd som tas i bruk sammen
med Handlingsprogram tett på for et
trygt og godt barnehage- og
skolemiljø høsten 2021.

Videreutvikle etablerte flerkulturelle
møteplasser som Kulturskolen for alle og
Folk i Sarp, utarbeide en helt ny opera
med musikk fra ulike kulturer og
samarbeide godt med frivillige
organisasjoner omkring dette.

2021-2024

Tekst og musikk til opera er
utarbeidet, men koronasituasjonen
førte til at samarbeidsprosjektet har
blitt utsatt og premieren blir i 2022.

Forsterke arbeidet med moderat
kvotering og intervju av kvalifiserte
innvandrere i rekruttering til kommunale
stillinger for å sikre et inkluderende,
likeverdig og mangfoldig arbeidsmiljø.

2021-2024

Gjennomført i regi av kommunens
HR-avdeling.

Utvikle nærmiljøtiltak i skolene som
fremmer integrering og utjevner sosiale
forskjeller. Fokus på østre bydel og
Sandesundsveien og Kruseløkka skoler.

2021-2024

Alvimhaugen og Sandesundsveien
skoler har ulike nærmiljøtiltak, mens
Kruseløkka ikke har dette. Det har
vært utfordrende både med eksterne
ressurser/midler og
koronasituasjonen.

Folk i Sarp festivalen ble
gjennomført 18. september.

Kommunedelplan folkehelse
Hovedmål: Folkehelsen og levekårene skal bedres og levekårsforskjellene skal utjevnes gjennom
tilrettelegging og mobilisering.
Prioriterte tiltak

Tid (år) for
gjennomføri
ng
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Bygge kunnskap hos ledere,
medarbeidere/saksbehandlere og politikere om
folkehelse.

2021-2024

Tiltaket har ikke blitt prioritert i 2021.

Arbeide for at alle skoler og barnehager i
Sarpsborg på sikt blir implementert i konseptet
helsefremmende skoler og barnehager.

2021-2022

Tiltaket har ikke vært prioritert under
pandemien. 5 skoler er godkjent
som helsefremmende. Øvrige skoler
og kommunale barnehager arbeider
for godkjenning. 11 private
barnehager er godkjent som
helsefremmende. 12 barnehager (8
kommunale) deltar i prosjektet
Helsefremmende barnehager i
Sarpsborg – Barns fysiske og
psykiske helse.
Kommunen bør se på nye løsninger
for godkjenning, da det for tiden ikke
er mulig å søke om fylkeskommunal
godkjenning etter tidligere ordning.

Tiltak mot utenforskap
Hovedmål: Motvirke utenforskap* på kort og lang sikt ved å bidra til at flest mulig kan klare seg selv,
realisere sitt potensial og skaffe seg arbeid.
Barn som lever i husholdninger med lav inntekt, har i liten grad mulighet til å gjøre noe med
situasjonen samtidig som konsekvensene ofte blir store for dem. De deltar i mindre grad i aktiviteter
enn andre barn. Dette kan ha ulike følger som:

-

ensomhet og opplevelse av utenforskap
større sannsynlighet for ikke å trives på skolen
psykiske helseproblemer hos barn – generelt sosial ulikhet i helse
økt sannsynlighet for at barna selv får lav inntekt når de blir voksne.

Utviklingsarbeidet og tiltakene nedenfor skal medvirke til at barnefamilier ikke skal forbli i en situasjon
med vedvarende lav inntekt, men komme ut av det gjennom utdanning og arbeid:
*Personer i utenforskap: personer i alderen 20-66 som er uten jobb, som ikke er under utdanning
eller som ikke mottar alderspensjon/offentlig AFP. Personer som mottar trygd, er i utenforskap.
Prioriterte tiltak

Tid (år) for
gjennomføri
ng

Status per 31.12.2021

Gjennomføre prosjektet «Velferdspilot».

2021-2023

Det har ikke vært noen aktivitet i
2021.

Etablere «Økonomi-hub» (tiltak i
velferdspiloten).

2021-2024

Tiltaket er gjennomført og arbeidet
er godt i gang.
Tildelte midler fra statsforvalteren
skal benyttes til lønn til et
engasjement som jobber med
økonomisk rådgivning.

Delta i KS Læringsnettverk knyttet til
utenforskap og utenforskaps-regnskapet

2021 - 2021

19

59

Læringsnettverket ble sluttført i
2020, og det har derfor ikke vært
noen aktivitet i 2021.

ÅRSRAPPORT 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Videreutvikle aktivitetskort/aktivitetsapp og
tildele aktiviteter/opplevelser til barn og unge.

2021-2024

Fokus på gjennomføring av
Sommerskole 2021 og en avslutting
av satsing på fritidskort fra sentrale
myndigheter, har medført
usikkerhet om videre fremdrift.

Tilby mat på skolene

2021-2024

Alle skolene er tildelt midler
i budsjett 2021 til
enkel frokostservering. På grunn av
koronapandemi er tiltaket ikke
gjennomført.

Utvikle skoler som nærmiljøhus, og
nærmiljøtiltak i skolene som fremmer
integrering og utjevner sosiale forskjeller.

2021-2024

Tiltaket var knyttet opp mot prosjekt
“Sammen skaper vi det gode
hjemstedet” på Alvim. Dette
prosjektet ble avviklet i mai 2021.
Aktivitetstilbudene i møteplassen
“Ungdomsfellesskapet på Alvim”
har vært preget av covid-19, men
aktiviteter er gjennomført i den grad
det har latt seg gjøre.

Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden
Navn på styringsdokument

Forventet
sluttbehandling

Status per 31.12.2021

Kommuneplanens arealdel og
kystsoneplanen 2015-2026. planperiode
2021-2032

2022

Planene er under arbeid. Det
foreligger innsigelser til planene som
ikke er løst. Det jobbes med en
politisk sak der bystyret skal ta stilling
til om innsigelsespunktene skal til
mekling eller tas til følge.

Områderegulering Sandesund-Greåker

2026

Overordnet strategi for Søndre Viken
Næringsregion

2023

Vedtatt igangsatt fra 2023 (HP 20212024). Det jobbes med rammeavtale
om geoteknikk.
Søndre Viken IPR har vedtatt å
utarbeide en overordnet
næringsstrategi for Søndre Viken
Næringsregion. Arbeidet er ikke
igangsatt.

Handlingsprogram for utvikling av Østre
bydel

2022

Arbeidet er i gang. Fokuset har vært
å utarbeide kunnskapsgrunnlag. Det
er ansatt en programleder.

Kommunedelplan klima og energi

2021

Planen ble vedtatt sommer 2021.

Kommunedelplan for folkehelse og
forebygging

2023

Oppstartsnotat vedtatt i 2021.
Planprogrammet skal endelig
behandles medio 2022 og
kommunedelplanen skal være ferdig i
løpet av 2023.

Kommunedelplan mangfold

2025

Oppstartsnotat vedtatt i 2021.
Arbeidet er i rute og planlagt
ferdigstilt i løpet av 2023.
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MEDARBEIDER

Rekruttering og omstilling.
Tabellen under viser utvikling i årsverk og antall fast ansatte i Sarpsborg kommune.
År

2000

Årsverk

2 585

Fast
ansatte

3 343

…

2010

…

2018

2019

2020

2021

2 952

3 465

3 572

3 605

3 732

3 849

4 218

4 410

4 479

4 351

Antall fast ansatte har i 2021 blitt redusert med 128 personer, mens antall årsverk har økt
med 127 sett i forhold til 2020. Dette medfører en gledelig økning i gjennomsnittlig
stillingsstørrelse fra 80,5 i 2020 til 85,8 i 2021.
Kommunen er fortsatt en attraktiv arbeidsgiver, men innenfor noen tjenesteområder er det
en merkbar nedgang i antall søkere, blant annet når det gjelder sykepleiere, samt noen
spesialiststillinger.
Gjennom 2021 har det vært flere utlysninger etter et stort antall ansatte til ulike tjenester og
oppgaver knyttet til pandemien. Det har vært god respons på disse utlysningene, og mange
innbyggere har ønsket å bidra i en vanskelig situasjon. Det har også gjennom disse
utlysningene vært mulig å tilby jobb og oppgaver til innbyggere som har vært midlertidig
permittert som følge av pandemien, og det har dermed gitt et positivt bidrag til Sarpsborgsamfunnet. Det har vært et veldig godt samarbeid med NAV i denne perioden, som har
bidratt aktivt med avklaring og formidling av mulige kandidater opp mot kommunens behov.
Videre har ansatte i kommunen vist stor omstillingsevne og endringsvillighet. Mange har i
perioder vært omdisponert til andre oppgaver, som følge av endrede behov og nye tjenester.
Det har vært krevende, for både ledere og medarbeidere, men i samarbeid med tillitsvalgte,
er det funnet gode, konstruktive løsninger i en vanskelig situasjon.
Inkluderende arbeidsliv og arbeidsmiljøarbeid
Målet i IA avtalen (2018-2022) er å redusere sykefraværet med 10 %, sammenlignet med
årsgjennomsnittet for 2018. For Sarpsborg kommune betyr dette at målet er å redusere
sykefraværet til 7,2 % innen utgangen av 2022.
Sykefraværet viser seg imidlertid å ha fått en negativ utvikling i perioden. Det totale
sykefraværet i Sarpsborg kommune i 2021 var på 8,7 %, som er en økning med 0,2
prosentpoeng fra 2020.
•
•
•
•

•

0,7 % av totalt sykefravær er registrert som koronarelatert.
1,6 % korttidsfravær.
7,1 % langtidsfravær
I tillegg er det ca. 276 personer som er langtidssykemeldte utover ett år og som ikke
inngår i sykefraværstatistikken. 117 av disse er i delvis arbeid i kombinasjon med
andre ytelser.
Det totale fraværet utgjør 89.124 tapte dagsverk.
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2001

2010

2018

2019

2020

2021

9,5

9,2

8,0

8,0

8,5

8,7

*Tabellen viser utviklingen i totalt sykefravær i Sarpsborg kommune fra 2001- 2021
De to siste årene har vært helt spesielle, både for den enkelte ansatte og arbeidsplassene.
Ansatte har stått i svært krevende og belastende arbeidssituasjoner over en svært lang
periode, noe som har medført at mange nå oppgir å være slitne. Grunnet pandemien ble det
ikke arrangert noe begeistringsseminar med utdeling av FÅRT prisen i 2021. Arrangementet
er utsatt til høsten- 22.
Pandemien har også ført til at mange medarbeidere har vært henvist til hjemmekontor. For å
få mer kunnskap om hvordan dette har fungert, har det vært sendt ut en større kartlegging i
erfaringer med bruk av hjemmekontor. Resultatene og innspillene fra kartleggingen sammen
med et nasjonalt kunnskapsgrunnlag for bruk av hjemmekontor vil danne grunnlaget for å
vurdere og beslutte alternative arbeidsformer og arbeidsplasser framover.
I den nye IA avtalen skal innsatsen i større grad rettes mot det forebyggende
arbeidsmiljøarbeidet. Godt systematisk HMS arbeid som bygger på mer fakta vil gi
arbeidsplassene kunnskap om de arbeidsmessige belastningsfaktorer som kan ligge til
grunn for at ansatte faller ut av arbeid på kort og lang sikt. Det kan da iverksettes mer
treffsikre forebyggende tiltak. Det er videre blitt opprettet et underutvalg av
Hovedarbeidsmiljøutvalget som er sammensatt av representanter fra alle
kommuneområdene og som skal jobbe spesielt med temaet «Vold og trusler».
Tall fra KLP viser en positiv utvikling for Sarpsborg i andel uføre pr årsverk fra 2015 og fram
til nå, sammenlignet med de andre KLP-kundene. Videre er det flere som får innvilget en
gradert uførepensjon i kombinasjon med arbeid enn 100 % uførepensjon.
Samtidig ser vi en utvikling på at det er færre som tilbakeføres til arbeid etter
langtidssykemelding. Oppfølging og dialog er viktig for å fortløpende å kunne vurdere
muligheter for å kunne komme tilbake i arbeid. Tiden vi har vært inne i har gjort at ledere,
NAV og leger har hatt begrenset kapasitet til å følge opp samtidig som utredning og
behandlingsapparatet også til tider har stoppet opp grunnet pandemien.

2017

2018

2019

2020

2021

Overgang uføre (helt og delvis KLP/SPK)

65

54

49

49

52

Tilbake i arbeid etter uføre

19

18

16

11

13

22
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For sykepleiere som yrkesgruppe viser det en mer negativ utvikling. Siden dette er en
yrkesgruppe virksomhetene opplever det spesielt utfordrende å rekruttere inn, vil det bli
viktig å kartlegge om det er forhold ved selve arbeidet som fører til tidlig frafall fra
arbeidslivet, slik at tidlig frafall i større grad kan forebygges.

Som et ledd i å sikre kompetanse og arbeidskraft i årene som kommer vil det bli vel så viktig
å rette innsatsen mot tiltak for å beholde ansatte slik at disse kan stå i arbeid så lenge som
mulig. Kommunens egne tall viser at gjennomsnittsalderen for fastansatte er 48,83 år og
992 fast ansatte er i aldersgrupppen 55+.
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Tabellen over viser aldersfordeling 55+ .

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Full AFP

29

36

15

23

35

33

Delvis AFP

11

12

22

21

18

13

Alderspensjon

52

42

30

43

40

49

Inkludering og praksisplasser
Sarpsborg kommune har gjennom flere år jobbet med å inkludere de som står utenfor
arbeidslivet, og med spesielt fokus på unge under 30 år. Arbeidspraksis er et ledd i dette
arbeidet. Arbeidspraksis skal gi verdiskapning for arbeidsplassen, synliggjøre Sarpsborg
kommune som arbeidsgiver, og aktivt bidra for inkludering og mangfold på arbeidsplassene.
Hensikten og målet med arbeidspraksis er ulik fra person til person, og det er viktig at det er
tydelig kommunisert slik at den enkelte arbeidsplass kan vurdere om de er rett plass for å
imøtekomme behovet til den enkelte.
Eksempler på hensikt med praksisplass: Språktrening, få en fersk referanse, jobbsmak,
oppmøtekompetanse, komme i gang etter lang tid utenfor arbeidslivet, avklare arbeids- og
inntektsevne, få relevant arbeidserfaring.
Siden høsten 2017 har det vært jobbet systematisk med å koordinere, kvalitetssikre og øke
arbeidet med praksisplasser i kommunen. Dette har gitt følgende resultater:
•
•
•
•
•

Økt antall praksisplasser i kommunen (frem til 2020 og 2021)
Flere virksomheter som tar imot nå enn tidligere
Økt inkluderingskompetanse
Økt kvalitet på henvendelsene om arbeidspraksis til kommunen
Virksomheter tar kontakt med praksisplasskoordinator når de har arbeidsoppgaver
som kan egne seg for en som trenger arbeidspraksis

24

64

ÅRSRAPPORT 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Type praksisplasser

2019

2020

2021

Arbeidsmarkedsbedrifter og NAV

247

45

30

Elev / student

190

157

147

Språkpraksis

51

18

1

Sum

491

220

178

Som tallene over viser, var det stor nedgang i antall praksisplasser både i 2020 og 2021.
Dette skyldes Covid 19. På grunn av det høye smittetrykket og viktigheten av å overholde
smittevernreglene, har det dermed ikke vært forsvarlig å ta imot like mange i arbeidspraksis
som tidligere år. På tross av dette har flere virksomheter i kommunen tilrettelagt for at
studenter, elever og deltakere i prosjektet «Menn i helse» har fått fullført sine
praksisperioder, dette for at de skulle få fullført sin utdanning.
Medarbeiderundersøkelsen
Undersøkelsen ble første gang gjennomført i oktober 2016, og skal i utgangspunktet
gjennomføres én gang per år. Undersøkelsen ble ikke gjennomført for 2020, grunnet
pandemien og den belastningen som både ledere og medarbeidere hadde i denne perioden.
Beslutningen ble tatt i samråd med tillitsvalgte. I februar 2022 er undersøkelsen igjen
gjennomført, og med følgende resultater:

Faktorer

2017

2018

2019

2021

Oppgavemotivasjon

4,4

4,3

4,3

4,3

Mestringstro

4,4

4,4

4,4

4,4

Autonomi

4,3

4,3

4,3

4,3

Bruk av kompetanse

4,4

4,3

4,4

4,4

Mestringsorientert ledelse

4,2

4,1

4,1

4,1

Rolleklarhet

4,5

4,5

4,5

4,5

Relevant
kompetanseutvikling

4,0

3,9

4

Fleksibilitetsvilje

4,6

4,6

4,6

4,6

Mestringsklima

4,3

4,3

4,3

4,3

Nytteorientert motivasjon

4,7

4,7

4,7

4,7

Snitt

4,4

4,3

4,4

4,4

Antall inviterte

4 694

4 720

4 717

5027

Antall svar

3 413

3 855

3 832

3922

Svarprosent

72,7

81,7

81,2

78
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Skader og HMS avvik
Det ble i 2021 registrert totalt 314 skader og 536 HMS avvik. Sammenlignet med det som
ble meldt inn i 2020 er antall skader økt med 48 tilfeller, mens de innmeldte HMS-avvikene
er redusert med hele 87 tilfeller. I 2021 var det 1 skade som kommer inn under
Arbeidstilsynets definisjon av alvorlige skader. Dette er en reduksjon på 1 alvorlig skade
sammenlignet med resultatet i 2020. Den alvorlige skaden er innrapportert iht.
Arbeidstilsynets regler.
Kommunen har fortsatt en målrettet satsning på skadeforebyggende tiltak, samt fokus på
viktigheten av å melde inn HMS-avvik. Når det gjelder de 536 HMS avvikene som ble meldt i
2021, var hele 433 av disse grunnet vold og/eller trusler.
2021 var et spesielt år med de utfordringene Covid 19 viruset medførte for kommunens
ansatte. Det ble i denne perioden meldt inn 63 tilfeller, hvor ansatte mente de hadde blitt
smittet av Covid 19 på arbeidsplassen. Dette gir en økning på 28 tilfeller sammenlignet med
tilfellene i 2020.

Skader/avvik

2017

2018

2019

2020

2021

7

10

6

2

1

Skader totalt

253

300

229

266

314

HMS avvik

375

539

697

623

536

Alvorlige skader

Heltid
I mai 2015 vedtok bystyret «Handlingsprogram heltid» med 15 konkrete tiltak på ulike nivåer.
Handlingsprogrammet synliggjorde satsingen på å øke heltidsandelen og gjennomsnittlig
stillingsstørrelse i Sarpsborg kommune. Mange av tiltakene i handlingsprogrammet må sees
i et lengre tidsperspektiv og vil derfor være aktuelle også i årene framover.
Handlingsprogram heltid ble evaluert høsten 2020 og resultatene ble presentert for
Administrasjonsutvalget. Videre oppfølging av handlingsprogrammet gjøres via mål og tiltak i
Handlingsplanens medarbeiderkapittel, og rapporteres gjennom Handlingsplanen og ved
fast rapportering.
Som et av tiltakene i Handlingsprogram heltid og som et av de viktigste virkemidlene i
kommunens arbeid med heltidskultur, er årsturnus tatt i bruk i utvalgte virksomheter i
kommuneområde helse og velferd. Årsturnus er en helsefremmende turnusordning som gir
økt heltidsandel og økt gjennomsnittlig stillingsstørrelse ved at arbeidstiden planlegges over
52 uker. Gjennom årsturnus tilbys medarbeiderne en gunstig arbeidstidsordning, og
Sarpsborg kommune fremstår som en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver.
Gjennomsnittlig vaktlengde på 7,5 timer gir medarbeiderne færre oppmøter og flere fridager,
og er et effektivt tiltak for å beholde og rekruttere medarbeidere med nødvendig helsefaglig
kompetanse.
Årsturnus ble i 2020 tatt i bruk i 6 team. I 2021 ble ordningen utvidet med 5 nye team, mens
det fra 2022 blir foretatt en ytterligere utvidelse med 10 nye team. Totalt 21 team benytter nå
årsturnus som gjeldende arbeidstidsordning. Ingen av disse teamene melder om at de
ønsker å gå bort fra årsturnus. Det planlegges for at i underkant av 20 nye team starter med
årsturnus fra 2023.
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Økt heltidsandel, økte stillingsstørrelser og en helsefremmende turnusordning er
hovedmålsettingene med bruk av årsturnus. Det forventes gevinster også på flere andre
områder. I 2021 kunne team med årsturnus vise til følgende resultater:
Målsetting

Måleparameter

Resultat

Være en helsefremmende
arbeidstidsordning som gir
redusert sykefravær

Sykefraværsprosent: korttid,
langtid og totalt

Det totale sykefraværet økte
med 1,9 prosentpoeng
sammenlignet med 2020.

Økt heltidsandel

Antall medarbeidere i 100 %
stilling

14 flere medarbeidere jobber
100 % stilling

Økt gjennomsnittlig
stillingsstørrelse

Gjennomsnittlig
stillingsstørrelse for
medarbeidere over 35 %
stilling

Gjennomsnittlig
stillingsstørrelse har økt fra
79,2 % til 81,9 %

Redusert bruk av
vikarinnleie, overtid og
forskjøvet arbeidstid

Kostnader til variabel lønn

Variabel lønn er redusert
med 2 millioner kroner

Redusert antall brudd på
Arbeidsmiljøloven

Antall søndager på rad,
samlet tid pr. dag, daglig og
ukentlig fritid

193 færre brudd på
Arbeidsmiljøloven

Høy medarbeidertilfredshet

Spørreundersøkelse
gjennomført høsten 2021

132 av 176 medarbeidere er
fornøyd eller svært fornøyd
med årsturnus.
82,4 % foretrekker årsturnus
framfor rullerende plan

Økt tjenestekvalitet og
brukertilfredshet

Tilbakemeldinger fra ledere
og medarbeidere

Flere medarbeidere i
hele/store stillinger og
mindre bruk av vikarer har
ført til god fagdekning og god
kvalitet på tjenestene.

To virksomheter har meldt om konkrete merkostnader som følge av årsturnusavtalens punkt
om gjennomsnittlig vaktlengde på 7,5 timer. Sykehjem og hjemmetjenester med rullerende
planer har kortere gjennomsnittlig vaktlengde enn 7,5 timer, og når vaktlengden økes i
årsturnus, reduseres antallet vakter for medarbeiderne. Sykehjem og hjemmetjenester med
årsturnus bruker av den grunn cirka ett årsverk ekstra pr team, hvilket medfører økte
lønnskostnader. Heldøgnstjenester Haugvoll og Borgen har, etter å ha fått kompensert kr 1,3
millioner til årsturnus, et mindreforbruk på kr 400.000 for de tre teamene med årsturnus. Den
reelle merkostnaden knyttet til årsturnus anslås derfor å være kr 900.000. Hjemmetjenester
øst har et samlet merforbruk på kr 2,9 millioner etter kompensasjon på kr 3,5 millioner til
årsturnus. Et merforbruk på kr 5,1 millioner kan derfor mest sannsynlig relateres til økte
kostnader som følge årsturnus.
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2021

2017

2018

2019

2020

468

438

471

505

543

11,3 %

10,4 %

10,6 %

11,3 %

12,5 %

81,2 %

82,1 %

81,0 %

80,5 %

85,8 %

Antall deltidsstillinger
under 40 %
Andel deltidsstillinger
under 40 %
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i SK

Kompetanseutvikling
Sarpsborg kommune har i mange år gjennomført bedriftsintern opplæring innenfor helsefag
og barne- og ungdomsfag for egne medarbeidere. Kommunens behov for kompetent
arbeidskraft til framtidens tjenester medfører et fortsatt behov for opplæring av egne ansatte.
Samtidig er det viktig å se på rekrutteringsprosesser, og hvordan de ufaglærte
medarbeiderne starter sitt arbeidsforhold i kommunen. Strategisk rekruttering og
kompetansekrav også ved kortvarige behov for ressurser vil være viktig å bevisstgjøre
lederne på framover.
Lederutvikling
Det var planlagt oppstart av et nytt kull med lederutviklingsprogram for nye direktører,
virksomhetsledere, teamledere og «lederemner» høsten 2020. Grunnet smittesituasjonen
høsten 2020 ble det besluttet å utsette oppstart til høsten 2021. Det har startet opp to
parallelle grupper med lederutvikling, med totalt 47 deltagere. Framdriften i programmet har
blitt noe forskjøvet grunnet pandemien, og planlagt avslutning vil være i løpet av våren 2022.

Sarpsborg kommunes lærling satsing
I 2016 signerte ordfører intensjonsavtale med da Østfold fylkeskommune om økning i antall
læreplasser fra 1,5 per tusen innbyggere, til 2 per tusen innbyggere i egen kommune. Pr.
31.12.2021 har Sarpsborg kommune 94 læreplasser, som tilsvarer 1,7 lærlinger pr. 1000
innbyggere (beregnet jfr. 56 000 innbyggere).
De fleste læreplassene er dekket av lærlinger med fagbrev som mål. Noen få er
lærekandidater med mål om kompetansebevis (av ulike årsaker kan de ikke jobbe med alle
kompetansemålene i faget og går ut med sluttkompetanse på et lavere nivå).
Trenden de siste årene har vært økning i antall læreplasser. Pr. inntaket 2021 hadde
kommunen flere læreplasser enn pr. desember 2021, da flere lærlinger valgte å slutte kort
tid etter oppstart. Det viser at økt antall læreplasser ikke bare handler om økonomi til å lønne
lærlinger/lærekandidater, ei heller om det er nok veilederkapasitet i organisasjonen. Det
handler også om at det i enkelte kull slutter flere etter eget ønske, og/eller at enkelte kull har
færre kvalifiserte søkere slik inntaket blir noe mindre enn planlagt.
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Pr. 31.12.2021 fordeler læreplassene seg slik:
Helsefagarbeider: 47, hvorav seks «Menn i helse»-lærlinger.
Barne- og ungdomsarbeider: 36
Feier: 1
Kontor- og administrasjonsfaget: 2
Institusjonskokk: 3
Bilmekaniker lette kjøretøy: 1
Ikt drift: 3
Aktivitør: 1
Inntaket 2021 hadde som mål å rekruttere flere innen kontor- og administrasjonsfaget og
aktivitørfaget. Innen kontor og administrasjonsfaget var det flere søkere til intervju, men
samtlige takket nei til tilbudet. Innen aktivitørfaget var det ikke kvalifiserte søkere, noe som
dessverre forekommer nesten hvert år.
Prosjektene “Menn i helse” og lignende NAV-samarbeid har bidratt til økningen i antall
læreplasser. På denne måten har lærling satsingen begynt å inkludere voksne og også både
etniske nordmenn og personer med innvandrerbakgrunn som står utenfor arbeidslivet.
Kommunens lærlingsatsing fremstår som mangfoldig og inkluderende, en positiv utvikling
som representerer Sarpsborg samfunnet. Arbeidsgiver er i gang med 6. kull av menn i helse,
og 3. kull av helsefag for minoritetsspråklige.
Omtrent halvparten av kommunens lærlinger får jobb i kommunen etter endt læretid og de
fleste ansettes i små stillinger. I enkelte fag forekommer det ingen eller svært få ansettelser
år etter år. Det er i 2021 levert en større rapport til administrasjonsutvalget;
«Kompetansebehov og rekruttering i Sarpsborg kommune» som legger frem statistikk og
beskrivelse av kommunen som arbeidsgiver. Rapporten konkluderer med at
gevinstrealisering av kommunens lærlingsatsing i form av store stillinger og heltid ikke er
god nok. Det politiske vedtaket om å tilsette minst fem fagarbeidere (fra kommunens lærling
satsing) i året, i fast hel stilling, ikke er godt nok implementert, men fikk i 2021 ny «giv».
Kommunens lærlinger er for det meste motivert ungdom som gjennomfører læretiden uten
særskilt behov for veiledning eller tilrettelegging. Samtidig er det en trend at en del mangler
grunnleggende fremmøte kompetanse og/eller har betydelige helseutfordringer.
Utfordringene kommer som regel frem etter en stund i lære. For de som følger opp kan det
bli mye, og det er tilfeller hvor det legges inn betydelig ekstrainnsats av leder, veileder og
opplæringskontor. I enkelte situasjoner vurderer arbeidsgiver og opplæringskontoret den
enkeltes evne til å stå i læretiden og også yrket, da læreplass er et utdanningsløp og ikke er
avklarings- eller rehabiliteringsløp.
Det er viktig at kommunens lærlingsatsing blir enda mer bærekraftig. Dette betyr fortsatt
fokus på verdiskapning i læretiden, og ansettelser etter endt læretid. Det bør tas inn
lærlinger i de fagene kommunen faktisk trenger i framtiden. Inntaket og det reelle behovet for
fagarbeidere bør samordnes bedre enn det er i dag. I dag foregår det en betydelig
overproduksjon i helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget, som på sikt kan bli
demotiverende for den enkelte lærling/arbeidssted og som kan skape negativt omdømme for
kommunen som arbeidsgiver.
Kommuneområde teknisk er i samarbeid med HR i gang med et delprosjekt med formål å
utrede behovet for fagarbeidere/kompetanse og lage en tilpasset plan for
kompetanseutvikling og rekruttering.
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Kvalifisering til fagarbeidere
I årene 2020 og 2021 er det ikke søkt om midler eller satt i gang egne klasser for å gi de
ansatte mulighet til å ta fagbrev. To klasser med til sammen 28 elever avsluttet med
eksamen våren 2020. Av disse 28 elevene bestod 27 eksamen og 22 ansatte har nå tatt
fagbrev, og arbeider som helsefagarbeidere.
I perioden 2014 – 2020 har det vært 105 elever i ulike klasser i Sarpsborg kommunes regi.
Av disse har 100 stk bestått eksamen, og 82 deltakere har tatt fagbrev. Det hadde vært
spennende å se på hvorfor de ikke melder seg til fagprøven, og hjulpet de til å ta fagbrev.
“Fagbrev på jobb” er en ny ordning, som også gir en mulighet for fast ansatte til å ta fagbrev.
Det er nå 8 ansatte som følger ordningen “Fagbrev på jobb”.
FÅRT- prisen
Dette er Sarpsborg kommunes innovasjon- og arbeidsmiljøpris. Prisen ble ikke delt ut i 2021,
men det planlegges for begeistringsseminar høsten 2022, med utdeling av FÅRT-pris for
2021 og 2022 sammenslått.

Likestilling og mangfold
Dokumentet “Vi i Sarpsborg” er kommunens plattform for ledelse og medarbeiderskap.
Plattformens tre satsingsområder er ledelse, medarbeiderskap og kompetanse, og
innebærer bl.a. at Sarpsborg kommune skal rekruttere og utvikle medarbeidere i
inkluderende felleskap, der man samtidig legger vekt på forebygging av frafall fra
arbeidslivet. Medarbeiderne skal på ulike måter stimuleres til å yte sitt beste i arbeidet for
innbyggere og brukere. Det ligger en forpliktelse til å bygge opp kunnskap og bevisstgjøring
hos medarbeidere og ledere på hvilke forventninger og muligheter som ligger i lov og
avtaleverk om mangfold og inkludering. Sarpsborg kommune skal:
•
•

bestå av arbeidsmiljø der alle opplever likeverd
ha en rekrutteringspraksis som sikrer mangfold – alle søkere skal behandles
likeverdig
• ha en sammensetning av arbeidsstyrken som speiler mangfoldet i befolkningen
• gi personer med nedsatt funksjonsevne og/eller arbeidsevne likeverdige muligheter
for rekruttering og kompetansebygging
Kjønnsbalansen
I hovedtrekk viser sammensetningen kvinner/menn et typisk bilde for kommunal sektor, med
en fordeling på ca. 80/20. Sarpsborg kommune holder allikevel nesten tidligere års trend
med fordeling nærmere 76/24, med en liten økning i antall kvinner i fordelingen. Oversikten
på de ulike fagområdene, viser at fordelingen følger tradisjonelle mønstre: Menn er sterkt
underrepresentert innenfor barnehage og velferd, og overrepresentert på tekniske områder
og noe på ledernivå.
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Ansatte

2019

2020

2021

Kjønn

Kvinner

Menn

Totalt

Kvinner

Menn

Totalt

Kvinner

Menn

Totalt

Antall
ans

3 436

974

4 410

3 494

985

4 479

3 403

948

4 351

Årsverk

2 730

842

3 465

2 753

852

3 605

2 868

864

3 732

76,4 %

23,6 %

76,4 %

23,6 %

76,85 %

23,15 %

Andel
K/M

Ledere
etter

Ledere

Menn

Kvinner

Kvinneandel

Kommuneledelsen

3

3

50,0

Enhetsledere

20

32

61,5

Teamledere

44

126

74,1

Kommuneledelsen

4

3

42,8

Enhetsledere

21

33

61,1

Teamledere

39

126

76,3

Kommuneledelsen

5

2

28,5

Virksomhetsledere

18

34

65,3

Teamledere

55

135

71,0

Kommuneledelsen

5

2

28,5

Virksomhetsledere

20

33

62,26

Teamledere

55

131

70,43

Kommuneledelsen

4

3

42,9

Virksomhetsledere

18

33

64,7

Teamledere

55

128

70,0

Kjønn

2017

2018

2019

2020

2021

Arbeidstid/stillingsstørrelse
Deltid har også et klart likestillingsaspekt, og det arbeides aktivt i kommunen for å redusere
andelen uønsket deltid. Bystyret vedtok i 2015 et handlingsprogram for heltid. Dette
beskrives ytterligere i avsnittet om heltid – se foran. Antall stillinger i de to første kategoriene
(deltid) synker. Likeså gjør de i størst stilling. Må også se i sammenheng med totalt antall
ansatte som synker i år. Likevel har gjennomsnittlig stillingsstørrelse økt markant i 2021 til
85,8 %.
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Medarbeidere fordelt på stillingsstørrelse og kjønn i kommunen

2017

2018

2019

2020

2021

0-39,99

391

79

40-79,99

894

90

80-100

1 982

686

0-39,99

356

82

40-79,99

796

86

80-100

2 174

724

0-39,99

377

94

40-79,99

836

101

80-100

2 234

768

0-39,99

407

98

40,79,99

818

111

80-100

2 269

776

0-39,99

448

95

40,79,99

767

120

80-100

2 188

733

Likelønn
Gjennomsnitt lønn (i hele tusen kroner) etter utdanning per årsverk og kjønn i 2021:
Stillingsbetegnelse

Diff. i
menns
favør

Diff. i
menns
favør i %

Menn

Kvinner

409

425

Hjelpepleier

412

427

-15 000

-3,5

Sykepleier 7174

523

501

22 000

4,2

Ingeniør

591

561

30 000

5,1

Adjunkt, 7962,7963

548

559

-11 000

-2,0

Rådgiver

595

574

21 000

3,5

Teamledere alle

708

638

70 000

9,9

Teamledere skole

684

678

6 000

0,9

Virksomhetsleder
9451

840

898

-58 000

-6,5

Virksomhetsleder
skole

812

805

7 000

0,9

Assistent

-16 000

-3,8

Fagarbeider
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Tabellen viser fastlønn for ulike yrkesgrupper. (Innbefatter ikke overtid eller tillegg for
ubekvem arbeidstid.) Lønnsutviklingen for de store arbeidstakergruppene (kapittel 4 i
tariffavtalen), er i hovedsak et resultat av sentralt fastsatt lønnsregulering, med identiske
lønnsstiger for kvinner og menn. Dette utgjør ca. 90 % av arbeidsstokken. Lønnsforskjeller
som oppstår i disse store gruppene skyldes i hovedsak alderssammensetning/ansiennitet og
videreutdanning, og dermed bare i liten grad individuell lokal lønnsdannelse. I
arbeidstakergruppene innenfor kapittel 3 og 5 i tariffavtalen, med full lokal lønnsdannelse,
finner man fortsatt noen forskjeller i menns og kvinners lønn, men disse går i begge
retninger.
Mangfold og inkludering
Sarpsborg kommunes kommunedelplan for mangfold og inkludering styrer aktiviteter også
på medarbeiderfeltet. Sarpsborg kommune ønsker et mangfold av medarbeidere. Et
mangfold som speiler befolkningen både når det gjelder kjønn, alder, funksjonsevne,
seksuell orientering og religiøs, kulturell og etnisk bakgrunn. Sarpsborg kommune skal
gjennom holdningsarbeid og opplæring arbeide for et mangfold i arbeidsstyrken. Både
arbeidsgivere, ansatte, verneombud og tillitsvalgte skal arbeide for å hindre diskriminering
og trakassering. Planens handlingsdel legger vekt på at kommunen som en stor
samfunnsinstitusjon og arbeidsgiver må gå foran som et godt eksempel i lokalsamfunnet.
Mangfoldet i Sarpsborg kommune styrkes blant annet gjennom satsing på lærlinger,
prosjektet «Menn i helse», og praksisplasser i kommunen. Satsningene bidrar til at flere
unge, menn og innvandrere får den utdanningen og arbeidstreningen de trenger for å
komme ut i jobb på sikt. I tillegg gjennomføres det årlige samfunnskonferanser og
kompetansetilbud med temaer som bidrar til gode holdninger og kunnskap om likeverd og
inkludering.
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Medarbeiderresultater 2021 fordelt per kommuneområde:
Samfunn

Helse og
Velferd

Organisa
sjon

Oppvekst

Teknisk

Teknologi
og endring

Hele
kommunen

4,3

4,4

4,3

4,3

4,3

4,4

4,4

85 %

75 %

92 %

81 %

81 %

90 %

78 %

4,6

10,0

4,4

8,0

7,2

4,0

8,7

81,9 %

79,5 %

95,5 %

93,7 %

95,9 %

94,8 %

85,8 %

Antall medarbeidere
med stilling under 40
%

31

440

1

64

5

2

543

Antall midlertidig
ansatte

3

88

3

119

13

4

230

Andel midlertidig
ansatte av totalt
ansatte

1,9 %

3,7 %

3,9 %

9,4 %

3,1 %

8,0 %

5,3 %

Antall årsverk

129

1 887

73

1 191

403

47

3 732

Antall ansatte

158

2 373

76

1 271

420

50

4 351

Andel kvinner

59,5 %

86,7 %

72,6 %

79,2 %

40,4 %

57,4 %

78,2 %

Kommuneområder
Medarbeiderundersøkelsen
Total score
Medarbeiderundersøkelsen
Svarprosent
Sykefravær
Gjennomsnittlig
stillingsstørrelse

Andre sentrale
nøkkeltall

Mål
Medarbeider
Ambisjon i
perioden

Resultat
2019

2020

2021

Antall søkere på stilling

14

8

23

> 15

Turnover

10,2 %

11,4 %

13,7 %

<4%

Antall lærlinger

107

89

94

116

Antall praksisplasser

491

220

178

520

2

2

9

Mål: Attraktiv arbeidsgiver

Tilsetting av lærlinger i faste, fulle stillinger etter endt
læretid
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Mål: Utviklende arbeidsmiljø
Medarbeiderundersøkelsen - samlet resultat

4,4

I.D.

4,4

4,5

8,0 %

8,5 %

8,7 %

< 7,2 %

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

81,0 %

80,5 %

85,8 %

> 85 %

Antall medarbeidere med stilling under 40 %

471

505

543

< 400

Andel midlertidige ansatte1

5,0 %

7,9 %

5,3 %

< 5,0 %

Timelønn til ansatte, årsverk2

292

319

332

< 250

Andel medarbeidere med fast 100 % stilling

53,9 %

56,3 %

55,6 %

> 55 %

Mål: Redusert sykefravær
Sykefravær totalt
Mål: Mindre uønsket deltid og vikarbruk

Prioriterte tiltak
Vedtatte styringsdokumenter
Vi i Sarpsborg – plattform for ledelse og medarbeiderskap i Sarpsborg kommune
Hovedmål Ledelse: Sarpsborg kommune skal ha tydelige ledere som legger kommunens visjon og
verdier til grunn i sitt arbeid.
Prioriterte tiltak
Følge opp innovasjonsprogrammet
gjennom felles samlinger hvor endring av
arbeidsprosesser og gevinstrealisering er
tema.

Tid (år) for
gjennomføring
2021 -2023

Status per 31.12.2021
Arbeidet følges opp ifbm prosjekter
og porteføljeavdelingen. Innovasjon
er også innarbeidet i
lederutviklingsprogrammet, i

arbeidet med å revitalisere
arbeidsmiljøarbeidet og lagt inn
som kriterier i FÅRT prisen

Utarbeide turnusplaner i rammen av en
årsplan for alle virksomheter/team med
turnusdrift.

2021-2023

Årsturnus er implementert i 11 team
i 2021, og det planlegges for videre
utvidelse i 2022.

Gjennomgå og analysere virksomhetenes
bruk av midlertidig og timelønnet
arbeidskraft, sett opp mot behov for
kompetanse og mulighet for fast tilsetting.

2021-2022

Gjennomført. Rapport behandlet i
Administrasjonsutvalget i desember
2021.

Hovedmål Medarbeiderskap: Medarbeiderne i Sarpsborg kommune skal være engasjerte,
profesjonelle og ansvarlige
Prioriterte tiltak

Tid (år) for
gjennomføring

Gjennomføre
begeistringsseminar/innovasjonsdag.

2021 - 2024

Gjennomgå kommunens struktur for

2021
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Status per 31.12.2021
Begeistringsseminar 2021 ble utsatt
grunnet gjeldende smittervernregler.
Gjennomføres høsten 2022.
Saken utsatt til våren 2022.
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samarbeid og medbestemmelse.
Hovedmål Kompetanse: Sarpsborg kommune skal ha kompetanse til å løse dagens oppgaver og
møte framtidens utfordringer
Prioriterte tiltak
Øke inntaket av lærlinger til 2 per 1000
innbyggere.

Tid (år) for
gjennomføring
2021-2024

Status per 31.12.2021
Intensjonsavtale og inntak våren
2021 er i tråd med
opptrappingsplanen mot 2 lærlinger
per tusen innbyggere. Noe frafall
høsten 2022 medfører at antallet er
noe lavere enn planen per årsskiftet.

Etablere e-læringsløsning som gir
medarbeidere et bedre og mer selvbetjent
tilbud på gode e-læringsressurser.

2021

Prosjektet er igangsatt, men ikke
fullført. Videreføres i 2022

Styrke markedsføring av kommunen som
arbeidsgiver overfor de mest aktuelle
utdanningsinstitusjonene, og samarbeide
tettere med disse.

2021

Pågående arbeid. Spesielt fokus på
rekruttering av sykepleiere høsten
2021, og samarbeid med høyskolen
rundt dette.

Gjennomføre prosjekt med årsturnus som
et virkemiddel for å nå målet om
heltidskultur og for å sikre nødvendig
fagkompetanse.

2021-2024

Prosjektet er igangsatt med
årsturnus implementert i 11 team i
2021. Det rapporteres jevnlig til
administrasjonsutvalget på framdrift
og erfaringer.

Gjennomføre prosjektet «Bærekraftige
omsorgstjenester – pilot for gjennomgang
av kompetanse i pleie- og
omsorgstjenesten for å vurdere
omfordeling av oppgaver mellom
profesjonene».

2021-2024

Prosjektet er igangsatt.

Starte et samarbeid med lokalt næringsliv
og Inspiria om arbeids- og
utdanningsmesse.

2021

Under planlegging. Noe forsinket
grunnet pandemien.

Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden
Navn på styringsdokument
Vi i Sarpsborg, revidering

Forventet
Status per 31.12.2021
sluttbehandling
2022

36

76

Arbeidet igangsatt, politisk
behandling høsten 2022.
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ØKONOMI
Økonomisk oversikt etter art – drift § 5-6
Regnskap 2021

Revidert
budsjett 2021

Opprinnelig
budsjet 2021 Regnskap 2020

Driftsinntekter
Rammetilskudd
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre skatteinntekter
Andre overføringer og tilskudd fra staten
Overføringer og tilskudd fra andre
Brukerbetalinger
Salgs- og leieinntekter
Sum driftsinntekter

1 965 905 160
1 643 539 974
248 321 977
8 934 695
97 946 615
700 931 614
122 464 979
436 468 487
5 224 513 501

1 906 760 000
1 571 157 300
247 000 000
92 684 356
355 413 367
133 670 500
421 304 281
4 727 989 804

1 853 760 000
1 508 000 000
247 000 000
69 375 000
348 926 967
139 110 500
430 254 281
4 596 426 748

1 870 467 430
1 418 402 586
244 319 517
8 771 920
111 225 549
549 764 498
120 993 115
437 774 057
4 761 718 672

Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester
Overføringer og tilskudd til andre
Avskrivninger (Note 4)
Sum driftsutgifter

2 605 527 758
635 205 739
1 283 099 588
387 774 563
238 333 390
5 149 941 037

2 487 163 977
658 514 966
1 066 574 615
286 593 781
225 000 000
4 723 847 339

2 395 442 948
634 777 211
1 076 525 379
244 852 825
225 000 000
4 576 598 363

2 419 927 165
589 839 276
1 101 009 417
350 609 372
228 905 429
4 690 290 659

Brutto driftsresultat

74 572 464

4 142 465

19 828 385

71 428 013

Finansinntekter
Renteinntekter
Utbytter
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler
Sum finansinntekter

23 154 986
14 430 732
37 585 718

22 600 000
13 250 000
35 850 000

22 600 000
20 000 000
42 600 000

28 315 255
21 717 886
629 521
50 662 662

Finansutgifter
Renteutgifter
Avdrag på lån (Note 10)
Sum finansutgifter

76 120 333
173 006 672
249 127 005

82 301 500
168 400 000
250 701 500

82 301 500
168 400 000
250 701 500

121 311 430
170 837 218
292 148 648

Netto finansutgifter
Motpost avskrivninger (Note 4)

-211 541 286
238 333 390

-214 851 500
225 000 000

-208 101 500
225 000 000

-241 485 986
228 905 429

101 364 567

14 290 965

36 726 885

58 847 456

-85 660 000
2 737 274
-18 441 841
0
0
-101 364 567
-

-85 660 000
15 543 115
55 825 920
0
0
-14 290 965
-

-22 750 000
13 434 115
-27 411 000
0
0
-36 726 885
-

-26 208 988
-678 763
-53 552 959
21 593 254
0
-58 847 456
-

Netto driftsresultat
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:
Overføring til investering
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond
Bruk av tidligere års mindreforbruk
Dekning av tidligere års merforbruk
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)
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Økonomisk resultat
For årsregnskap 2021 gjelder de nye økonomibestemmelsene i kommuneloven. Nytt i
bestemmelsene for 2020 var at regnskapet skal avsluttes i balanse. Det betyr at et
mindreforbruk avsettes til disposisjonsfond, og et eventuelt underskudd dekkes av
disposisjonsfond for å komme i balanse. For 2021 viser regnskapsresultatet et mindreforbruk
på 74,3 mill. kr som er satt av til disposisjonsfond.
Koronapandemi og krisepakker
Utbruddet av koronaviruset i starten av 2020 har preget kommunesektoren også dette året,
og vil fortsette å ha betydning for den økonomiske situasjonen en god stund fremover.
Kommunesektoren har stått i første linje i kampen for å stoppe smitten, og medarbeiderne
har jobbet hardt for fortsatt kunne levere gode tjenester til innbyggerne.
Koronapandemien har påvirket kommunesektorens økonomi betydelig. Inntekter fra har falt
vesentlig, samtidig som kommunesektorens utgifter til blant annet økt kapasitet og
smittevern i helse- og omsorgssektoren har økt. I 2020 falt rentenivået til et historisk lavt
nivå. På slutten av 2021 kom den første av flere varslede renteøkninger.
I løpet av 2021 har det kommet krisepakker fra regjeringen som er behandlet i Stortinget.
Regjeringen har uttalt at kommunesektoren skal bli kompensert merutgifter, mindreinntekter
og skattesvikt gjennom året. Det er satt ned en partssammensatt arbeidsgruppe som
kartlegger de økonomiske konsekvensene av pandemien for kommunesektoren.
Ved behandling av statsbudsjettet for 2021 ble det bevilget midler til kommunene for å
håndtere den pågående pandemien. Overføringene til kommunene bel økt gjennom året.
Dette kom gjennom rammetilskuddet. Totalt ble det gitt overføringer via rammetilskudd på
90,5 mill. kr. Dette inneholder også midler til vaksinasjon. Det har vært tre rapporteringer til
statsforvalteren gjennom året på utgifter til smittevern og TISK5. På bakgrunn av
rapportering ble skjønnsmidler fordelt. For 1. halvår 2021 ble Sarpsborg kommune tildelt
30,5 mill. kr og for andre halvår 14.9 mill. kr. Totalt ble Sarpsborg kommune tildelt 45,4 mill.
kr i skjønnsmidler. Totalt er kommunen kompensert med om lag 135,9 mill. kr gjennom de
ulike krisepakkene.
Samlet er det rapportert fra virksomhetene at kommunen har hatt økte utgifter og
inntektsbortfall på om lag 143,4 mill. kr på grunn av pandemien. For å håndtere de
økonomiske utfordringene pandemien har medført er virksomhetene tilført 126,3 mill. kr
gjennom året. Merutgifter på grunn av pandemien har vært blant annet behov for vikarer der
ansatte har vært i karantene, kohorter i skole og barnehage som medfører behov for ekstra
ressurser, ekstra renhold, smittevernutstyr, smittesporing, teststasjon, vaksinasjon og
smittevernavdelinger.
Omfattende ressurser ble bundet opp til håndtering av pandemien. I tillegg til å opprettholde
drift av tjenestene er det benyttet egne ansatte til blant annet smittesporing. I løpet av året
ble flere ansatte omdisponert til å drive med smittesporing. Det har medført at blant annet
utviklingsoppgaver er utsatt til senere.

5

TISK – testing, isolering, smittesporing og karantene.
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Netto driftsresultat
Brutto driftsresultat og netto driftsresultat er to sentrale resultatbegrep. Brutto driftsresultat
forteller om det økonomiske resultatet av kommunens ordinære driftsvirksomhet før man tar
hensyn til finansposter. Netto driftsresultat er et begrep innenfor kommunal økonomi og
oppgis vanligvis som prosent av brutto driftsinntekter. Netto driftsresultat viser resultatet av
kommunens ordinære løpende drift for ett enkelt år.
I handlingsplan 2021 - 2024 med årsbudsjett 2021 er det en ambisjon at netto driftsresultat
skal være på minst 1,75 %. Kommunesektorens organisasjon (KS) har anbefalt et nivå for
netto driftsresultat for kommunesektoren på 1,75 % for å kunne opprettholde en sunn og
robust økonomi. Dette skal gi rom for å kunne avsette midler til fond (sparing) som buffer
mot fremtidige svingninger i driftsinntektene eller dekke uforutsette utgifter, slik at tjenestene
blir minst mulig berørt på kort sikt.
Oversikten nedenfor viser netto driftsresultat de siste fem årene:
Nøkkeltall

2017

2018

2019

2020

2021

Netto driftsresultat

81,7

26,0

54,5

58,8

101,4

Sum driftsinntekter

4 139

4 270

4 566

4 762

5 224,5

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

2,0 %

0,6 %

1,2 %

1,5 %

2,4 %

92,0

30,9

21,6

64,8

74,3

Årsresultat

Netto driftsresultat for Sarpsborg kommune i 2021 ble 101,4 mill. kr eller 2,46 %. Oppdaterte
tall fra SSB for 2021 viser at gjennomsnittet for landet, med unntak av Oslo, var på 4,2 %.
For KOSTRA gruppe 117 ble tallet 3,6 %.
Sarpsborg kommunes netto driftsresultat er det beste siden 2017. I 2021 har det gjennom
året vært gjennomført budsjettendringer for å styrke rammen til virksomhetene. Det gjelder
særlig økonomiske utfordringer på bakgrunn av koronapandemien.
Figuren under viser at netto driftsresultat for Sarpsborg kommune svinger i takt med
Kommune-Norge for øvrig. Endringer i kommuneøkonomien har i stor grad vært
sammenfallende med den økonomiske utviklingen nasjonalt og internasjonalt. Første halvdel
av 2000-tallet var preget av god økonomisk vekst og et positivt netto driftsresultat som følge
av økte skatteinntekter. Finanskrisen i 2008 rammet de fleste europeiske land hardt med
svakere økonomisk vekst og økt arbeidsløshet. Dette medførte en klar forverring av netto
driftsresultat for både Sarpsborg og landet for øvrig.

6

Konserntall fra SSB
KOSTRA gruppe 11 erstatter tidligere KOSTRA gruppe 13 fra 2020. Kostra gruppe 11 er kommuner med
45 000- 75 000 innbyggere.
7
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Kilde: SSB, KOSTRA Nøkkeltall

Frie inntekter og finansielle poster
Skatt på inntekt og formue
Skatt på inntekt og formue inklusiv naturressursskatt8 utgjør 1 652,4 mill. kr i 2021, dette er
en økning på hele 225,3 mill. kr (15,8 %) fra 2020. Skatteinntektene i 2021 ble 81,3 mill. kr
høyere enn revidert budsjett.
Ulikheter i skatteinntekter kommunene imellom utlignes delvis gjennom inntektsutjevningen i
inntektssystemet for kommuner, med utbetaling over rammetilskuddet.
Skatt i % av
landsgj.snitt
Hvaler
Skiptvet
Moss
Marker
Våler
Fredrikstad
Råde
Sarpsborg
Indre Østfold
Halden
Aremark
Rakkestad

112,1 %
82,3 %
90,1 %
82,1 %
85,2 %
83,7 %
87,6 %
79,2 %
82,8 %
76,8 %
81,5 %
78,5 %

Endring skatt
per innb. fra
2020
21,8 %
17,9 %
17,6 %
17,3 %
15,5 %
15,5 %
14,9 %
14,5 %
13,6 %
13,6 %
12,6 %
7,7 %

Økningen i skatteinntekter for kommunesektoren var 16 %, anslaget i revidert
nasjonalbudsjett var 8,6 %. Skatteinngangen i Sarpsborg per innbygger i % av
landsgjennomsnittet var 79,2 %, en nedgang på 0,7 % fra 2020. Endringen i skatt per
innbygger i Sarpsborg økte med 14,5 % fra 2020.
8

Naturressursskatten utgjør 8,7 mill. kr for 2020 og inngår i budsjettpost for inntekt- og formuesskatt
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Rammetilskudd
Gjennom inntektssystemet kompenseres kommunene for ulikheter i utgiftsbehovet etter
fastsatte kostnadsnøkler for de viktigste tjenestene, samt inntektsutjevning for ulikheter i
skatteinngang. Rammetilskuddet i 2021 utgjorde 1 965,9. Dette er 95,4 mill. kr mer enn året
før, økningen var dermed på 5,1 %. Av rammetilskuddet er 135,8 mill. kr overføringer gitt
med bakgrunn i koronasituasjonen.
Samlet rammetilskudd og skatteinntekter utgjorde 140,5 mill. kr mer enn revidert budsjett, og
256,6 mill. kr mer enn opprinnelig budsjett.
Skatt på eiendom
Samlet skatt på eiendom utgjorde 248,3 mill. kr, noe som er 1,3 mill. kr mer enn budsjettert..
Eiendomsskatteinntekten på næring og kraftverk utgjorde 86,4 mill. kr, bolig 144,0 mill. kr og
fritidseiendom 17,9 mill. kr.
Statlige tilskudd og overføringer
Budsjettert statlig refusjon for resurskrevende tjenester var opprinnelig 76 mill. kr i 2021. I
løpet av året har budsjettet blitt oppjustert med 5,5 mill. kr.
Det er i 2021 etter gjeldende regler for statlig refusjon til ressurskrevende tjenester for 2021
inntektsført et estimat på 95 mill. kr. Beløpet blir først endelig stadfestet i 2022. Totalt er det i
2021 bokført merinntekter på 15,6 mill. kr i forhold til revidert budsjett.
Statstilskudd for bosetning av flyktninger i 2021 utgjorde 53,3 mill. kr, dette er 3,3 mill. kr mer
enn budsjettert.
Finansinntekter og -utgifter
Kommunens netto finansutgifter er 6,9 mill. kr høyere enn opprinnelig budsjett. Dette skyldes
i hovedsak lavere utbytte fra Østfold Energi AS og høyere avdrag enn forventet. Det vises for
øvrig til egen finans- og gjeldsporteføljerapport for 2021. Rapporten blir behandlet i bystyret i
mai 2022.
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (gjeldsgraden) er et uttrykk for hvor stor
gjeldsbelastning kommunen har i forhold til sine inntekter. Diagrammet på neste side viser
utviklingen i netto lånegjeld i forhold til kommunens samlede driftsinntekter siden 20099.
Ved behandlingen av handlingsplan for 2021 – 2024 fattet bystyret vedtak om at
renteeksponert gjeld ikke skal overstige 52 %.
Netto lånegjeld (konsern) i forhold til kommunens driftsinntekter i 2021 var på 72,6 %,
tilsvarende var det 76,8 % i 2020. Sarpsborg kommune har ved utgangen av 2021 en netto
lånegjeld som er lavere enn både KOSTRA gruppe 11 hvor tallet var 88,4 % og gjennomsnitt
9

Tallene gjelder for kommunen som konsern, dvs. kommunen inklusiv kommunale foretak og andel av interkommunale
selskaper.
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for landet utenom Oslo hvor tallet var 92,7 %. Sammenliknet med KOSTRA gruppe 11 og
landet er gjeldsgraden i Sarpsborg kommune flatet ut, mens den stiger i de andre gruppene.

Kilde: SSB, KOSTRA nøkkeltall

Deler av kommunens finanskostnader dekkes gjennom statlige tilskuddsordninger
(rentekompensasjon) og gjennom gebyrfinansierte investeringer innenfor vann, avløp,
renovasjon og feiing, men dette gjelder også for andre kommuner.
Norske kommuner har høy kredittverdighet og har etter staten og statsforetak de beste
lånebetingelsene i kredittmarkedet. Kommunen kan derfor normalt plassere midler innenfor
rammen av reglene i finansreglementet om plassering av kortsiktig likviditet til en høyere
rente enn det kommunen betaler på sine innlån.
Lånegjeld
Tabellen under viser en del sentrale nøkkeltallene knyttet til kommunens lånegjeld.
Nøkkeltall (beløp i mill. kr)
Total investeringsgjeld

2021

2020

3 869

3 594

Vektet gjennomsnittsrente

1,80 %

Rentebindingstid

0,70 år

Rentebinding under 1 år
Kapitalbinding
Kapitalbinding under 1 år

Renteeksponert gjeld (beløp i mill. kr)

2021

2020

Endring

Brutto driftsinntekter

5 225

4 762

2,72 %

Samlet lånegjeld

4 915

4 595

320

0,97 år

- lån til vann, avløp og renovasjon

1 204

1 068

136

83,2 %

74,0 %

- lån med rentekompensasjon

211

233

-22

9,1 år

2,3 år

1 046

1 001

45

37,2 %

47,9 %

285

118

167

Renteeksponert gjeld

2 169

2 175

-6

I prosent av brutto driftsinntekter

42 %

46 %

- videreutlån
- ubrukte lånemidler

Fast rente
Rentesensitivitet (1 %-poeng økning)

650

650

15,2

15,3

Ved utgangen av året hadde kommunen investeringslån på om lag 3,9 mrd. kr. Vektet
gjennomsnittsrente er gått betydelig ned siden 2020 og var i 2021 på 1,80 %. Kommunen
har en rentebinding på 650 mill. kr som løper frem til februar 2025. Utover det løper all gjeld
med flytende rente. Kapitalbindingen har økt betydelig siden 2020 og skyldes at budsjettert
låneopptak for 2021 er tatt opp med 40 års løpetid.
Renteeksponert gjeld har gått ned med 6 mill. kr fra 2020 til 2021 og er på om lag 2,2 mrd.
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ved utgangen av året. Kommunen har sikret 650 mill. kr av denne gjelden. Rentekostnaden
ville økt med om lag 15 mill. kr ved en renteoppgang på 1 %-poeng. Ved årsskiftet hadde
kommunen innskudd i bank på 776 mill. kr. Renteinntekten ville økt med om lag 8 mill. kr ved
en renteoppgang på 1 %-poeng.
Fondsbeholdninger
Fond er regnskapsmessige avsetninger i tidligere eller inneværende regnskapsår til
egenfinansiering av investeringer eller dekning av driftsutgifter i kommende budsjettår.
Kommunens fondsbeholdning kan deles i fire; bundne og ubundne driftsfond og bundne og
ubundne investeringsfond. Ubundne driftsfond (disposisjonsfond) kan brukes til både driftsog investeringsformål. Bundne fond er midler avsatt til bestemte drifts- eller
investeringsformål. Størrelsen på fondsbeholdningen sier noe om den økonomiske
handlefriheten i kommunen.
Deler av kommunens disposisjonsfond er bevilget til investeringsprosjekter som er under
realisering eller forventes å bli realisert i løpet av de nærmeste årene.
Fondsbeholdninger (tall i 1000 kr)
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Sum fond

2015
2016
2017
2018
2019
128 450 194 619 284 963 346 598 303 076
81 588 79 754
73 462
60 255 113 565
51 091 36 905
18 899
18 899
13 899
8 590
2 610
3 045
6 257
5 628
269 719 313 888 380 369 432 009 436 168

2020
356 629
114 243
18 379
14 328
503 579

2021
375 071
111 506
12 906
3 222
502 705

Disposisjonsfondet utgjør per 31.12.2021 375,1 mill. kr, som er en økning på 18,4 mill. kr fra
2020. Av de 375,1 mill. kr på disposisjonsfond er det om lag 311 mill. kr som ikke er
formålsbestemt. Det tilsvarer 5,95 % av brutto driftsinntekter, måltallet er fastsatt til 4 %.

Fra 2015 og frem til i 2021 har disposisjonsfondet blitt styrket. Det var en nedgang i
disposisjonsfondet i 2019. Det skyldes at det ble budsjettert med bruk av fond for å legge et
budsjett i balanse.
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Økonomisk resultat per kommuneområde
Tall i 1 000 kr
Faktiske
Regnskap Rev. Budsjett
Økt ramme
Avvik i kr Avvik i % koronakostnader
31.12.2021
2021
pga. korona
Kommuneområde
/tap av inntekt
Helse og velferd
1 916 047
1 841 152 -74 895
-4,1 %
88 745
81 510
Oppvekst
1 214 219
1 179 525 -34 694
-2,9 %
39 647
35 480
Samfunn
114 078
108 445
-5 633
-5,2 %
2 746
2 200
Organisasjon
117 135
130 638
13 503 10,3 %
1 508
0
Teknisk
295 933
282 936 -12 998
-4,6 %
10 083
6 530
Teknologi og endring
62 374
65 381
3 008
4,6 %
698
620
Kommunedirektør
9 214
12 220
3 006 24,6 %
0
0
Sum
3 729 000
3 620 297 -108 703
-3,0 %
143 427
126 340

Samlet sett har kommuneområdene et merforbruk på 108,7 mill. kr i 2021 i forhold til
reviderte budsjettrammer. Resultatet per kommuneområde er omtalt i egne kapitler.
Vesentlige budsjettavvik
Det er et avvik på nærmere på frie inntekter. Gjennom året er overføringene fra staten økt
gjennom skatt- og rammeoverføringer.
Det er et stort avvik på refusjoner fra staten. Sarpsborg kommune tok over ansvaret for
Nedre Glomma Bypakke i 2019. Midler som ikke var benyttet ble satt av på fond ved årets
slutt i 2019. For 2021 er det ikke lagt inn budsjett for Bypakka Nedre Glomma. Inntekter
kommer gjennom overføringer fra staten og egne fondsavsetninger fra bundne fond. I 2021
ble det inntektsført 77,3 mill. kr i overføringer fra staten. Det er benyttet om lag 2,9 mill. kr fra
bundet fond avsatt tidligere år. Midlene er i hovedsak benyttet til overføring til partene. Siden
det ikke er lagt inn budsjett for 2021 er det et stort avvik mellom budsjett og regnskap. Det
har vært store overføringer til kommunen for håndtering av koronahottelet. Kommunen er
kompenser for utgifter. 71,7 mill. kr er overført. Dette har ikke vært budsjettert.
Det er en merinntekt på sykelønnsrefusjon og foreldrepermisjon. Merforbruk for overtid,
ekstrahjelp og vikar var på 95,1 mill. kr.
Det er et merforbruk på kjøp av vikartjenester. Dette avviket gjelder i hovedsak innenfor
helse- og velferd. Det er utfordringer med å rekruttere sykepleier og det medfører et økt kjøp
fra eksterne leverandører.
Innenfor kjøp fra private er det et stort merforbruk. Her er det i hovedsak betaling for
koronahotell som er årsak. Det ble ikke budsjettert.
Det er i 2021 mottatt mer enn budsjettert i momsrefusjon med tilhørende kostnad enn
budsjettert. Avviket inngår i postene overføring og tilskudd til/fra andre.
Naturressursskatten inngår i budsjett for inntekts- og formuesskatt. Den budsjetteres ikke på
egen art.
Regnskap
Skatt på inntekt og formue

Budsjett

1 643,5 mill. kr
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1 571,2 mill. kr

Avvik
72,4 mill. kr
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Naturressursskatt

8,9 mill. kr

0

8,9 mill. kr

1 965,9 mill. kr

1 906,8 mill. kr

59,1 mill. kr

127,3 mill. kr

83,3 mill. kr

44,1 mill. kr

36,7 mill. kr

11,8 mill. kr

24,9 mill. kr

346,5 mill. kr

128,9 mill. kr

217,6 mill. kr

Vikartjenester

26,0 mill. kr

6,3 mill. kr

19,7 mill. kr

Mva refusjon høy sats

92,6 mill. kr

63,9 mill. kr

28,7 mill. kr

116,1 mill. kr

62,7 mill. kr

53,3 mill. kr

Rammetilskudd
Refusjon sykepenger
Refusjon foreldrepenger
Refusjoner staten

Kjøp fra private

Det er avvik på 285 mill. kr i investering i varige anlegg. Dette skyldes at fremdriften på en
rekke investeringer er forsinket. Utgiften vil derfor først komme på ett senere tidspunkt.
Det er mottatt 81,1 mill. kr mer enn budsjettert i avdrag. Dette er brukt til avdrag på lån. I
tillegg er det brukt 8,2 mill. kr av bundet fond til avdrag på lån. Det medfører 89,2 mill. kr mer
i avdrag enn budsjettert.
Garantier
Kommunen hadde per 31.12.21 stilt garantier for 275,3 mill. kr. I løpet av året ble det innløst
garantier for 33,4 mill. kr. Største delen gjelder for Borg Havn IKS. Der kommunen har stilt
garantier på 234,8 mill. kr.
Andre forhold
Det er avdekket en uteglemt budsjettendring for 2021, jfr bystyresak 21/96 kr 600.000. Det
gjelder et ekstra ordinært avdrag på lån. Dette er det ikke foretatt budsjettjustering på.
Finansielle måltall
Finansielle måltall økonomi
MÅL: God kommuneøkonomi

Resultat 2021

Måltall

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

2,4 %

1,75 %

Samlet avsetning i budsjettet av brutto driftsinntekter

0,37 %

0,50 %

Andel gjeld som belaster driften i prosent av brutto driftsinntekter

41,5 %

< 52 %

Budsjettmåltall

10 %

Udisponert disposisjonsfond av brutto driftsinntekter

5,95 %

>4%

Årlig avsetning til investeringer av brutto driftsinntekter

0,22 %

0,25 %

Egenfinansiering av investeringsporteføljen ekskl. VARF per
økonomiplanperiode av netto investeringsbehov.
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Kommunedirektørens internkontroll
Kommunedirektøren skal i henhold til kommunelovens § 25-1, sørge for at kommunen drives
i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at denne er gjenstand for
betryggende kontroll. I 2021 har kommunen kjøpt nytt kvalitetssystem fra Netpower AS.
Systemet ble tatt i bruk 17. nov 2021, og skal bidra til at kommunen får en bedre og mer
helhetlig internkontroll.
Avvik
I kommunens kvalitetssystem skal alle avvik og skader på ansatte i Sarpsborg kommune
registreres. Et avvik er definert som brudd på lov, forskrift, rutiner, prosedyrer og andre
myndighetskrav. I 2021 ble det registrert totalt 2 557 avvik og 327 skader på ansatte.
Informasjonssikkerhet
God informasjonssikkerhet er en forutsetning for god virksomhetsstyring og vellykket
digitalisering. I Sarpsborg kommune er dette en integrert del av internkontrollen. Med økt
digitalisering og raske endringer i samfunnet er det også økt risiko og flere nye sårbarheter
som må håndteres. Våre verdier blir stadig satt under press i det digitale domenet og
truslene har økt gjennom året. 2021 ble året da dette virkelig ble aktualisert gjennom langt
flere og relevante sikkerhetshendelser hos flere norske kommuner og andre offentlige
virksomheter.
Sarpsborg kommune hadde ingen alvorlige hendelser 2021, men har sett en stor økning i
forsøk og angrep mot kommunens digitale infrastruktur.
Informasjonssikkerhet handler også om å sikre tilstrekkelig kompetanse hos de som utfører
oppgaver for kommunen og å jobbe for en kultur som understøtter arbeidet med
informasjonssikkerhet. Obligatorisk kurs i informasjonssikkerhet og personvern er nå
gjennomført av de fleste ansatte og enkelte politikere.
I 2021 ble det registrert 44 avvik innenfor personvern og informasjonssikkerhet.
Det er også jobbet med de 10 anbefalte tiltak etter forvaltningsrevisjonen av IT-sikkerhet i
2020. Alle tiltak er gjennomført og svart opp til kommunerevisjon.

Personvern
Etterlevelse av personvernregelverket er en stor oppgave for alle kommuner, og dette
gjelder også Sarpsborg. Kommunen behandler personopplysninger om sine innbyggere fra
vugge til grav, og EU’s personvernforordning som ble norsk lov i 2018 stiller en rekke krav til
kommunen som behandlingsansvarlig. Helt sentralt er ansvarlighetsprinsippet som dette
lovverket baserer seg på: Kommunen er behandlingsansvarlig, og må kunne dokumentere at
forpliktelsene i regelverket er oppfylt.
Spennet i forpliktelser er stort, og personvernet er under press fra mange hold. Eksempelvis
skaper teknologigiganter som Facebook bekymring ved at de profilerer og kategoriserer sine
brukere og videreselger personopplysningene til tredjeparter. Lagring av personopplysninger
utenfor EU/EØS er også et tema som har skapt mye diskusjon, etter at EU-domstolen i 2020
avsa en prinsipiell dom om dette temaet (Schrems-II dommen).
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Samtidig er det de lokale oppgavene som må gjøres: Å ha en oppdatert oversikt over alle
behandlinger av personopplysninger som skjer i regi av kommunen er en krevende, men
nødvendig øvelse. En annen sentral forpliktelse er å gjennomføre risikovurderinger og
iverksette passende tekniske og organisatoriske tiltak. Av 44 registrerte avvik innenfor
personvern og informasjonssikkerhet i 2021 var 2 av en slik karakter at de ble meldt videre til
Datatilsynet. Ingen av dem har ført til reaksjoner fra tilsynsmyndighetene i form av pålegg
eller overtredelsesgebyrer. Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å øke bevisstheten hos
ansatte om hva som er avvik innenfor personvern og informasjonssikkerhet.

Revisjoner
I Sarpsborg kommune gjennomføres det både interne og eksterne revisjoner og det
gjennomføres prosjekter for å forbedre internkontrollen i hele organisasjonen. Følgende
virksomheter hadde internrevisjon på informasjonssikkerhet og personvern i 2021:
• Kompetansesenter rus og psykisk helse
• Sarpsfossen skole
• Vann og avløp (Kun IT-sikkerhet tema, ikke etterlevelse av personvernregelverket)
Østre Viken kommunerevisjon IKS gjennomfører revisjoner på vegne av kontrollutvalget.
Kontrollutvalgets aktivitet er beskrevet i kontrollutvalget årsmelding. I 2021 ble følgende
forvaltningsrevisjonsrapporter behandlet i bystyret:
-

PS 29/21 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
PS 63/21 Spesialundervisning og lærernorm

Statlige tilsyn
Tilsynsmyndighet:

Tilsynet gjelder:

Konklusjon:

Mattilsynet

Drikkevannsbasseng

Ingen brudd på regelverk
avdekket.

Statsforvalter Oslo og Viken

Oppfyllelse av lærernormen

Ikke avdekket lovbrudd.

Statsforvalter Oslo og Viken

Kommunens ansvar som
barnehagemyndighet

Ikke avdekket lovbrudd

Statsforvalter Oslo og Viken

Alternativ opplæringsarena

Ikke kommet konklusjon.

Statsforvalter Oslo og Viken

Klagebehandling NAV

Avdekket brudd på
sosialtjenesteloven §4, men
det er iverksatt tiltak som gjør
at Statsforvalter konkluderer
med at ytterliggere oppfølging
ikke er nødvendig.

Varslingssaker
I 2021 har varslingsutvalget gjennomført to møter og gjort avklaringer
underveis. Varslingsutvalget har mottatt og behandlet 4 varslinger. Samtlige varslinger er
undersøkt og saksbehandlet iht. Reglement for varsling. De 4 varslingene er fordelt som
følger:
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Interne
1

Eksterne
3

Anonyme
1

Etikk
Sarpsborg kommunes arbeid med etikk og antikorrupsjon Sarpsborg kommune har egne
etiske retningslinjer (etikkplakaten), vedtatt av bystyret 11.04.2019. Bystyret vedtok da også
en veileder om personlige gaver og fordeler. Det er utarbeidet e-læringskurs i etikk for alle
medarbeidere i Sarpsborg kommune. Etikk inngår også i kommunens lederopplæring og
lederutviklingsprogram, og er regelmessig tema på samlinger for kommunens
virksomhetsledere. Kommunens ledere oppfordres til jevnlig å ha etikk som tema i sine
virksomheter og team. Etikk er også en sentral del av KS folkevalgtopplæringsprogram, som
gjennomføres etter hvert kommunestyrevalg. Kommunen har også en egen varslingsplakat
og rutiner som skal legge til rette for at ansatte varsler om kritikkverdige forhold.
Formannskapet behandlet 17.02.2022 sak om «Lobbyregister-vurdering». Der ble følgende
punkt vedtatt:
«Etiske utfordringer i kontakt med ulike interessenter vektlegges i etikkarbeidet i Sarpsborg
kommune. Formannskapet orienteres om hvordan dette er ivaretatt i løpet av første halvår
2023.»
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INVESTERINGER
Kommunal regnskapsstandard regulerer hvilke utgifter som kan føres i
investeringsregnskapet. Kravene er at den eiendel som anskaffes skal være av vesentlig
verdi og til varig eie eller bruk, dvs. en verdi som overstiger 100 000 kr og har en økonomisk
levetid på minst 3 år.
Diagrammet under viser brutto investeringsutgifter siden 2008. Den prikkete linjen viser
kommunens budsjetterte investering i budsjett og handlingsplan 2021-2024. Det vil normalt
være en differanse mellom budsjetterte investeringer og faktisk regnskapsførte investeringer.
Dette skyldes hovedsakelig at enkelte utgifter kommer noe senere enn budsjettert, eller
prosjektet av ulike grunner er forsinket i fremdrift. Ubenyttede investeringsmidler for 2021 må
vedtas videreført til 2022 (rebevilgning). Totalt foreslås det at 237,7 mill. kr videreføres til
2022. Dette beløpet kommer i tillegg til investeringsutgiften i diagrammet under.
I perioden fra 2008 frem til 2020 har kommunens netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter
steget fra 59,4 % til 72,6 %. Lånegjelden i % av brutto driftsinntekter var på sitt høyeste nivå
i 2015 på 86,3 %

Kommunens investeringer i vann, avløp og renovasjon (VAR) utgjorde i regnskapsåret 182,7
mill. kr, i 2020 var VAR-investeringene 167,8 mill. kr. For VAR-investeringer blir
kapitalkostnadene belastet innbyggerne gjennom kommunale gebyrer. En økt investering
innenfor VAR eller økt fremtidig rente vil derfor ikke påvirke kommunens driftsbudsjetter til
andre formål. Det samme gjelder enkelte andre investeringer som faller inn under statlige
kompensasjonsordninger. I diagrammet under er kommunens andel av gjelden som ikke
direkte påvirker kommunens driftsbudsjetter til annen tjenesteproduksjon ekskludert.
Begrepet renteeksponert gjeld gir en indikasjon på den delen av kommunens langsiktige
gjeld hvor renteutgiftene må dekkes av kommunen selv. Renter på øvrig gjeld dekkes av
innbyggerne gjennom gebyrer på vann, avløp og renovasjon (selvkosttjenester) og av staten
gjennom rentekompensasjonsordningene.
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Kommunens renteeksponerte gjeld ble redusert med 6,3 mill. kr (-0,3 %) fra 2020.
Ekstraordinære statlige overføringer forbundet med koronasituasjonen medvirket blant annet
til at renteksponert gjeld målt i prosent av brutto driftsinntekter ble redusert til 41,5 % i 2021.

Fra og med 2021 har kommunens investeringsbudsjett blitt planlagt ut ifra at renteeksponert
gjeld målt i prosent mot brutto driftsinntekter ikke skal overskride 52 %.
Investeringsoversikt
Pandemien har fått store konsekvenser for hele samfunnet, byggebransjen inkludert.
Karantenepålegg, sykdom og innreisebegrensninger påvirker entreprenørenes tilgang til
personell, mens smitteverntiltak, myndighetspålegg og forlenget byggetid medfører økte
kostnader.
I tillegg er det fortsatt ubalanse i markedet og ekstraordinær prisøkning på råvaremarkedet
generelt, og spesielt på trelast, trebaserte plater, stål og vann- og avløpsrelaterte produkter.
Samlet sett skaper situasjonen store utfordringer for risikofordelingen i kontrakter mellom
entreprenør og byggherre. Den ekstraordinære prisstigningen gjør at det er knyttet stor
usikkerhet til avsetningene som er gjort i perioden. Kommunedirektøren vil derfor i
forbindelse med neste rullering av budsjett og handlingsplan foreslå at enkelte bevilgninger
og avsetninger økes med begrunnelse i den ekstraordinære prisstigningen vi har sett i den
senere tid.
For flere av prosjektene i økonomiplanen er verken prosjektering eller mulighetsstudie
gjennomført ennå. Dette medfører at avsetningene for enkelte prosjekter er angitt med stor
usikkerhetsmargin og at prosjektkostnadene kan bli opptil 50 prosent høyere enn det som er
lagt inn i budsjettet.
Kommuneområde helse og velferd
Nødstrøm Borgen og Haugvoll sykehjem
Aggregatene som er installert på sykehjemmene ivaretar sikkerheten ved at livsnødvendige
funksjoner opprettholdes. Det er vurdert ytterligere oppgraderinger av nødstrømsaggregatene for å sikre fullverdig strømforsyning ved strømbrudd. Det er bevilget 2,5 mill. kr
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til prosjektet. Oppgraderingen ved Haugvoll sykehjem avventes i påvente av en framtidig
utbygging. Eksisterende aggregat benyttes på Borgen. All belysning på Borgen er erstattet
med LED for å redusere grunnbelastningen. Ombygging av strømfordelinger gjenstår. På
grunn av COVID 19 er dette blitt utsatt. Det tas sikte på å ferdigstille oppgraderingen ved
Borgen sykehjem i løpet av vår 2022.
Modulbaserte boliger
Det er etablert 3 nye boenheter på Opsund og 3 nye boenheter på Haftor Jonssonsgt.
Eksisterende paviljonger på Vistertoppen/Bjørnstad skal flyttes. Det er bevilget 19,1 mill. kr
til prosjektet. Forventet ferdigstillelse innenfor budsjett august 2022.
Tekniske anlegg og klimaskall Sarpsborg helsehus
Det er bevilget 20 mill. kr til tiltaket, som omfatter utskifting av varmeanlegg, samt
rehabilitering av tak og fasader. Arbeidene med varmeanlegget ble ferdigstilt oktober 2018.
De øvrige arbeidene er pga. COVID 19 forsinket. Det tas sikte på å ferdigstille prosjektet
innenfor budsjett vår 2022.
Bofellesskap psykiatriboliger
Det er bevilget og avsatt totalt 35 mill. kr til etablering av 6 psykiatriboliger med bofellesskap
i Kirkeveien på Valaskjold. Reguleringsplan ble vedtatt høst 2019. Prosjektering startet opp
ultimo mars 2020.Tilbudskonkurranse er avholdt og entreprenør er kontrahert. Forventet
ferdigstillelse innenfor budsjett i mars 2022. Innflytting brukere august 2022.
Kontorlokaler-større areal Kompetansesenter rus og psykisk helse
Det er bevilget 11 mill. kr til etablering av 8 kontorplasser i 2. etg. i bygg 1 Tune
administrasjonsbygg. Bevilgede midler er inkludert rehabilitering av klimaskallet. Prosjektet
ble overtatt innenfor budsjett juni 2021.
Nye plasser Haugvoll og samlokalisering hjemmetjenesten
Tegninger av en ny sykehjemsdel på Haugvoll i 3 etasjer med 60 nye sykehjemsplasser ble
godkjent av Husbanken høsten 2019. I Handlingsplanperioden ble det satt av midler til å
fortsette planleggingen av nye plasser ved Haugvoll. Reguleringsplanarbeidet startet opp
vår/sommer 2021. Prosjektering starter opp 2 kvartal 2022.
Bygningsmessige endringer Borgen sykehjem
Det ble i 1. tertial 2021 bevilget 0,35 mill.kr til bygningsmessige tilpasninger ved Borgen
sykehjem for å kunne ta imot personer med stort behov for skjerming. Det er satt opp en
vegg med en ny branndør. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på ca. 0,2 mill.kr.
Stenerødheimen-utbedre avvik og pålegg
Det er bevilget 3 mill. kr til å utbedre avvik og pålegg fra hovedverneombud ved
krisesenteret (Stenerødheimen). Det er igangsatt vurderinger rundt hvilke tiltak som må
gjøres og om avsatte midler er tilstrekkelig for at prosjektet kan gjennomføres. Foreløpige
beregninger er for lave og kommunedirektøren vil komme tilbake med nye kostnadsoverslag.
Inventar og utstyr (senger, el.hev og senk dusjstol, medisintraller og nettverk)
Det er avsatt og bevilget 20,3 mill. kr til innføring av medisinkabinett med
arbeidsstasjoner/medisintraller, roterende senger og oppdatering av trådløst nett. Innkjøp av
roterende senger til sykehjem er ferdigstilt. Det arbeides med innføring av nytt trådløst nett i
kommuneområdet, og så langt er Helsehuset Sarpsborg og alle sykehjemmene med unntak
av ett, ferdigstilt. Det vil arbeides videre med resterende lokasjoner fortløpende ut ifra
leveranse av utstyr.
Implementering av medisinkabinett med arbeidsstasjoner/medisintraller går inn i en sluttfase.
Alle sykehjemmene og Helsehuset Sarpsborg har fått innført medisinkabinett, men
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arbeidsstasjoner/medisintraller tas i bruk på det enkelte sykehjem når arbeidet med nytt
trådløst nett er ferdigstilt.
Madam Arnesensvei- påbygg leilighet
Det er bevilget 4 mill. kr til tilrettelegging for en beboer med særskilte behov. Prosjektet
omfatter et tilbygg til eksisterende leilighet i tillegg til et kontor for ansatte for å følge opp
beboeren opp imot andre beboere i bofellesskapet. Tilbudsforespørsel er under
utarbeidelse.
Boveiledning sentrum- personalbase Fritznerbakken aktivitetssenter
Sentrum boveiledning trenger bedre plass for personalet. En leilighet skal bygges om til
personalarealer. Det er bevilget 3,5 mill. kr til prosjektet. Det er oversendt tegninger til bruker
for godkjenning. Forventet ferdigstillelse i løpet av 2022.
Kommuneområde oppvekst
Utredning og utbedring av arbeidsplasser ved Hannestad skole
Det er bevilget 6,5 mill. kr til utbedring av arbeidsplasser ved Hannestad barneskole.
Prosjektet ble utlyst på DOFFIN januar 2021. Entreprenør er kontrahert og arbeidene ble
igangsatt april 2021. Entreprenøren sin detaljprosjektering avdekket at eksisterende
bærekonstruksjon er underdimensjonert i forhold til dagens krav. Prosjektet ble ferdigstilt
februar 2022. Sluttoppgjør fra entreprenør forventes i mars 2022. Forventet sluttkostnad ca.
7,3 mill. kr.
Utbedring av lærerarbeidsplasser og toalettfasiliteter Tindlund barneskole
Det er bevilget 21,4 mill. kr til påbygningen på Tindlund barneskole med arbeidsplasser og to
nye klasserom. Dette vil gi skolen økt fleksibilitet i påvente av fremtidig utvidelse av skolen.
Prosjektet ferdigstilles i januar 2022 innenfor budsjett.
Ullerøy skole- lærerarbeidsplasser
Det er bevilget 7,5 mill. kr til lærerarbeidsplasser ved Ullerøy skole og 0,8 mill. kr til nytt SD
anlegg. Prosjektering er ferdigstilt. Utlyses februar 2022. Oppstart byggearbeider er 1 kvartal
2022.
Kapasitetstiltak skole
Det er bevilget 7 mill.kr til utvidelse av kapasiteten Sandbakken barne- og ungdomsskole,
samt Grålum barneskole. Utfordringene på Grålum vil være midlertidig da det planlegges
utvidelse av kapasiteten. Brakkene på Sandbakken er tenkt permanent. Tiltakene har ikke
latt seg utføre i 2021. Ubrukte midler forslås videreført til 2022.
Ombygging og utbygging Grålum barneskole
Det er tidligere bevilget 2 mill. kr til en mulighetsstudie og bevilget og avsatt ytterligere 73
mill. kr i 2022 og 2023 til ombygging og utbygging ved Grålum barneskole. Mulighetsstudie
viser et forventet nybygg på ca. 1500 m2. Nybygget dekker den forventede
kapasitetsøkningen og erstatter bygningsmasse som må rives. Det må i tillegg gjøres
innvendige ombygginger i eksisterende bygningsmasse. Prosjektering starter opp i februar
2022. Det vil fremmes en sak til politisk behandling for endelig løsning og bevilgning når
prosjekteringen er gjennomført juni 2022.
Ullerøy leirskole
Det er bevilget 11 mill. kr og avsatt ytterligere 7 mill. kr i 2023 til utvidelse og omgjøringer av
hovedbygg ved Ullerøy leirskole. Overnattingskapasiteten skal utvides fra 1 til 2 klasser og
eksisterende lagerbygg skal erstattes med ett nytt. Det vil også bli gjort ombygginger i
eksisterende hovedbygg. Prosjektet skal også omfatte tilrettelegging av egne arealer til
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alternativ skolearena. Forventet oppstart byggearbeider er høst 2022. Forventet overtagelse
hovedbygg og verksted er vår 2023 og overnattingsfløy august 2023.
Utvidelse og oppgradering av Tindlund Barneskole
Det er tidligere bevilget 2 mill. kr og avsatt ytterligere 143 mill. kr i handlingsplan 2022 - 2025
til ett mulighetsstudie, oppgradering og utvidelse av skolen. Mulighetsstudie for barneskolen
forventes ferdigstilt i løpet av 2022. Prosjektering av barneskolen starter opp umiddelbart
etter dette. Det vil fremmes politisk sak til politisk behandling for endelige løsninger og
bevilgning når dette er gjennomført.
Gymsal Kruseløkka skole- mulighetsstudie
Det er gjennomført en mulighetsstudie for plassering av en flerbrukshall i sentrum som også
skal benyttes som gymarealer for Kruseløkka ungdomsskole. Mulighetsstudiet har tatt for
seg flere mulige tomter, og munnet ut med 3 alternative plasseringer. Prosjektet avsluttes
med et mindreforbruk på 0,15 mill. kr
Sarpsborgmarka barnehage-vognrom
Det er bevilget 1,5 mill. kr til vognrom. På bakgrunn av overvannsproblematikk på tomten har
prosjektet blitt dyrere enn antatt. Prosjektet er ferdigstilt og avsluttes med et merforbruk på
ca. 0,4 mill. kr
Kommuneområde samfunn
Nytt bibliotek
Det er bevilget 123 mill. kr til rehabilitering av eksisterende bibliotek og bygging av nye
biblioteklokaler. Det ble prekvalifisert tre entreprenører som hadde utarbeidet
løsningsforslag. Tilbudsfrist for mottak av løsningsforslag var 18.01.21 og for pristilbudet
01.03.21. En nedsatt jury har kåret NCC AS med forslaget «samling» som vinner av
konkurransen. Utvikling av vinnerforslaget og reguleringsarbeidene startet i september 2021.
Utviklingsfasen med entreprenør er nå avsluttet og har ikke medført store kostnadskrevende
endringer i planløsninger, tekniske løsninger eller layout for prosjektet.
Utbruddet av covid-19 har fått store økonomiske konsekvenser for prosjektet. Det har vært
og det er fortsatt stor ubalanse i markedet. Ubalansen har medført ekstraordinær prisøkning
på råvaremarkedet generelt, og spesielt på tung trelast, massivtre og stål. Økte energipriser
har også ført til økte priser på samtlige byggevarer. I tillegg er vi inne i en spesiell tid med
krig og uroligheter. Det er forventet tilleggskostnader i prosjektet på 31,5 mill.kr hvorav
forventet prisstigning utgjør 19,9 mill.kr. Tilleggskostnadene på 31,5 mill.kr er 18 mill. kr
høyere enn avsatt reserve. Forventet sluttkostnad på nytt bibliotek er etter dette 141 mill.kr.
Prosjektet legges frem for politisk behandling i bystyret 21.04.22 før byggekontrakt blir
inngått. Det er et mål at nytt bibliotek skal stå ferdig november 2023.
Utvikling av Landeparken
Det er bevilget 2,5 mill. kr til etablering av trafo og strømpunkter i Landeparken ved
«Lækkert». Prosjektet er ferdigstilt og avsluttes med et mindreforbruk på ca. 0,35 mill. kr.
Kommuneområde teknologi og endring
Digitalt førstevalg – felles informasjonssystem:
Det er totalt bevilget og avsatt 34,6 mill. kr i handlingsplanperioden. Digitalt førstevalg
innebærer at forvaltningen så langt som mulig er tilgjengelig på nett og at nettbaserte
tjenester er hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med brukerne.
Innledningsvis vil det være økt fokus på å flytte innbyggerne og medarbeidere over til digitale
flater med automatiserte prosesser og selvbetjente løsninger. Det vil blant annet bestå av
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både organisasjonsutvikling og nye arbeidsprosesser, samt implementering og bruk av ny
teknologi.
Oppgradering og skanning av papirarkiver
Det er bevilget og avsatt 12,4 mill. kr i handlingsplanperioden. Prosjektet «Digitalt
forvaltningsprogram, rydding og skanning av papirarkiv» er noe forsinket på tross av at IKA
Østfold ved årsskiftet forpliktet seg til å ferdigstille leveransen i 1. kvartal 2021. Korona har
medført at IKA Østfold fortsatt har utfordringer med fremdriften på skanning av
byggesaksarkivet.
IKT infrastruktur
Det er bevilget og avsatt 21,8 mill. kr i handlingsplanperioden. Kostnader knyttet til
oppgradering av trådløstnettverk i kommunale bygg er det som utgjør størst andel av
prosjektet totale bevilling. Det er forventet at oppgradert trådløst nettverk er på plass for
kommunen som helhet i løpet av 2022.
Kommuneområde teknisk
Øvelsesanlegg brannvesen
Det ble i bystyret 15.11.18 besluttet at nytt øvingsområde for Sarpsborg brannvesen
etableres i Gatedalen. Det er bevilget og avsatt 8,2 mill. kr. Entreprenør er kontrahert.
For å holde seg innenfor bevilget ramme er det gjort flere omprioriteringer i prosjektet.
Utslippssøknad for Gatedaler miljøanlegg er under behandling hos Statsforvalteren. Det
foretas nå geoteknisk vurdering av grunnforhold på hele eiendommen og omkringliggende
arealer. Videre arbeid avventes til vurderingen er klar. Det er av den grunn usikkert når
øvingsområdet vil kunne tas i bruk.
Solceller Valaskjold omsorgssenter
Det er bevilget 2 mill. kr til solceller på Valaskjold omsorgssenter. Anlegget er installert og
satt i drift innenfor budsjett.
Solceller Værn og Villa Tindlund
Det er bevilget 1 mill. kr til solceller på Værn og Villa Tindlund. Begge anleggene er installert
og satt i drift innenfor budsjett.
Varmepumpe Varteig skole
Det er bevilget 1,5 mill. kr til en luft til vann varmepumpe med naturlig kuldemedie på Varteig
skole. Oppstart byggearbeider var medio juni 2021. Prosjektet ble ferdigstilt innenfor budsjett
desember 2021.
Varmepumpe Lande skole
Det er bevilget 2,0 mill. kr til en luft til vann varmepumpe med naturlig kuldemedie på Lande
skole. Oppstart byggearbeider var medio juni 2021. Prosjektet ble ferdigstilt innenfor budsjett
desember 2021.
Utvidelse av lokaler IKA Østfold
Østfold interkommunale arkivselskap IKS som er lokalisert ved Skjeberg
administrasjonsbygg er eid av 14 kommuner samt Viken fylkeskommune, og leier i dag
lokaler av Sarpsborg kommune. IKA-bygget er i dag for lite til å dekke eiernes og fremtidens
behov. Selskapet har derfor et stort behov for utvidelse av lokaler til arkiv og flere kontorer.
Sak om investering ble lagt frem for formannskapet i oktober og bystyret i november 2020 og
det ble bevilget 64,5 mill. kr til prosjektet.
Tilslutning til husleieavtalen ble avklart i eierorganisasjonen januar 2021.
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Sarpsborg kommune har som eier av bygget, i samarbeid med selskapet, prosjektert en
løsning som innebærer en utvidelse på ca. 2 800 m2. Utvidelsen er forutsatt dekket inn
gjennom økt husleie for selskapet.
Kontrakten med entreprenør ble inngått 09.03.21, en tid med store usikkerheter i markedet.
Det er foreløpig ikke mottatt noen krav om prisstigning fra entreprenør. Forventet
ferdigstillelse i løpet av juni innenfor budsjett.

Ravneberget kvinnefengsel- Utvidelse
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) ønsker å utvide Ravneberget fengsel. De har i den
forbindelse bedt Sarpsborg kommune om å utrede mulighetene for å utvide dagens fengsel
basert på leverte prinsippskisser. Prinsippskissene viser ønsket utvidelse med inntil 40
plasser og ett tilbygg på ca. 1600 m2. Utvidelsen vil innbefatte omfordeling av 20
eksisterende plasser og 20 nye plasser.
Siden ønsket areal ligger i et uregulert område må det startes en regulering og en
mulighetsstudie i området for å se på hvilke muligheter/begrensninger som vil være førende
for det videre arbeidet. Formannskapet vedtok i møte 25.03.21:
•

Det benyttes inntil kr 1.000.000 til oppstart av regulering og en mulighetsstudie på
utvidelsen av Ravneberget fengsel.

KDI garanterer kostnader forbundet med utarbeidelsen av detaljreguleringsplan og
mulighetsstudie med inntil 1 mill. kr uavhengig av utfallet av reguleringsprosessen og
mulighetsstudien. Det er inngått en avtale som sikrer dette.
Det er stor usikkerhet rundt hva investeringskostnaden på Ravneberget vil kunne bli. Ut fra
erfaringstall ligger et bygg av denne typen på ca. 42000,- kr/m2(2022 kr). Ut fra KDI sitt
ønske om et bygg på ca. 1600 m2 vil en fremtidig investering kunne ligge i størrelsesorden
77 mill. kr. Det er da hensyntatt 10 mill. kr til tilpasning av infrastruktur, sikringstiltak o.l.
Kommunens eventuelle merutgifter i forbindelse med investeringen er forutsatt dekket
gjennom økt husleie.
Regulering og mulighetsstudie pågår. Det er utfordringer med å få plassert nytt bygg sør for
fengselet på grunn av antikvariske hensyn. Det sees på muligheten for å erstatte bygg inne
på fengselsområdet med ett nytt større bygg.
Pellygata
Det ble i bystyret 12.11.20 bevilget 20 mill. kr til oppgradering av Pellygata.
Prosjekteringen viste at prosjektet trengte en tilleggsbevilgning for at prosjektet skulle
gjennomføres som planlagt.
I bystyret 18.11.21 ble det fattet følgende vedtak:
• Pellygata oppgraderes fra Torggata og så langt øst det er mulig innenfor
eksisterende bevilgning på 20 mill. kr.
•

Det settes av 1 mill. kr til regulering av den østligste delen av gata (v/Esso), som
dekkes av eksisterende bevilgning til strategiske oppkjøp og utvikling av eiendom.

Prosjektering pågår. Utlyses sammen med Nils Hønsvaldsgate mai 2022.
Forventet oppstart anleggsarbeider er høst 2022. Forventet ferdigstillelse vår/sommer 2023.
Nils Hønsvaldsgate

55

95

ÅRSRAPPORT 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Det er bevilget 5,5 mill. kr til utskifting av 80 meter vannledning og til oppgradering av
gateløpet. Prosjektet er ferdig prosjektert og utlyses sammen med Pellygata mai 2022.
Navestad/Berg
Reguleringsplanen ble endelig stadfestet av Fylkesmannen i Oslo og Viken den 30.04.19.
Det er bevilget og avsatt 41,5 mill. kr i budsjett og HP 2022-2025 til opparbeidelse av vei,
vann og avløp til tomtefeltet. Fremdriften i prosjektet er usikker.
Sarpsborg rådhus ventilasjon, varmeanlegg og bedre arealutnyttelse
Det er bevilget og avsatt 60,2 mill. kr til tekniske utbedringer ved sarpsborg rådhus. 1,5 mill.
kr av rammen skal øremerkes sikkerhetstiltak i bygget.
Entreprenør er kontrahert og startet arbeidene oktober 2021. Arbeidene på loft og i 4 etasje
er ferdigstilt. Forventet ferdigstillelse av arbeider i 3 etasje er februar 2022. Prosjektet
forventes ferdigstilt september 2022. På grunn av pandemien og ekstraordinære
prisøkninger i markedet er prosjektet påført utgifter på ca. 3,1 mill. kr. Prosjektet forventes
levert med ett merforbruk på ca. 1 mill. kr.
Bobilparkering
I formannskapet 15.12.2016 ble det avsatt 1 mill. kr til etablering av 3-5
bobilparkeringsplasser ved Glengshølen. Det ble avholdt en tilbudskonkurranse med
kommunens rammeavtalepartnere. Tilbudene viste at prosjektet ville bli over 3 mill. kr dyrere
enn forutsatt. Det ble i formannskapet 11.12.18 besluttet å avlyse konkurransen for
bobilparkering i Glengshølen. Bobilparkering er i stedet etablert i Strandgata 4-6 i
Sandesund med betalingsløsning og uten tømmestasjon. I påvente av tømmestasjonen er
betalingsløsningen ikke satt i drift. Det ble i budsjett 2020 bevilget 1 mill. kr til etablering av
tømmestasjon og betalingsløsning. Entreprenør ble kontrahert august 2021. Utfordrende
grunnforhold har gjort at dette arbeidet har vært komplisert og tidkrevende. Tømmestasjon
og betalingsløsning ferdigstilles og settes i drift i løpet av februar 2022 innenfor budsjett.
Skjebergveien (meieri- Sandbakken skole)/Hafslundskogen
Skjebergveien fra gamle Meieriet til Spar-butikken på Klavestadhaugen (2,5 km) og
Hafslundskogen (430 m) er i disse dager under prosjektering. Det er bevilget henholdsvis 90
og 15 mill. kr til prosjektet som omfatter separering og gjøres i samarbeid med Statens
vegvesen. Prosjektering er ferdigstilt. Entreprise utlyses april 2022. Planlagt oppstart
arbeider er august 2022 med forventet ferdigstillelse i løpet av våren 2025.
Nipa-prosjektet.
Nipa-prosjektet er det største prosjektet utløst av dagens VVA-plan. Nipa-prosjektet består
av flere delprosjekter og strekker seg fra Baterød til Jellestad med stikkledning til Isefoss
og Kampenes. Målsetningen er å øke sikkerheten i vannforsyningen til østsiden av Glomma
fra Baterød vannverk til høydebassenget på Sandbakken, samt sørge for transport av
avløpsvann frem til kommunens sentrale avløpsanlegg på Alvim. Prosjektet har blitt svært
forsinket, hovedsakelig som følge av lang saksbehandling for konsesjon hos statlige
myndigheter. Det er nå gitt konsesjonsfritak for tiltaket av NVE.
En gjennomgang av prosjektet i forbindelse med bygging av nytt renseanlegg har ført til at
bystyret i egen sak mars 2021 vedtok endringer i prosjektet. Alt avløp øst for Glomma vil nå
føres via Nordbergveien til Torsbekkdalen og videre til Alvim. Det gjelder alt avløp langs
RV22 til Ise og hele resten av Skjeberg. Det blir ingen overføring av avløp over Glomma fra
pumpestasjon på Jellestad. Kombinert vann- og avløpspumpestasjon på Jellestad bygges
ikke. Det etableres i stedet nye vann- og avløpspumpestasjon ved nåværende
avløpspumpestasjon på Brusemyr. Endringene vil føre til bedre effekt på ledningsnettet og
kan gjøres til en lavere kostnad enn opprinnelig prosjekt. Prosjektet forventes gjennomført
innenfor en kostnadsramme på 152,6 mill. kr.
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Prosjekt
Tidligere

2022

Bevilget
2023

Totalt

Kampenes- Isefoss -vann/avløp

kr 4 000 000

kr 7 600 000

kr 7 000 000

kr 18 600 000

Baterød- Jellestad -vann

kr 7 500 000

kr 30 500 000

kr 10 000 000

kr 48 000 000

Pumpestasjon Brusemyr-vann/avløp

kr 7 500 000

kr 12 500 000

kr 10 000 000

kr 30 000 000

Jelestad-Brysemyr (Nipa)-vann

kr 14 000 000

kr 10 000 000

kr 24 000 000

Ringledning Brusemyr - Skjebergveien

kr 20 000 000

kr 6 000 000

kr 26 000 000

Brusemyr-rådhusveien-avløp

kr 6 000 000

kr 6 000 000
kr 152 600 000

Tunevannet sydøst Etappe 1 a-b-c/Trykkforsterker Nygårdsveien
Separering Tunevannet er delt opp i etapper, 1a (Trompetveien, Tunevannveien,
Badstuveien, Lækkertveien og Prost Bangsvei), 1b (Kirkeveien) og 1c (Lærer Nygårdsvei).
Trykkforsterker ved Nygårdsveien skal på sikt fases ut og erstattes derfor med en ny
vannledning over Landemyra. Området får da en mye bedre brannvannsdekning og
rundkjøring av vannet. Etappe 1a, 1c, og byggetrinn 1 på vannledning over Landemyra ble
ferdigstilt og overtatt høst 2021. Forventet ferdigstillelse etappe 1b er sommer 2023.
Totalt er det bevilget og avsatt i HP 22 - 29 73 mill. kr til prosjektet.

Sandesundsveien-Valkyriegata/Holbergsgate-vann
Det er bevilget 10,8 mill. kr til separering av 650 m vann- og avløpsledninger, samt
oppgradering av veinettet etter tilleggsbevilgning på 5 mill. kr i årsrapport for 2018.
Prosjektet er utvidet med ca. 200 m i forbindelse med de nye blokkene som er satt opp i nye
Kulås terrasse. Prosjektet er ferdigstilt. Prosjektet avsluttes med ett mindreforbruk på ca. 0,6
mill. kr.
Rosenkrantzgate
Det er bevilget 10,4 mill. kr til separering av 175 m vann- og avløpsledninger, samt
oppgradering av veinettet. Prosjektet er ferdigstilt. Veidelen av prosjektet er avsluttet med et
merforbruk på 0,25 mill. kr. Vann- og avløpsdelen av prosjektet avsluttes med ett merforbruk
på 0,25 mill. kr. Totalt merforbruk på prosjektet er 0,5 mill. kr.
Rådhuskvartalet
Det er bevilget 4 mill.kr til separering av 245 m vannledninger og 165 m avløpsledninger i
Glengsgaten og Kulåsgaten. Prosjektet ferdigstilles våren 2022 med ett forventet merforbruk
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på ca. 2 mill. kr. Årsaken til merforbruket er dårligere grunnforhold enn først antatt. Dette har
medført dypere grøfter og mer omfattende sikringstiltak.
Brusevoldbekken
Prosjektet omfatter separering av en strekning på 1100 m, samt oppgradering av veinettet.
Det er bevilget og avsatt 24 mill. kr. Prosjektet ble igangsatt høst 2019. Prosjektet ble
ferdigstilt januar 2022. Kommunen er i dialog med entreprenør om sluttoppgjøret. Prosjektet
forventes levert med et merforbruk på ca. 1 mill. kr
Brevikbekken
Det er bevilget og avsatt 60 mill. kr til separering av 3340 m vann og avløpsledninger.
Prosjektet er foreløpig delt opp i to etapper.
Etappe 1 (1400 m) omfatter: Alb.Moeskausvei, Brevikveien, Evenrødveien, Skjoldensvei,
Klokkegårdsveien, Knoldensvei. Entreprenør ble kontrahert 2020. Asfalteringsarbeider
gjenstår og forventes ferdig vår 2022.
Etappe 2 (1940 m) omfatter Hjersingsvei, Fasanveien, Terneveien, Måkeveien og Høkveien.
Prosjektering ferdig juni 2020. Oppstart anleggsarbeider mai 2021. Forventet ferdigstillelse
september 2022.
Det forventes et merforbruk på om lag 13 mill. kr på begge etappene. Merforbruket skyldes
hovedsakelig at prosjektet har blitt utvidet av hensyn til fremtidig drift.
Brevikbekken Etappe 3
Etappe 3 (1900 m) omfatter St.M.Kolstadsvei, Frøyasvei, Sisikveien, Syrinveien,
Evenrødveien, Lerkeveien og Jerpeveien. Det er bevilget 1 mill. kr for å starte
prosjekteringen. Det er bevilget 20 mill. kr i 2022 og avsatt ytterligere 20 mill. kr i 2023 til
realisering av prosjektet.
Kalabekken
Det er bevilget 48 mill. kr til separering av 2 600 m vann og avløpsledninger. Prosjektering
ferdig i 2019. Oppstart anleggsarbeider var februar/mars 2021. Forventet ferdigstillelse i
løpet vår/sommer 2023.
Albert Moskausv til Sarpsborgvn
Prosjektet omfatter separering av 810 m vei, samt oppgradering av veinettet. Det er bevilget
og avsatt 18,1 mill. kr. Oppstart arbeider oktober 2019. Prosjektet ble ferdigstilt i februar
2021. Sluttoppgjør gjenstår. Prosjektet forventes avsluttet med et lite merforbruk.
Separering Elvegata-Alegata-vann/avløp
Det er bevilget 6 mill. kr til separering av 240 m vann og avløpsledninger. Prosjektet
avsluttes med et merforbruk på ca. 1,5 mill. kr. Årsaken til merforbruket er utfordrende
grunnforhold.
Ny avløpsstasjon Elvegata
Eksisterende avløpsstasjon ved Borregaard er ombygd. I tillegg er det etablert en ny
avløpsstasjon. Det er bevilget 1 mill. kr til prosjektet. Prosjektet avsluttes med et merforbruk
på ca. 0,7 mill. kr. Årsaken til merforbruket er utfordrende grunnforhold.
Separering Opsund
Det er bevilget 179,5 mill. kr til vannledning fra Baterød og inn Glengshølen og utskifting av
ca. 7000 m med vann og avløpsledninger på Opsund. Landdelen på Opsund er delt opp i 5
etapper.
Etappe 1: (1350 m) omfatter del av Bjerkevei, del av Mørchsvei og del av Wisløffsvei.
Etappe 2: (680 m) omfatter del av Opsundvei og del av Bjerkevei.
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Etappe 3: (2340 m) omfatter del av Opsundvei, Arne Schiesvei, del av Mørchsvei,
Grimsgaardvei, Kellersvei, Allbin Larsensvei og del av Marenjuls vei.
Etappe 4: (1535m) omfatter del av Marenjuls vei, del av Wisløffsvei, Fastingsvei, Vestre
Bytangen, Hagebyveien og del av Morteskjær,
Etappe 5: (1170 m) omfatter del av Opsundvei, del av Morteskjær, del av Hagebyrveien og
Audunsvei.
Prosjektering er igangsatt på alle etapper.
Entreprenør er kontrahert på etappe 1 og 3 og arbeidene ble igangsatt oktober 2021.
Forventet ferdigstillelse etappe 1 og 3 er sommer 2023.
Vannledningen fra Baterød er ferdig lagt inn i Glengshølen. Det gjenstår tilkopling i kum på
land. Prosjektet forventes å ha en sluttkostnad på ca. 25 mill. kr.
Oppgradering trykkforsterkere.
Det er bevilget 10 mill. kr til oppgradering og ombygging av trykkøkningsstasjonene ved
Hasleåsen, Opstadveien, Vernerveien og Hevingen. Prosjektet er ferdigstilt, og avsluttes
med ett merforbruk på 0,75 mill. kr.
Nytt renseanlegg
Det ble i bystyret 10.12.20 vedtatt at Sarpsborg kommune realiserer et nytt
avløpsrenseanlegg gjennom en videreutvikling av dagens anlegg på Alvim. Våren 2021 ble
det lyst ut en konsulentkonkurranse for detaljprosjektering og prosjektgjennomføring av
prosjektet. Kontrakt ble inngått i juni 2021 med Norconsult. Prosjektering av nytt renseanlegg
er iverksatt ut fra forutsetningene i forprosjektet
Det er i budsjett og handlingsplan 2022-2029 totalt avsatt 827 mill. kr til å videreutvikle
renseanlegget på Alvim med tilhørende tilførselsnett. Ytterligere prosjektering og nytt
kostnadsanslag fra Norconsult AS viser at renseanlegget med 85 % sannsynlighet kan
realiseres innenfor en utgiftsramme på 1 129 mill. kr. Kostnadsøkningen har følgende
hovedårsaker:
- Økte kostnader til prosjektorganisasjon fordelt på konsulent og byggherre.
- Ekstraordinære prisøkninger som følge av covid 19
- Endret bygningsvolum, økt lengde på utslippsledning og økt dimensjon på deler av
transportsystemet.
Resterende utgift på 302 mill. kr innarbeides i kommende handlingsplan. JF. bystyresak
16/22.
De første entreprisene vil bli lyst ut på nyåret.
Prosjektet skal stå ferdig sommeren 2025.
Nytt vannverk
Detaljreguleringsplan for Baterød vannverk ble vedtatt 27.02.20. Arbeidernes jeger- og
fiskerforening fester tomt av kommunen nordvest for dagens vannverk (gnr. 1 bnr. 3838) til
foreningens klubbhus. Festetiden utgår i 2038. Kommunen kan i henhold til festekontrakten
ta tilbake tomten med to års varsel dersom den trengs til kommunale formål. Dersom planen
gjennomføres, må bygget til AJFF rives. Kommunen og AJFF er enige om at kommunen bør
kjøpe ut bebyggelsen så fort som mulig, og det er derfor innhentet takst på bebyggelsen
ansatt til kr 7.870.000. Det vil i tillegg påløpe dokumentavgift på ca. 200.000 kroner og FDVkostnader frem til bygningen rives samt rivningskostnader. Fremtidige FDV-kostnader og
rivningskostnader er ikke beregnet. I 1. tertial ble det derfor bevilget 8,2 mill. kr, slik at
kommunen kan betale for kjøp av bebyggelsen.
Det er bevilget og avsatt totalt 272 mill. kr til prosjektet. Prosjektet er under utredning.
Utskifting/rehabilitering av ventilasjon Kurland sykehjem
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Det er bevilget og avsatt 10,1 mill. kr til utskifting og rehabilitering av ventilasjonsanlegget på
Kurland sykehjem. Prosjektering starter første halvår 2022.
Utvikling av Gatedalen modernisering av gjenvinningsstasjon, etablering av arealer for
lagring og behandling av avfall
Det er igangsatt utredning i forbindelse med videreutvikling av Gatedalen miljøstasjon i tråd
med anbefalinger i avfallsplanen. Renovasjonstjenestene i Sarpsborg skal være
framtidsrettede, og innbyggerne skal oppleve tjenester av god kvalitet. Material- og
ombruksgraden av avfallet skal økes hvert år og være i tråd med EU`s målsettinger om
avfall. Innbyggere og mindre næringsvirksomheter i Sarpsborg kommune vil oppleve en
fremtidsrettet og praktisk utformet gjenvinningsstasjon som legger til rette for ombruk og et
sirkulært kretsløp. Programmet utvikling av renovasjonstjenestene består av flere
delprosjekter; Innsamling av avfall i egenregi, utarbeidelse av ny reguleringsplan for
Gatedalen miljøanlegg, bygging av ny gjenvinningsstasjon og betalingsløsning, samt
tilpasning til ettersorteringsanlegget ØAS (Østfold Avfallssortering).
I 2020 ble det utarbeidet en mulighetsstudie for Gatedalen miljøanlegg. Den viser plassering
av ny gjenvinningsstasjon på eksisterende område og på jordbruksarealet i øst. Videre viser
mulighetsstudien alternativer for plassering og samlokalisering av kommunaltekniske
tjenester og ombrukshall for avfall. Premissgivende for plassering er resultatet av arbeidet
med grunnundersøkelser. Arbeidet med grunnundersøkelse ble startet i 2020, og pågikk ut i
2021 hvor det ble foretatt ytterligere grunnundersøkelser etter funn av kvikkleire. Det er
arbeides fortsatt med resultatene og anbefalinger fra geoteknikere. Resultatene var først
forventet ferdig i november 2021, men er ytterligere forsinket og hvor konsulent antyder at
disse vil leveres medio april 2022.
Gatedalen etablerte ny betalingsløsning som ble iverksatt 1. oktober 2021.
Kjøp av slambil og etablering av parkeringsplass
Det er i 2021 bevilget 7,8 mill. kr til kjøp av slambil og etablering av
varmgarasje/parkeringsplass til denne. Anbudet er tildelt og kontrakt med leverandør inngås
oktober 2021, men det er forventet at leveringstiden vil være om lag 1 år. Slambilen er
forventet levert november 2022. Dette vil medføre at oppstart av tømming av slam i egenregi
tidligst kan starte 1.1 2023. Videre må garasjeplassering av slambilen avklareres nærmere i
forbindelse med hvor tjenesten skal driftes.
Rehabilitere Sarpsborghallen- svømmehall
Hovedbassenget, opplæringsbassenget og plaskebassenget i Sarpsborghallen er renovert.
Det er montert nytt stålbasseng i alle tre bassenger. Videre er det lagt nye fliser på gulvet
rundt bassengene, hele det bassengtekniske anlegget er skiftet ut. Det gamle lysanlegget er
erstattet med nytt og det er montert ny ventilasjon under bassenget. Det er bevilget 26 mill.
kr til prosjektet. Entreprenør ble kontrahert 20.10.20. Bassenget ble stengt for brukere 30.
oktober 2020. Oppstart byggearbeider var i uke 16 2020. Prosjektet ble ferdigstilt oktober
2021. Prosjektet har på grunn av pandemien hatt store problemer med leveranser av varer
og tjenester fra utlandet. Prosjektet er påført utgifter for karantenehotell for arbeidere
pålydende 0,55 mill. kr. Sluttoppgjør er mottatt fra entreprenør. Prosjektet forventes avsluttes
innenfor budsjett.
Utbedring av kirkebygg
Konsulentfirmaet WSP Engineering har foretatt en enkel bygningsmessig tilstandsanalyse av
kirkene i Sarpsborg. På grunnlag av tilstandsanalysen er det utarbeidet et kostnadsoverslag
for alle tiltakene. Det ble i egen sak bevilget 12 mill. kr til videre utredning og utbedring av
tiltak med tilstandsgrad TG3. Dette er tiltak som må utføres raskt for å unngå ytterligere
følgeskader. Prioriteringer gjøres i samarbeid med kirkevergen.
Det ble avholdt konkurranse og kontrahert entreprenører på rehabilitering/utskifting av tak
ved Skjebergdalen, Holleby og Solli kirker. Disse arbeidene ble ferdigstilt i løpet av 2021.
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Det er også iverksatt og ferdigstilt utskifting av klokketårn på Greåker kirke. Det er skiftet 8
vinduer og en vegg med råteskadet panel på Hafslund kirke. Det vurderes å utbedre
fasadene på Solli kirke.

Varmeanlegg Trafo-Gågaten
Varmeanlegget i gågaten blir forsynt med strøm fra to trafoer, i St. Mariesgt 96 og 72. Disse
er underdimensjonert og må oppgraderes. Det er bevilget 5,5 mill. kr til prosjektet. Ny trafo
er etablert og anlegget er satt i drift i St. Mariesgt 96. Trafo i St. Mariesgt 72 beholdes. Det
etableres en tilleggsforsyning fra St. Mariesgt 68. Prosjektets fremdrift er avhengig av
tilbakemelding fra strømleverandør ELVIA. Søknad til strømleverandør ble sendt uke 46.
Med 12 ukers behandlingstid skulle svar foreligget i uke 6 2022. Årsaken til forsinkelsen er at
Sarpsborg kommune enda ikke har mottatt tilbakemelding fra strømleverandør.
Saksbehandler hos ELVIA har blitt kontaktet flere ganger uten hell. Dette medfører at siste
sløyfe av gatevarmen ikke blir satt i drift på denne siden av sommeren. Det jobbes nå for at
siste del av prosjektet ferdigstilles og idriftssettes i løpet av september 2022.
Ny Ambulansestasjon
Det ble i formannskapet 26.11.20 og bystyret 10.12.20 bevilget 64 mill. kr til prosjektet.
Bevilgningen dekkes gjennom økt husleie til Sykehuset Østfold. Saken ble sluttbehandlet og
vedtatt i foretaksstyret i Sykehuset Østfold medio september 2021. Det ble i 2. tertial rapport
varslet at inngitt tilbudspris fra entreprenør kan bli oppjustert på grunn av pandemien,
forsinkelser og ekstraordinære prisstigninger på materialer.
På grunn av ovenstående er ny tilbudspris begrunnet, dokumentert og økt med 7 mill. kr.
Prosjektet forventes levert med et merforbruk på 7 mill. kr.
Ekstrautgiften dekkes gjennom økt husleie til Sykehuset Østfold.
Entreprenør er kontrahert og forventet oppstart anleggsarbeider er april 2022.
Forventet ferdigstillelse og bruksklar ambulansestasjon er mai 2023.
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Investeringsavslutninger
En samlet oversikt over kommunens investeringsprosjekter fremgår av vedlegg 1 til
rapporten. Totalt er 78 investerings prosjekter/delprosjekter, og 3 salgsprosjekter foreslått
avsluttet, sammendrag er gjengitt i tabellen under. Samlet mindreforbruk på prosjektene som
avsluttes er 56,8 mill. kr.

Investeringer

Økonomisk avvik i kr
-

Avsluttes
Avsluttes årlig
Sum

1 231 723
50 555 942
49 324 219

Salg

Antall delprosjekter
35
43
78

Økonomisk avvik i kr Antall delprosjekter
1
200 000
2
7 265 123
3
7 465 123

Avsluttes
Avsluttes årlig
Sum

Prosjektenes ubenyttede finansiering i 2021 skal iht. gjeldende regelverk rebevilges til bruk i
2022. Totalt foreslås netto 198,2 mill. kr videreført til bruk i 2022. 2,5 mill. kr foreslås vurdert
innarbeidet i kommende budsjett og handlingsplan.
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KOMMUNEOMRÅDE HELSE OG VELFERD
Tjenestemål
Tjenestemål
Resultat
2021

Virksomhet/tjeneste

Ambisjon i
perioden

Direktør helse og velferd med stab
Mål: Tjenester med god kvalitet
Antall overliggerdøgn for utskrivningsklare pasienter fra sykehuset årlig

103

< 100

2

< 10

79

> 90

Virksomhet helse
Mål: Tjenester med god kvalitet
Antall klager legevakt

Virksomhet forvaltning og utvikling
Mål: En trygg bolig for alle
Totalt antall husstander som bosettes med bistand fra team bolig årlig

NAV
Mål: Tjenester som fremmer aktivitet og mestring
Andel av alle mottakere av økonomisk sosialhjelp 18-29 år
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-29 år (måneder)
Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter endt introduksjonsprogram
(siste 12 mnd.)

34,5 %
5,5
64 %

< 30 %
< 5,7
> 60 %

Omsorgstjenester
Mål: Tjenester med god kvalitet
Opplevd kvalitet i sykehjem (beboere) (skala 1-6)

5,0

5,0

Opplevd kvalitet i sykehjem (pårørende) (skala 1-6)

4,6

4,6

Opplevd kvalitet i hjemmebaserte tjenester (brukere) (skala 1-6)

5,0

5,0

5,0

5,0

70 %

> 80 %

Boveiledning
Mål: Tjenester med god kvalitet
Opplevd kvalitet i boveiledningstjenesten (pårørende)

Barnevern
Mål: Redusere saksbehandlingstid
Andel undersøkelser som behandles innen 3 måneder

Antall overliggerdøgn ved sykehuset for 2021 var rapportert til 103. I 2020 var det rapportert
til 85, mens det for tilsvarende periode i 2019 var 107.
Antall klager på legevakten gjelder klager kommunen får fra Statsforvalteren og
Helsetilsynet. Klager som kommer inn fra enkeltpasienter og brukerombudet tas ikke med i
tallet ovenfor.
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For fortsatt å holde antallet bostedsløse på et lavt nivå er innsatsen fra boligkontaktene
avgjørende. Antall husstander bosatt med bistand fra boligkontaktene er omtrent doblet fra
2019 til 2021. Kommunen hadde ingen bostedsløse pr. 31/12-21.
Brukerundersøkelsene i omsorgstjenestene ble gjennomført i 2018 for hjemmetjenestene og
i 2017 for sykehjemmene. Undersøkelsene viser gode resultater. Det skulle vært
gjennomført en ny undersøkelse innenfor sykehjem, men på grunn av arbeidet med
kompetanse- og opplæringsplanen i 2019 og koronapandemien i 2020 og 2021 ble dette
arbeidet utsatt. Det planlegges en ny brukerundersøkelse i 2023.
Den siste brukerundersøkelsen i boveiledningstjenesten for pårørende ble gjennomført i
2017. De pårørende var mest fornøyde med at brukerne trives og føler seg trygge både i
bolig og i jobb/aktivitet. Det var planlagt en ny undersøkelse i 2020 som ikke ble gjennomført
på grunn av koronapandemien. Det planlegges en ny brukerundersøkelse i 2023.
2021 var et utfordrende år med stor pågang på mange av NAV sine tjenester på grunn av
koronapandemien. Selv om antall permitterte og arbeidsledige sank i 2021 kan
utenforskapet komme til å øke i tiden fremover som følge av koronakrisen.
Langtidsledigheten vokser og både unge, flyktninger og innbyggere med nedsatt
arbeidsevne har fått og vil få en betydelig lengre vei til ordinært arbeid. Det er avgjørende at
NAV sine ressurser til oppfølging av de prioriterte gruppene skaleres slik at økning av
utenforskapet i Sarpsborg forebygges i størst mulig grad.
Andelen av alle mottakere av økonomisk sosialhjelp mellom 18-29 år i 2021 var 34,5 %,
omtrent likt som i 2020. Stønadslengde for 2021 er 5,5 måneder, som er noe kortere enn i
2020. Antall ungdommer på økonomisk sosialhjelp var 534 i 2021, omtrent som i 2020.
Flyktninger i arbeid eller utdanning siste 12 måneder er 64 %. Det har vært en krevende
periode med nedstenging og mange permitteringer. De som ikke har kommet ut i arbeid eller
utdanning har lite eller ingen skolebakgrunn, i tillegg til ikke-realiserbar yrkeserfaring fra
hjemlandet og «høy» alder.
Sarpsborg har hatt en stor vekst i sekundærtilflyttede i år. Dette fører til en stor økonomisk
belastning for Sarpsborg kommune. Det statlige integreringstilskuddet gis til kommunen en
flyktning er bosatt i de fem første årene. Etter dette står flyktningene fritt til å bosette seg
hvor de vil, men da stanser også pengestøtten. Det store antallet flyktninger som ble bosatt i
Norge i perioden 2015-2017, har nå passert fem år i sine bosettingskommuner, og kan velge
å flytte. På bakgrunn av det høye bosettingstallet i Norge for nevnte periode er det all grunn
til å tro at andel sekundærtilflytting vil være høy også de neste årene.
Barnevernet har gjennom hele pandemien hatt en sterk vekst i antall meldinger,
undersøkelser og tiltakssaker. Antall meldinger har imidlertid avtatt noe siste halve året. En
stor mengde undersøkelsessaker har medført en økning i antall fristbrudd. For noen av
sakene har statsforvalter utvidet fristen til 6 måneder og det betyr at andel fristbrudd ligger
på 27 %.
Det fremgår av rapporteringen til Statsforvalter som foretas hvert halvår at barnevernet har
gjennomført flere undersøkelser enn noen gang. Det kan se ut til at fristbrudd nå har
stabilisert seg og er i ferd med å snu i positiv retning. Barnevernet ser nå resultatene av økt
bemanning. Det kan forventes en positiv utvikling på saksbehandlingstid på undersøkelser
for neste rapportering.
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Prioriterte tiltak
Vedtatte styringsdokumenter
Kommunedelplan helse og omsorg
Hovedmål: Kommunens helse- og omsorgstjenester skal bidra til aktivitet, mestring, trygghet og
økonomisk bærekraft
Prioriterte tiltak

Tid (år) for
gjennomføring

Status per 31.12.2021

Omstrukturere omsorgstjenestene.

2021-2024

Hjemmetjenestene utarbeidet for
2020 en felles plan som bidrar til
ensartet drift i de tre virksomhetene.
Den rulleres årlig. Tilsvarende plan
utarbeides for heldøgnstjenestene
og boveiledningstjenesten med
virkning fra 2022.
Det arbeides kontinuerlig med
organisering av tjenestene slik at
Sarpsborgs innbyggere kan bli
boende i eget hjem så lenge som
mulig.

Ta i bruk 6 nye boliger i bofellesskap for
mennesker med psykiske lidelser.

2022-2024

Bygget blir overtatt i månedsskiftet
februar/mars 2022. Drift av
tjenestene i bygget utsettes på
grunn av rekrutteringsutfordringer.

Planlegge ytterligere 6-8 nye boliger i
bofellesskap for mennesker med psykiske
lidelser.

2023

Arbeidet er utsatt på grunn av
pandemien.

Utrede samlokalisering av
hjemmetjenesten.

2021

Hjemmetjenestene sentrum og vest
er samlokalisert. Det avventes
samlokalisering av hjemmetjeneste
øst til neste byggetrinn på Haugvoll
sykehjem er ferdigstilt.

2021-2024

Nye velferdsteknologiske løsninger
tas i bruk fortløpende.
Hjemmetjenestene har stort fokus
på å benytte velferdsteknologiske
løsninger for å møte dagens og
morgendagens utfordringer.

Styrke hjemmebaserte tjenester med vekt
på velferdsteknologi, hverdagsrehabilitering og kompetanseutvikling.

Hverdagsrehabilitering og
hverdagsmestring som metoder
videreføres og benyttes i tjenestene.
Tjenestene har stort fokus på
kompetanseutvikling samt sikre en
ensartet tjeneste uavhengig av
hvilken virksomhet som leverer
tjenester.
Etablere sosiale møteplasser og
aktivitetstilbud for å styrke den enkeltes
evne til å bli boende i eget hjem og leve
et aktivt liv.

2022-2024

65

105

Arbeidet med en videreutvikling av
Lærings- og mestringssenteret har
blitt forsinket fordi deler av lokalene
til senteret benyttes til koronalegevakt, i tillegg til at det har vært
strenge restriksjoner knyttet til

ÅRSRAPPORT 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

smittesituasjonen. Tilsatt ny
koordinator fra september som har
startet på arbeidet med å kartlegge
og forberede for oppstart av
tilbudene i 2022.
Aktivitetstilbud til yngre personer
med demens på Eplehagen
bofellesskap er etablert.
Starte planlegging av 48
omsorgsleiligheter på Bodalsjordet.

2023-2024

Ikke igangsatt. Behov for boliger
vurderes på nytt i 2023.

Etablere seniorboliger som sikrer en trygg
og aktiv hverdag.

2021-2024

Igangsatt. Kommunen har
tildelingsrett på 16 nybygde boliger
på Hafslundsøy – Tunet.

Kjøpe eksterne omsorgsplasser til
personer med rus- og psykiske lidelser.

2021-2024

Tiltak pågår og behov for heldøgns
omsorgsplasser til brukergruppen
har vært økende gjennom 2021.
Åpning av Kirkeveien bofellesskap i
2022 med 6. plasser vil redusere
behovet.

Øke satsingen på å rekruttere og beholde
medarbeidere med nødvendig
fagkompetanse i helse- og
omsorgstjenestene.

2021-2024

Et tiltak for å rekruttere og beholde
er innføring av mentorprogram for
nytilsatte sykepleier og vernepleiere.
Pilot bærekraftig omsorgstjenester
er gjennomført på Kurland
sykehjem. Prosjektet utvides i 2022.

Styrke kreftomsorgen gjennom bedre
koordinering, oppfølging, rehabilitering og
forebygging.

2021-2024

Vurdere om utbygging av Haugvoll
sykehjem kan påbegynnes mot slutten av
handlingsplanperioden.

2021

Det er et stort trykk på tjenesten.
For å styrke kreftomsorgen videre er
det nødvendig å reetablere
kreftnettverket på tvers.
Vurderingen er gjennomført.
Arbeidet i trinn 2 kan ikke
påbegynnes i
handlingsprogramperioden.

Handlingsprogram for avlastende støttetiltak og pårørendestøtte
Et handlingsprogram under Plattform for livslange tjenester
Hovedmål: Sikre at kommunen har varierte og fleksible avlastende og pårørendestøttende tjenester til
familier med hjemmeboende barn og unge med kognitive funksjonsnedsettelser.
Prioriterte tiltak
Støttekontaktordningen implementeres i
det ordinære kultur og aktivitetstilbudet.

Tid (år) for
gjennomføring
2021 - 2024

Status per 31.12.2021
Handlingsprogrammet ble satt på
pause i desember 2020 og er utvidet
fra å gjelde en gruppe pårørende til
å gjelde pårørende generelt og
deres rolle som ressurspersoner i
samfunnet, overfor kommunen og
overfor pasienter/brukere.
Det nye handlingsprogrammet
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planlegges være ferdig i løpet av
2023.

Støttekontakter organiseres individuelt og
/eller gruppevis der det er
sammenfallende fritids- og
aktivitetsinteresser.

2021 - 2024

Utsatt på grunn av
koronapandemien.

Innføre en individuell og fleksibel
avlastning gjennom timebasert og/eller
døgnbasert avlastning.

2021 - 2024

Delvis innført.

Handlingsprogram mot vold i nære relasjoner
Hovedmål: Forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.
Prioriterte tiltak

Tid (år) for
gjennomføring

Status per 31.12.2021

Videreutvikle foreldrestøttende tiltak
(foreldreveiledning og
sinnemestringskurs) ved familiesentrene.

2021-2024

Det er ikke igangsatt
sinnemestringskurs i 2021.

Arrangere årlig temauke om vold i nære
relasjoner.

2021-2024

Gjennomført i uke 47 2021 av
nettverket «Samlet mot vold i nære
relasjoner».

Utarbeide felles prosedyrer som sikrer
nødvendig samhandling ved vold i nære
relasjoner.

2021-2024

Prosedyren «Samlet mot vold» er
iverksatt.

Det har vært gjennomført 2 COS P
kurs (Circle of security international
paranting – trygghetssirkelen
mellom foreldre og barn) med til
sammen 13 familier.

Utvikle et felles varslingssystem for
melding av bekymring om vold i nære
relasjoner.

2021

Felles varslingssystem «TryggEST
i Sarpsborg» er iverksatt i Trinn 1
for hjelpetjenester. Mangler Trinn 2
som er for innbyggerne.

Prosjekter og enkeltsaker
Prosjekt/sak

Tid (år) for
gjennomføring

Status per 31.12.2021

Evaluere avtalen med Stiftelsen Blå Kors
Fredrikstad vedr tilbudet på
Kulåssenteret.

2021-2022

Avtalen vedrørende tilbudet på
Kulåssenteret er blitt videreført til
mars 2024. Planleggingen av
evalueringsarbeidet hadde oppstart
høsten 2021, og er pågående.
Prosessplan er under arbeid.

Følge opp tjenestedesign-prosjektet
Helhetlige og koordinerte forebyggende
tjenester til barn og unge.

2021-2022

Det er igangsatt flere prosesser som
et resultat av
tjenestedesignprosjektet. Det skal
utvikles en egen kommunedelplan
folkehelse og forebygging - “fra
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utenforskap til fellesskap”.
Planprogrammet er planlagt vedtatt
våren 2022. Det er nedsatt en egen
arbeidsgruppe som skal vurdere
ulike strukturelle grep for å styrke
samhandling og koordinering av
tjenester til barn og unge.
Samhandlingsfora er etablert, felles
ledermøter for alle som jobber med
barn og unge.
Vurdere muligheten for å etablere ehelsesykepleier på ungdomstrinnet i
Sarpsborgskolen.

2021

Sarpsborg kommune avventer
eventuell etablering av ordning med
e-helsesykepleier til kommunen
oppfyller veiledende norm for
bemanning av ordinær
helsesykepleiertjeneste.
Ved fremtidig rekrutering og
oppfyllelse av normen for
helsesykepleiere tilstrebes det å få
på plass ordningen med ehelsesykepleier.

Sikre at det er et vegetarisk alternativ
tilgjengelig for de som ønsker det i alle
kommunale institusjoner og kantiner.

2021

Tiltaket er iverksatt.

Innføre gratis prevensjon

2021

Ungdom; All ungdom som trenger
det får gratis nødprevensjon og
prevensjon i ungdomsskolene, de
videregående skolene og på
Helsestasjon for ungdom.
Kvinnehelse; Alle sårbare kvinner
får gratis nødprevensjon og
prevensjon via kommunens
jordmødre, fastleger og ved behov
for assistanse,
spesialisthelsetjenesten ved
gynekolog.

Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden
Navn på styringsdokument

Forventet
sluttbehandling

Status per 31.12.2021

Kommunedelplan struktur og kapasitet i
omsorgstjenestene

2021

Kommunedelplanen er sluttbehandlet i
2021.

Alkoholpolitisk handlingsprogram

2024

Handlingsprogram psykisk helse og rus

2025

Handlingsprogrammet ble
sluttbehandlet i Utvalg for velferd og
folkehelse i mai 2020.
Handlingsprogrammet skal behandles
på nytt i 2024.
Handlingsprogrammet skal behandles i
2025.
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Økonomi

Kommuneområde helse og velferd
Virksomhet Forvaltning og utvikling
Virksomhet helse
Virksomhet forebyggende tjenester
Virksomhet kompetansesenter rus og psykisk helse
Virksomhet kjøkken og kantine
Virksomhet NAV
Heldøgnsomsorg
Hjemmetjenester
Boveiledning
Virksomhet barnevern
Direktør helse og velferd med stab
Sum kommuneområde helse og velferd

Regnskap Rev. Budsjett
31.12.2021
2021
47 955
43 020
133 464
133 432
80 149
81 175
78 300
83 040
10 974
11 016
208 490
199 802
609 163
597 216
214 516
200 715
343 225
326 423
166 285
142 942
23 526
22 372
1 916 047

1 841 152

Avvik i kr Avvik i %
-4 935
-31
1 026
4 741
41
-8 689
-11 947
-13 801
-16 802
-23 343
-1 155

-11,5 %
0,0 %
1,3 %
5,7 %
0,4 %
-4,3 %
-2,0 %
-6,9 %
-5,1 %
-16,3 %
5,2 %

-74 895

-4,1 %

Tall i 1 000 kr
Faktiske
Økt ramme
koronakostnader
pga. korona
/tap av inntekt
2 480
2 200
34 850
33 500
850
500
1 600
1 100
543
400
669
520
25 904
23 050
8 004
7 500
8 746
7 510
72
330
5 027
4 900
88 745

81 510

Kommuneområde helse og velferd hadde samlet et merforbruk på nærmere 75 millioner i
2021. Merforbruket er fordelt på virksomhet barnevern, virksomhet forvaltning og utvikling,
virksomhet NAV, heldøgnsomsorg, hjemmetjenester og boveiledning. Kommuneområdet fikk
i 2021 justert sine budsjetter for å kompensere for økte utgifter som følge av
koronapandemien og for lønnsveksten. 2021 har vært et krevende år med stort trykk på
tjenestene.
Kommuneområde helse og velferd har kompliserte, sammensatte og omfattende
tjenesteområder med raske endringer i utfordringer og behov. Alle virksomhetene har
gjennom året hatt et stort fokus på økonomistyring og forsiktig bruk av midler samtidig som
det er brukt mye tid og ressurser til å håndtere koronapandemien.
Kommuneområdet helse og velferd har i 2021 hatt en forsvarlig drift, god økonomistyring og
en god håndtering av koronapandemien.
Merforbruket i virksomhet forvaltning og utvikling skyldes økning i omsorgsstønad,
avlastning og støttekontakt.
Virksomhet helse har et resultat i balanse.
Virksomhet forebyggende tjenester hadde et mindreforbruk i 2021. Noe av dette
mindreforbruket skyldes mange vakante stillinger. Det har vært krevende å følge opp
lovpålagte tjenester.
Virksomhet kompetansesenter rus og psykisk helse hadde et mindreforbruk i 2021.
Mindreforbruket skyldes en inntekt som ble ført i regnskapet i 2021, som virksomheten i
utgangspunktet har behov for først i 2022.
Virksomhet NAV hadde totalt sett merforbruk i 2021. Merforbruket skyldes kostnader knyttet
til kvalifiseringsprogrammet. Det er økt innsøking til programmet, samt mange har fått
forlenget programtid. Det er også økte lønnskostnader knyttet til kvalifiseringsprogrammet
enn tidligere år på grunn av forebygging av fristbrudd. NAV har hatt mindreforbruk på
introduksjonsstønaden som skyldes utsatt bosetting.
Heldøgnsomsorgen hadde et merforbruk i 2021. Dette skyldes i hovedsak koronautgifter
(utover det som er kompensert), høyt sykefravær, overtid, utgifter til vikarbyrå, styrking av
bemanning grunnet ressurskrevende brukere og økt bosetting/vedtak i barnebolig. Økt
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smitte har medført økte utgifter.
Hjemmetjenesten hadde totalt sett et merforbruk i 2021. Dette skyldes i hovedsak
koronautgifter (utover det som er kompensert), høyt sykefravær, utgifter til vikarbyrå, økt
tjenestebehov, BPA-tiltak og merkostnader til bilhold. Det har periodevis vært noe lavere
aktivitetsnivå enn normalt med praktisk bistand/hjemmehjelp grunnet koronasituasjonen. Det
er også innført årsturnus, som kan være en kostnadsdriver, men det kan like fullt være at
kostnadene hadde blitt høyere dersom årsturnus ikke hadde blitt innført. Årsturnus i
hjemmetjenesten øst har ført til at de for eksempel ikke har benyttet vikarbyrå i 2021.
Årsturnus er i tillegg et av de viktigste tiltakene vi har for å øke rekruttering og beholde
medarbeidere.
For både heldøgnsomsorgen og hjemmetjenesten har året vært preget av høyt sykefravær
og vansker med å rekruttere sykepleiere.
Boveiledningstjenesten hadde totalt sett et merforbruk i 2021. Dette skyldes i hovedsak
koronautgifter (utover det som er kompensert), etterslep på lønnsoppgjøret fra 2019,
ressurskrevende brukere, utgifter til vikarbyrå, økning av BPA vedtak, nye brukere, økning i
antall vedtak på Holleby avlastning og drift av Værn. Det har vært redusert aktivitet blant
annet på aktivitetssentrene grunnet koronasituasjonen.
Virksomhet barnevern hadde et stort merforbruk. Merforbruket gjelder spesielt rammen som
er satt av til plasseringer (institusjon, spesialiserte fosterhjem, beredskapshjem, forsterket
fosterhjem og ordinære fosterhjem.), samt mange flere døgn i institusjon i perioden. Fra
september til desember har det vært ti nye plasseringer, derav to institusjonsplasseringer og
åtte i forsterket fosterhjem. Barnevernet hadde også et stort merforbruk til etablering av
fosterbarn.
Direktør helse og velferd stab hadde totalt sett et mindreforbruk. Det er høyere inntekter enn
budsjettert fra brukerbetalinger/abonnementer og lavere utgifter til e-helse.
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KOMMUNEOMRÅDE OPPVEKST
Tjenestemål
Tjenestemål
Resultat
2021

Ambisjon i
perioden

41,3

41,9

Mobbing på skolen, 7.trinn

7,5 %

0%

Mobbing på skolen, 10.trinn

3,7 %

0%

Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående
opplæring

97,3 %

100 %

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO

52,1 %

> 54 %

Virksomhet/tjeneste
Grunnskole
Mål: Forbedre læringsresultater
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt ungdomstrinn
Mål: Forbedre læringsmiljø

Mål: Forbedre deltakelse

Barnehage
Mål: Øke andel barn i barnehage
Andel barn 1-5 år med barnehageplass
minoritetsspråklige10

Andel
innvandrerbarn11 1-5 år

barn i barnehage i forhold til

91,6 %

>92,1 %

82,4 %

83,9 %

Kilde: Utdanningsdirektoratet og Statistisk Sentralbyrå

Grunnskole
I Sarpsborg var det 620 elever som gikk ut 10. trinn våren 2021. I gjennomsnitt hadde disse
41,3 grunnskolepoeng. Til sammenligning gikk det i 2020 ut 589 elever.
Grunnskolepoengene var da 41,9.
Grunnskolepoengene økte betydelig fra 2019 til 2020, både nasjonalt og lokalt. Nasjonalt var
grunnskolepoengene 43,3 i 2021 og 43,2 i 2020.
På grunn av at eksamen for alle grunnskoleelever ble avlyst skoleårene 2019-20 og 202021, er grunnskolepoengene for disse skoleårene kun basert på standpunktkarakterer.
På elevundersøkelsen på 7. trinn svarer 7,5 % av elevene at de har blitt mobbet på skolen i
2021. 6,0% svarer at de har blitt mobbet av andre elever, 0,6 % sier at de har blitt mobbet av
voksne på skolen og 3,6 % sier at de har blitt mobbet digitalt. Nasjonalt svarer 7,9 % av
elevene på 7. trinn at de har blitt mobbet på skolen i 2021.
På 10. årstrinn svarer 3,7 % av elevene at de har blitt mobbet på skolen i 2021. 2,5 % sier at
de har blitt mobbet av andre elever, 1,4 % sier at de har blitt mobbet av voksne på skolen,
og 2,1 % svarer at de har blitt mobbet digitalt. Nasjonalt svarer 5,6 % av elevene på 10. trinn
at de har blitt mobbet på skolen i 2021.
10
11

Barn med annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk eller engelsk (SSB).
Førstegangsinnvandrere uten norsk bakgrunn og andregenerasjonsinnvandrere (SSB).
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Det er viktig å presisere at elevundersøkelsen viser et «øyeblikksbilde» fra de kommunale
grunnskolene i Sarpsborg. Utvalget er så lite at den statistiske usikkerheten er ganske stor.
Statistikk fra Utdanningsdirektoratet viser at 97,3 % av elevene som gikk ut av 10. trinn i
Sarpsborgskolen i 2021 har startet i videregående opplæring samme år som de avsluttet
grunnskolen. Dette er tilnærmet samme andel som i 2020 (98 %). For landet uten Oslo er
andelen 97,7 % i 2021.
Per 1. oktober 2021 var 52,1 % av alle barn i alderen 6-9 år i Sarpsborgskolen i kommunal
eller privat skolefritidsordning. Dette er økning fra 49,2 % i 2020. For landet uten Oslo er
andelen 56,8 % i 2021.
Barnehage
Andel Sarpsborgbarn 1-5 år med barnehageplass var 91,6 % i 2021. Dette er en økning fra
89,6 % i 2020. Årets tall viser at det var en midlertidig reduksjon fra 2019 til 2020 som trolig
skyldes usikkerheten rundt Covid-19. For landet utenom Oslo var 93,6 % av barn 1-5 år i
barnehage i 2021.
Andel barn i kommunale barnehager i 2021 var 27,3 %. I 2020 var andelen på 27 %. I 2019
27,2 %. Sarpsborg kommune har de siste årene hatt en overkapasitet på barnehageplasser.
Det har resultert i at et antall plasser i kommunale barnehager har blitt holdt ledige.
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle innvandrerbarn 1-5 år var i 2021
på 82,4 %. Dette er en økning fra 77,1 % i 2020. For landet uten Oslo er andelen 85,6 %.
Utdypende analyse av resultater på tjenestemål gjøres i Kvalitetsmeldinger om barnehage
og grunnskole for 2021. Disse legges fram til behandling Bystyret i mai 2022.

Prioriterte tiltak
Vedtatte styringsdokumenter
Kommunedelplan oppvekst
Hovedmål: Sammen skaper vi Sarpsborg - der barn og unge lykkes
•

Innsatsområder
o Helhet og sammenheng
o Læringskvalitet og læringsutbytte
o Kompetanse og rekruttering
o Kvalitet i ledelse og organisasjonsutvikling
Prioriterte tiltak
Tid (år) for
gjennomføring
Utvikle felles standard for forberedende
aktiviteter til skolestart, et samarbeid
mellom barnehage og skole

2021

Arbeide målrettet for godkjenning som
helsefremmende barnehager og skoler

2021-2024
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Status per 31.12.2021

Prosjektet er utsatt grunnet Covid19. Gjennomføringsperiode vil bli
utvidet.
Tiltaket har ikke vært prioritert under
pandemien. 5 skoler er godkjent
som helsefremmende. Øvrige skoler
og kommunale barnehager arbeider
for godkjenning. 11 private
barnehager er godkjent som
helsefremmende. 12 barnehager (8
kommunale) deltar i prosjektet
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Helsefremmende barnehager i
Sarpsborg – Barns fysiske og
psykiske helse.
Kommunen bør se på nye løsninger
for godkjenning, da det for tiden ikke
er mulig å søke om fylkeskommunal
godkjenning etter tidligere ordning.
Implementere nye nasjonale fagplaner i
grunnskolen, L-2020

2021-2024

Nye nasjonale læreplaner,
Kunnskapsløftet 2020 er tatt i bruk.
I Sarpsborgskolene fortsetter arbeid
med implementering gjennom
jevnlige felles fagsamlinger og lokalt
arbeid på skolene.

Utrede hvordan øke andelen barn i SFO.

2021

Tiltaket ses i sammenheng med
faglig innhold og Oppvekstplanens
handlingsdel med rullering av tiltak i
HP 2022. Avventer effekt av
nasjonale økonomiske insentiver for
lavere SFO-priser.

Legge til rette for reell medvirkning i
barnehager og skoler gjennom
Foreldreråd (FAU), Samarbeidsutvalg
(SU) og skolemiljøutvalg (SMU).

2021-2022

Arbeidet pågår i alle barnehager og
skoler i henhold til Barnehageloven
og Opplæringsloven.

Tilby ledere videreutdanning i ledelse

2021-2024

7 ledere deltar i
lederutdanning studieår 2021/2022.

Videreutdanne lærere i grunnskolen for å
møte nye nasjonale kompetansekrav

2021-2024

Utdanne lærerspesialister i grunnskolen.

2021-2024

Arbeidet pågår gjennom nasjonal
kompetansestrategi. 52 lærere har
fullført videreutdanning studieåret
2020/2021. 51 av 73 søknader er
prioritert av skoleeier og godkjent av
Utdanningsdirektoratet ved oppstart
til studieåret 2021/2022.
4 lærere gjennomfører
utdanning 2021/2022.
Lærerspesialistordningen er avviklet
av regjeringen fra 2022.

Videreutdanne førskolelærere i
grunnskolen.

Etterutdanne lærere gjennom
desentralisert kompetanseutvikling.

2021

14 førskolelærere har deltatt
på regional videreutdanning
skoleåret 2020/2021. 16 søknader
er prioritert av skoleeier og godkjent
av Utdanningsdirektoratet til
studieår, 2021/2022.

2021-2024

Åtte skoler har deltatt i
etterutdanning skoleåret 2020/2021.
Tema: «Arbeid med LK20».
Utviklingsarbeidet har vært noe
forskjøvet grunnet Covid-19.
Skoleåret 2021/2022 deltar 7 skoler.
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Handlingsprogram for IKT i skoler og barnehager 2017-2020
Hovedmål: Barn i barnehager og skoler har den digitale kompetansen som skal til for å lykkes i
fremtidens utdanningssystem, samfunns- og arbeidsliv.
Prioriterte tiltak

Tid (år) for
gjennomføring

Status per 31.12.2021

Gi barn i barnehage mulighet for å
utforske, leke og skape gjennom ulike
digitale uttrykksformer

2021-2024

Det foregår aktiviteter med digitale
verktøy i barnehagene. Alle
barnehagene har tilgang til iPader,
og en felles pakke applikasjoner for
utforsking og skaping. Det er fortsatt
behov for å øke tilfanget av annet
digitalt utstyr.

Legge til rette for at elevene benytter
digitale verktøy i sitt læringsarbeid

2021-2024

Alle elever har en digital enhet; PC
eller iPad til disposisjon, Skolene har
tilgang til en felles digital
læremiddelpakke.

Legge til rette for at barnehager og skoler
har kompetanse i bruk av digitale verktøy

2021-2024

Kompetanseheving er en
kontinuerlig prosess der virksomhet
oppveksttjenester bistår de enkelte
virksomhetene i arbeidet.

Kommunedelplan for skolekapasitet og skolestruktur 2015-2026
Hovedmål: Trekke opp linjer for fremtidig skolestruktur og skissere utbyggingsbehov.
Prioriterte tiltak

Kartlegge universell utforming i skolene
og de kommunale barnehagene.

Tid (år) for
gjennomføring
2021

Status per 31.12.2021

Fire skoler er kartlagt. Disse
vurderes som referanseskoler da de
fleste skolene bygd i samme
tidsperiode har de samme
utfordringene.
Kartlegging av et utvalg barnehager
vil bli gjennomført i løpet av 2022.
Disse vil også bli brukt som
referansebarnehager.

Oppgradere uteområder ved
barnehagene; Fritznerbakken,
Sarpsborgmarka, Valaskjold og
Fosbyløkka.

2021-2022

Sarpsborgmarka barnehage ble
ferdigstilt høsten 2021. Øvrige
utføres i 2022.

Utbedre arbeidsplasser og garderober
ved skolene.

2021-2024

Hannestad barneskole ble ferdigstilt
høsten-21.

Bygge vognrom ved Sarpsborgmarka
barnehage

2021

Utrede utvidelse av skolekapasitet,
Tindlund

2021-2022
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Ferdigstilt høsten 2021
Tiltaket er utsatt. Planlegging for
utvidelse starter i 2023. Oppstart
Tindlund barneskole i 2024.
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Oppstart Tindlund ungdomsskole er
planlagt gjennomført i 2025-2026.
Utvide og oppgradere Ullerøy leirskole
Rehabilitere Grålum barneskole
Utrede skolekapasitet og
investeringsbehov, Kurland barneskole.

2022

Planlegging pågår. Oppstart
byggearbeider høst 2022

2022-2023

Planlegging pågår. Oppstart
byggearbeider høst 2022

2023

Utredning av arealbehov ved avd.
Regnbuen i 2022 vil bli sett i
sammenheng med og i noen grad ta
opp i seg behovet til Kurland skole.
Helhetlig utredning kapasitet og
investeringsbehov Kurland skole er
utsatt til senere i planperioden.

Prosjekter og enkeltsaker
Prosjekt/sak
Gjennomføre forsøksordning med
sommeråpen SFO sommeren 2021

Tid (år) for
gjennomføring
2021

Status per 31.12.2021
Utsettes til 2022 pga. Covid-19
Jfr. bystyrevedtak 14.4.21

Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden
Navn på styringsdokument

Forventet
sluttbehandling

Status per 31.12.2021

Handlingsprogram for pedagogisk bruk av
digitale verktøy i skoler og barnehager,
rullering

2021

Vedtatt i bystyret 14.4.21

Plattform for pedagogisk innhold i SFO

2021

Nasjonal rammeplan for SFO
foreligger våren 2021. Tiltak fra
rammeplanen innarbeides i HP
2022. Det igangsettes ikke arbeid
med kommunal plattform for SFO.

Kommunedelplan for barnehage- og
skolekapasitet, rullering og innarbeiding
av barnehager.

2022

Arbeidet pågår.
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Økonomi

Kommuneområde oppvekst
Virksomhet oppveksttjenester
Virksomhet PPT
Virksomhet spesialpedagogikk førskole
Barnehager
Virksomhet St. Marie læringssenter
Virksomhet Sarpsfossen skole
Skoler
Direktør oppvekst med stab
Tilskudd private barnehager
Sum kommuneområde oppvekst

Regnskap Rev. Budsjett Avvik i kr Avvik i %
31.12.2021
2021
71 468
66 669
-4 799
-7,2 %
18 930
20 196
1 266
6,3 %
47 109
34 651 -12 458 -36,0 %
95 742
95 256
-486
-0,5 %
20 707
21 361
654
3,1 %
54 234
54 039
-194
-0,4 %
577 525
554 544 -22 981
-4,1 %
5 628
6 502
874 13,4 %
322 877
326 307
3 430
1,1 %
1 214 219
1 179 525 -34 694
-2,9 %

Tall i 1 000 kr
Faktiske
Økt ramme
koronakostnader
pga.
/tap av inntekt
korona
1 189
1 000
42
50
94
0
5 188
3 995
48
0
417
430
20 669
18 005
0
12 000
12 000
39 647
35 480

Kommuneområde oppvekst hadde et samlet merforbruk på over 34 millioner i 2021.
Merforbruket er i hovedsak fordelt på virksomhet oppveksttjenester, virksomhet
spesialpedagogikk førskole samt grunnskolene. Merforbruket inkluderer ekstrakostnader
som følge av koronapandemi utover det som er tilført i kompensasjon for økte utgifter.
Ekstrakostnader relatert til koronapandemi i 2021 skyldes i hovedsak utgifter til økt vikarbruk
og bemanning i barnehage, skole og SFO samt tapt foreldrebetaling som følge av karantene
og stengte avdelinger. Enkelte virksomheter har høye vikarutgifter grunnet stort sykefravær.
Virksomhet oppveksttjenester hadde totalt sett et merforbruk i 2021. Merforbruket inkluderer
kostnader knyttet til koronapandemi (utover det som er kompensert). I hovedsak skyldes
merforbruket utgifter til barnehageplasser for Sarpsborgbarn som går i barnehage i andre
kommuner. I tillegg er det økte utgifter til bl.a. spesialpedagogiske tilbud til barnehagebarn
som tilhører Sarpsborg kommune, men som av ulike årsaker bor i andre kommuner, til
utsatte leirskoleopphold i koronaperioden, videreutdanning av lærere samt redusert
foreldrebetaling barnehage og SFO. I tillegg har det vært mindre inntekt enn budsjettert
knyttet til refusjon for gjesteelever i egen kommune og fosterhjemsplasserte barn fra andre
kommuner. Virksomheten har også et mindreforbruk på sensorutbetalinger grunnet avlyst
eksamen, lisenser og konsulentutgifter knyttet til fagsystemer og spesialundervisning
gjesteelever.
Virksomhet PPT har et mindreforbruk i 2021. Mindreforbruket skyldes hovedsakelig vakante
stillinger etter omorganisering samt sparte vikarutgifter ved sykefravær.
Virksomhet spesialpedagogikk førskole har et merforbruk i 2021. Merforbruket skyldes stor
økning i antall vedtak om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging for barn med nedsatt
funksjonsevne. Det har vært en økning med 45 barn, fra 164 til 209 barn fra desember 2020
til desember 2021 som har rettigheter til spesialpedagogisk hjelp og/eller tilrettelegging etter
Barnehagelovens §§ 31 og 37. Fra nytt barnehageår, høsten 2021 er det innført 2 timer økt
undervisningstid pr uke for alle pedagogene i virksomheten. Dette reduserer behovet noe for
tilsetting av pedagoger.
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Barnehagene i Sarpsborg har samlet et lite merforbruk i 2021. I ordinær drift uten
ekstraordinære koronautgifter (utover det som er kompensert) har barnehagene samlet et
lite mindreforbruk som i hovedsak skyldes refusjon av sykepenger ved sykefravær samtidig
som det har vært store utfordringer med å få tak i vikarer.
Virksomhet St Maries læringssenter har et mindreforbruk i 2021. Mindreforbruket skyldes
noe høyere inntekter per capita enn forventet.
Virksomhet Sarpsfossen skole har et merforbruk i 2021. Merforbruket skyldes hovedsakelig
kjøp av eksterne opplæringstjenester til elev.
Grunnskolene i Sarpsborg har totalt sett et merforbruk i 2021. 12 av 17
grunnskolevirksomheter har et merforbruk som i all hovedsak er knyttet til lønnsutgifter.
Enkelte av skolene har et merforbruk til koronarelaterte utgifter (utover det som er
kompensert), Koronarelaterte utgifter skyldes økt bemanning og vikarutgifter på grunn av
smitteverntiltak, tap av SFO-inntekter samt innkjøp av smittevernutstyr.
Merforbruket i skolene for øvrig skyldes i hovedsak økte utgifter til bemanning for elever med
rett til spesialundervisning samt tilrettelegging i skolemiljøet for enkeltelever knyttet til
Opplæringslovens kapittel 9a, Elevene sitt skolemiljø. Også i 2021 har det vært økende
kostnader knyttet til elevers rett og særskilte behov for tilrettelegging av et trygt og godt
skolemiljø og spesialundervisning i henhold til Opplæringsloven
Etter innføring av en nasjonal norm for lærertetthet opplever skolene redusert fleksibilitet til å
disponere egen budsjettramme. Skolene melder om flere elever med faglige og
atferdsmessige utfordringer. Lærenormen binder opp ressurser i ordinær undervisning.
Lovfestede enkeltvedtakstimer for elever med rett til spesialundervisning og særskilt
norskopplæring utfordrer skolenes budsjettrammer. Dette vil være spesielt utfordrende på
mindre skoler.
Direktør oppvekst har et lite mindreforbruk på tilskudd til private barnehager i 2021.
Mindreforbruket skyldes endringer i plasser for barn over og under 3 år. Det er kompensert
for merutgifter relatert til koronapandemi i private barnehager. I tillegg har direktør oppvekst
et lite mindreforbruk på drift som blant annet skyldes at det ikke har vært mulig å
gjennomføre planlagt kompetanseheving av ledergruppe oppvekst som planlagt på grunn av
pandemi.
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KOMMUNEOMRÅDE SAMFUNN
Tjenestemål
Tjenestemål
Resultat
2021

Virksomhet/tjeneste

Ambisjon i
perioden

Virksomhet plan og samfunnsutvikling
Effektiv saksbehandling
Saksbehandlingstid på reguleringsplaner (uker)12

36

35

Klager på reguleringsplaner som omgjøres av høyere instans.

0

0

78 %

60 %

Kompakt by- og stedsutvikling, andel boliger bygd innenfor
tettstedsområdet

Virksomhet kultur
Mål: Godt omdømme
Brukerundersøkelse i kulturskolen13

5,2

Brukerundersøkelse i fritidsklubbene 14

5,2

4,5

Andel skoleelever i grunnskolen som benytter kulturskolens
tilbud basert på elevplasser

11 %

13 %

Andel skoleelever i grunnskolen som benytter fritidsklubbenes
tilbud

48 %

40 %

Brukerundersøkelse bibliotek (før og etter nybygg) 15

Antall besøkende på uk-online

1 675

700

118 514

170 000

13 503

38 000

Antall solgte billetter Sarpsborg scene

9 938

27 000

Antall besøkende Olavsdagene 17

4 531

10 000

Antall besøkende på biblioteket
Antall besøkende Sarpsborg scene

16

Klager på tilskudd som omgjøres av høyere instans på grunn av
saksbehandlingsfeil
Arrangere kurs og temakvelder med det frivillige kulturlivet

0
0

>2

12

Saksbehandlingstid: fra planen vedtas utlagt på høring til den blir endelig vedtatt av bystyret.

13

Brukerundersøkelsen skal gi svar på hvordan kulturskolens tjenester oppfattes av brukerne. Undersøkelsen i
2017 var basert på standard undersøkelse fra Bedrekommune.no og gjennomført både for elever og foresatte.
Resultat for foresatte var 5,0 og for elever 5,4 i en skala der 1 en dårlig opplevd tjeneste og 6 er god opplevd
tjeneste. Kulturskolen tar i bruk nytt kvalitetsutviklingsverktøy skoleåret 2020/2021. På grunn av dette og
redusert aktivitet i store deler av pandemiperioden planlegges det å gjennomføre brukerundersøkelse i løpet av
2022.

14

Brukerundersøkelse i fritidsklubbene: På grunn av justering av tilbud i kulturskole og fritidsklubber i forbindelse
med koronapandemien, utsettes brukerundersøkelse til høsten 2021.

15

Det planlegges å gjennomføre en undersøkelse i forkant av byggingen av nytt bibliotek. Denne gjennomføres
høsten 2021/ vinteren 2022.
16

Sarpsborg scene ble holdt stengt fram til ultimo mai og har siden drevet under smittevernrestriksjoner som har
redusert kapasiteten.
17

Olavsdagene ble gjennomført med redusert program og under smittevernrestriksjoner som reduserte
kapasiteten.
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Virksomhet byggesak, landbruk og kart
Mål: Saksbehandlingstid
Antall byggesaker hvor 3-ukersfristen ikke er overholdt

104

<2

Antall byggesaker hvor 12-ukersfristen ikke er overholdt

55

0

Antall oppmålingssaker/matrikkel hvor 16 ukers frist ikke er
overholdt

25

0

Mål: Godt omdømme
Gjennomføre brukerundersøkelse pr. tjeneste

0

Mål: Kvalitet på saksbehandlingen
Klager som omgjøres av høyere instans på grunn av
saksbehandlingsfeil

3

0

Antall tilsyn med firma/foretak iht. plan- og bygningsloven

30

> 100

Ulovlighetsoppfølging byggesak, antall avsluttede saker

59

> 100

Mål: Tilsyn/ulovlighetsoppfølging

Virksomhet plan og samfunnsutvikling
Behandlingstiden for reguleringsplaner har vært tilnærmet i tråd med målsetningen. Det har
vært flere klager på reguleringsplaner i 2021. Statsforvalteren har i alle klagesakene
stadfestet at kommunens saksbehandling av reguleringsplanene er korrekt.
Fortetting/transformasjonsgraden innenfor tettstedsområdet ligger på 78 % i 2021 – dette er
18 %-poeng mer enn målsetningen.
Virksomhet kultur
Nedgang i antall elevplasser i kulturskolen og bruk av bibliotek må sees i sammenheng med
pandemien. Av samme grunn er det heller ikke arrangert kurs og temakvelder med det
frivillige kulturlivet.
Fritidsklubbene opplever en økning i besøkstall med bakgrunn i en satsning på digital
aktivitet, digitale løsninger og plattformer.
Brukerundersøkelse er gjennomført på fritidsklubber. Bibliotek og kulturskole gjennomfører
sine brukerundersøkelser i 2022.
Sarpsborg scene ble holdt stengt fram til ultimo mai og har siden drevet under
smittevernrestriksjoner som har redusert kapasiteten.
Olavsdagene ble gjennomført med redusert program og under smittevernrestriksjoner som
reduserte kapasiteten.
Virksomhet byggesak, landbruk og kart
Overgang til nytt fagsystem eByggesak har vist seg å være utfordrende, da systemet har
vært svært ustabilt over tid. Byggesaksteamet har derfor vært nødt til å bruke både
eByggesak og det gamle saksbehandlingssystemet Public 360. Dette har bidratt til betydelig
merarbeid og redusert kapasitet, og gjort det krevende å holde kontroll på porteføljen til den
enkelte saksbehandler. I tillegg har integrasjonen mot arkivsystemet ikke fungert. Summen
av dette har resultert i at tjenestemålene ikke er nådd innen verken kvalitet eller
saksbehandlingstid.
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Antall oppmålingssaker der 16-ukerfristen ikke er overholdt, skyldes i hovedsak for stor
saksmengde i forhold til saksbehandlingskapasitet på matrikkelføring. Det er tatt grep for å
utvide kapasiteten i 2022.
På grunn av manglende kapasitet og pandemi ble brukerundersøkelsen utsatt til 2022.
Oppsøkende tilsyns- og befaringsvirksomhet er redusert/ utsatt av hensyn til smittevern.

Prioriterte tiltak
Vedtatte styringsdokumenter
Kommunedelplan kultur
Sammen skaper vi Sarpsborgs kulturliv
Innsatsområder:
• Felleskap og kultur
• Byutvikling og kultur
• Profesjonell kultur
Prioriterte tiltak

Tid (år) for
gjennomføring

Status per 31.12.2021

Etablere et nytt bibliotektilbud.

2021-2023

Byggeprosjekt er i gang.

Fullføre digitalisering av Sarpsborgs
kommunale bildesamling.

2021-2022

Arbeidet er forsinket på grunn av
pandemisituasjonen.

Videreføre arbeidet med prosjektet
«Hverdagsmestringskultur».

2021-2024

Sarpsborg kommune deltar i
interregprosjekt «Kultur og helse».
Prosjektets mål er å skape et
Skandinavisk kompetansesenter for
kunst og kultur inn i helse- og
omsorgssektoren.

Utvikle Sarpsborg Scene til en
opplæringsarena for unge utøvere
innenfor lyd/lys/video, og øke antallet
lærlinger.

2021-2024

Oppstart er forskjøvet til 2022 på
grunn av pandemisituasjonen.

Utvikle Sarpsborg Scene til å bli et
produserende hus.

2022-2024

Arbeidet er ikke igangsatt.

Oppgradere trådløssystemet på
Sarpsborg Scene.

2021

Investeringen er gjennomført.

Vurdere om «Artist in residence» kan
etableres i St. Olavs voll når bygningen er
restaurert.

2022

For å kunne vurdere «Artist in
residence» trengs det en avklaring
om tilskudd fra Viken
fylkeskommune til restaurering.
Sarpsborg kommune er i dialog med
Viken fylkeskommune om en
avklaring i saken.
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Plattform for kulturskolen i Sarpsborg
Hovedmål: Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet, og være et kulturfaglig
ressurssenter som medvirker til å styrke kompetanse og kulturell utfoldelse i lokalsamfunnet.
Prioriterte tiltak

Tid (år) for
gjennomføring

Status per 31.12.2021

Utrede muligheter for å styrke den
kulturelle skolesekken.

2023

Utredningsarbeidet knyttet til ny
fremtidig avtale med Viken
fylkeskommune, i samarbeid med
Fredrikstad kommune, er
igangsatt. Arbeidet inkluderer
vurdering av muligheter for en større
andel av spillemidler til lokal
kulturproduksjon.

Vurdere muligheter for at kompetanse,
fasiliteter og utstyr kan være mer
tilgjengelig for flere grupper i alle aldre.

2021

Kulturskole for seniorer er etablert
som et fast tilbud i kulturskolens
lokaler på dagtid.

Plan for fysisk aktivitet
Hovedmål: Sarpsborgs befolkning er fysisk aktiv gjennom daglige gjøremål, egenorganisert aktivitet
og deltakelse i idrett og friluftsliv.
Prioriterte tiltak
Utbedre lysanlegg ved lysløypa i
Sarpsborgmarka.
Etablere interkommunale idrettshaller ved
Greåker- og Frederik ll vgs.

Tid (år) for
gjennomføring

Status per 31.12.2021

2024

Oppstart og ferdigstillelse er planlagt
til 2024.

2023-2025

Tiltaket er forskjøvet i tid. Viken
fylkeskommune har ikke funnet rom
for investeringen i sine budsjetter.

Kulturminneplan
Hovedmål: Sikre, tilrettelegge og formidle viktige kulturminner og kulturmiljøer i Sarpsborg, blant
annet tekniske og industrielle kulturminner.
Prioriterte tiltak

Tid (år) for
gjennomføring

Status per 31.12.2021

Sikre Tømmertunellen med tømmerrenna
i Eidet for framtidige generasjoner.

2021-2024

Det er avsatt 600 000 kroner til å
starte opp arbeidet med restaurering
av den synlige delen av
tømmerrenna i 2022

Sikre slepebåten «Per», slik at den kan
bevares for ettertiden og inngå i Eidet
lensemuseums samlinger

2021-2022

Tidligere bevilget midler
omdisponeres til restaurering av
tømmerrenna i Eidet. Båten Per
søkes plassert på Furuholmen.
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Strategier for Olavsdagene 2019-2030
Hovedmål: Olavsdagene skal befeste Sarpsborg som Olavs by lokalt, regionalt, nasjonalt og
internasjonalt.
Prioriterte tiltak

Tid (år) for
gjennomføring

Status per 31.12.2021

Utredning av bygging og drift av langhus
og øvrig infrastruktur i Landeparken.

2021-2022

Arbeidet er satt på vent til ny
arealplan er vedtatt.

Arrangerer den kulturpolitiske
møteplassen «Olavsdagenes
kulturmøter», med tilhørende
Olavskonferanse.

2022-2024

Arbeidet er igangsatt, avklaring
ventes våren 2022.

Sikre strømforsyning til sceneområde i
Landeparken.

2021

Investeringen er gjennomført.

Handlingsprogram for Tunevannet 2017-2021
Hovedmål: Sarpsborg kommune har som mål å ivareta Tunevannets verdi som rekreasjonsområde
for befolkningen og at innsjøen skal oppnå god vannkvalitet
Prioriterte tiltak

Tid (år) for
gjennomføring

Status per 31.12.2021

Redusere utslipp fra avløpsnettet ved å
skifte ut gamle ledninger.

2021-2022

Tiltakene er ledd i separering av
nedslagsfeltet Breviksbekken.
Gjenstående område Kirkeveien
avslutter arbeidene med separering
og fornying i dette området, og blir
iverksatt i løpet av 2022.

Stimulere landbruket rundt Tunevannet til
løsninger som bedrer vannkvaliteten
(overvintring i stubb, opphør høstkorn,
redusert fosforgjødsling, avgrense
beiteområder, utbedre hydrotekniske
løsninger).

2021-2024

Det er inngått flerårig miljøavtale
med drivere av samtlige jordbruksarealer som drenerer til Tunevannet.
Avtalen innebærer at kommunen
utbetaler årlig godtgjørelse for
gjennomføring av driftstiltak som
reduserer avrenning fra jordbruksarealene. Tilskudd til bønder
utbetales i februar/mars hvert år.

Fiske ut karpefisk.

2021-2024

Tiltaket har ikke blitt prioritert i
2021.

Prosjekter og enkeltsaker
Prosjekt/sak

Tid (år) for
gjennomføring
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Videreutvikle fritidsklubbtilbud

Vurdere eierstrategi og tilskudd til
Inspiria.
Heve kommunens kompetanse om
klimatilpasning.

2021-2022

De kommunale fritidsklubbene har
en god utvikling i sine tilbud.
Satsning på digital aktivitet, digitale
løsninger og plattformer, i tillegg til
annen kulturaktivitet gir en økning i
besøkstall. I 2021 ble det servert
4300 måltider gratis mat på våre
fritidsklubber.

2021

Eierstrategi er vurdert og behandlet
som politisk sak.

2022-2023

Tiltaket er ikke igangsatt.

Vurdere hvordan kommunen kan innføre
krav om en klima- og miljøvennlig profil
ved tildeling av tilskudd til kulturformål.

2021

I sak om revisjon av
tilskuddsordninger for kultur og idrett
vedtok bystyret 18.11.21 at det skal
utarbeides en klima- og
miljøveileder, som også skal
inneholde krav for å motta tilskudd.
Dette skal tre i kraft fra 01.02.2022.

Gjennomføre NM-veka.

2021

NM-veka ble gjennomført i uke 25.

Gjennomføre vedlikeholdsavtaler med lag
og foreninger i naturområder.

2021-2024

Det er ikke inngått noen nye
vedlikeholdsavtaler i naturområder
under pandemien.

Smart Mobilitet Grålum

2021-2023

Mulighetsstudiet ble politisk
behandlet i 2020 med vedtak om
igangsetting etter nødvendige
avklaringer. Arbeidet er ikke prioritert
i 2021.

Utvikle Grålum som nasjonalt
utstillingsvindu for smarte
mobilitetsløsninger, herunder bærekraftig
arealbruk, testing av sensorteknologi,
bygging av smarte parkeringshus, testing
og implementering av smarte
parkeringsløsninger, ladeinfrastruktur,
delingsøkonomier for lading og mobilitet,
samt utvikling av konsepter for økt bruk
av el-sykler.

Prosjektet med en smart ladestasjon
på Inspiria er igangsatt, men er
forsinket på grunn av
koronapandemien.

2021

Arbeidet er igangsatt. Det vil bli lagt
fram sak til politisk behandling i løpet
av 2022.

Tilskudd til St. Olavs vold i 2022

2021-2022

Handlingsprogram for Østre Bydel

2021-2022

Tilskuddet forutsetter en tilsvarende
bevilgning fra Viken fylkeskommune.
Sarpsborg kommune er i dialog med
Viken fylkeskommune for en
avklaring i saken.
Arbeidet er igangsatt. Fokuset har
vært å utarbeide et
kunnskapsgrunnlag. Programleder er
ansatt.

Gjennomgå gebyrregulativ for
byggesaker i Sarpsborg kommune,
herunder fremme forslag til nytt regulativ
til politiske behandling

Utrede økt innsats til tilsyn og
ulovlighetsoppfølging av byggesaker

2021
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Dagens team byggesak
omorganiseres i to team. Ett team for
byggesaksbehandling og ett team for
tilsyn og ulovlighetsoppfølging.
Teamleder for team tilsyn og
ulovlighetsoppfølging tilsettes i 2022.
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Vurdere å fremskynde oppstart av
områderegulering for Sandesund-Greåker
til 2023, herunder beskrive
konsekvensene av dette
Utarbeide en veileder for flytting av
matjord.

Vedtatt igangsatt fra 2023 jfr.
Bystyrets behandling av HP 20212024. Det jobbes med en
rammeavtale om geoteknikk.

2021

2021-2022

Oppstartsnotat ble behandlet politisk
i formannskapet 02.12.21. Det
legges opp til et samarbeid med
NIBIO i saken. Veileder ventes
vedtatt innen utgangen av 2022.

Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden
Navn på styringsdokument

Forventet
sluttbehandling
(år)

Status per 31.12.2021

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og
fysisk aktivitet 2020-2031

2023

Planen sendes ut på høring høsten
2022. Endelig vedtak i bystyret
vinteren 2023.

Kommunedelplan for kulturminner 20212033

2022

Kommunedelplanen er lagt ut til
offentlig ettersyn og på høring.
Sluttbehandling i bystyret våren
2022.

Handlingsprogram for Olavsdagene

2024

Arbeidet er ikke igangsatt.

Plattform for vannforvaltning i Sarpsborg

2023

Oppstartsnotat for revidering av
handlingsprogram for Isesjø
behandlet i utvalg for miljø og teknikk
27.10.21.

Strategisk støykartlegging og
handlingsplan mot støy i byområdet
Fredrikstad og Sarpsborg 2019-2023

2023

Anleggseiere har fått brev om frist for
rapportering første halvår 2022.

Kommunedelplan naturmangfold

2023

Planprogram ble vedtatt 04.11.21.

Strategi for spesielle miljøtiltak i
jordbruket (SMIL) 2020-2024

2024

Revidering påbegynnes i 2023.

Økonomi

Kommuneområde samfunn

Regnskap Rev. Budsjett
31.12.2021
2021
Direktør samfunn
5 638
6 258
Virksomhet plan og samfunnsutvikling
23 193
21 073
Virksomhet byggesak, landbruk og kart
15 922
11 413
Virksomhet kultur
69 324
69 702
Sum kommueområde samfunn
114 078
108 445

Tall i 1 000 kr
Faktiske
Økt ramme
Avvik i kr Avvik i % koronakostnader
pga. korona
/tap av inntekt
619
9,9 %
0
-2 120 -10,1 %
52
0
-4 510 -39,5 %
0
378
0,5 %
2 694
2 200
-5 633
-5,2 %
2 746
2 200

Kommuneområde samfunn hadde i 2021 et samlet merforbruk på 5,6 mill. kr.
Virksomhet plan og samfunnsutvikling
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Virksomhet plan og samfunnsutvikling har hatt et merforbruk i 2021 på grunn av to
forhold.Det har vært en inntektssvikt på gebyrer fra reguleringsarbeid. Dette skyldes at flere
planer har blitt forsinket fordi det har vært ulikt syn på løsninger hos tiltakshaver og
Sarpsborg kommune. Det er også en større andel komplekse områdereguleringer og
offentlige planer som ikke gir inntekter, men som krever mye saksbehandlerkapasitet.
Virksomhet byggesak, landbruk og kart
Innføring av e-Byggesak har vært utfordrende grunnet ustabilitet i det nye fagsystemet og
manglende integrasjonen mot arkivsystemet. Dette har ført til betydelig merarbeid da man
har vært nødt til å bruke det gamle saksbehandlingsverktøyet i tillegg til det nye. Det har
resultert i redusert kapasitet og merkostnader for virksomheten.
Inntektssvikt skyldes ettergivelse av gebyrer grunnet fristoverskridelser ved innføring av nytt
fagsystem eByggesak og at forventede gevinster uteblir. I tillegg har det vært færre store
byggesaker som medfører høye gebyrinntekter. Antall oppmålingssaker der 16-ukerfristen
ikke er overholdt, skyldes i hovedsak for stor saksmengde i forhold til saksbehandlingskapasitet
på matrikkelføring.
Virksomhet kultur
Det har i 2021 vært et lite mindreforbruk, blant annet grunnet lavere aktivitet på Sarpsborg
Scene.

85

125

ÅRSRAPPORT 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

KOMMUNEOMRÅDE ORGANISASJON
Tjenestemål
Tjenestemål
Resultat
2021

Virksomhet/tjeneste

Ambisjon i
perioden

Virksomhet økonomi
Mål: Høy andel e-fakturaer
Andel e-fakturaer av totale inngående fakturaer

94 %

100 %

12,4 %

50 %

Gjennomføre dialogmøte med hvert kommuneområde en gang årlig

0 stk

5 stk

Antall fravikelser på husleieavtaler årlig

4 stk

4 stk

Mål: Økt bruk av elektronisk bestilling
Andel fakturaer med ordrer via eHandel

Mål: Sikre riktig innfordring av kommunale krav

Andel e-fakturaer har økt fra 92,4 % i 2020 til 94,0 % i 2021.
Andel fakturaer med ordrer via eHandel har gått ned fra 14,1 % i 2020 til 12,4 % i 2021.
Pandemien har gitt utfordringer med leveranser på enkelte typer varer som har medført
bestilling av alternative varer utenom ehandel. Det har også vært en viss økning i antall
ordrer som mangler varemottaksregistrering, som er en forutsetning for at faktura og ordre
kobles.
Det har på grunn av pandemien heller ikke i år vært gjennomført noen dialogmøter.
Prioriterte tiltak
Prosjekter og enkeltsaker
Prosjekt/sak

Tid (år) for
gjennomføring

Status per 31.12.2021

Revidering av plattform for anskaffelser

2021

Underveismelding ble lagt frem til
formannskapet 4. november 2021.
Endelig behandling våren 2022.

Politisk behandling av revidert
arbeidsreglement

2021

Arbeidet er igangsatt. Politisk
behandling utsatt til 2022

Vurdering av investeringsreglement

2021

Revidering av finansreglementet

2021

Vurdering av administrasjonsgebyr ved
bruk av justeringsavtaler

2021

Økonomireglementet ble revidert og
behandlet i bystyret 16. september
2021. Nødvendige justeringer ble
lagt inn i reglementet.
Finansreglementet inngår i
økonomireglementet. Behandlet i
bystyremøte 16. september 2021.
Administrasjonsgebyret ble justert
ved behandling av
økonomireglementet i møte i
bystyret 16. september 2021.
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Økonomi

Kommuneområde organisasjon
Direktør organisasjon
Virksomhet HR
Virksomhet økonomi
Virksomhet stabstjenester
Sum kommuneområde organisasjon

Regnskap
31.12.2021
1 651
56 655
25 259
33 570
117 135

Tall i 1 000 kr
Faktiske
Økt ramme
Rev. Budsjett Avvik i kr Avvik i % koronakostnader
pga. korona
2021
/tap av inntekt
2 233
582 26,1 %
57
0
64 381
7 726 12,0 %
891
0
28 163
2 904 10,3 %
0
35 860
2 290
6,4 %
560
0
130 638
13 503 10,3 %
1 508
0

Kommuneområde organisasjon har et netto årsbudsjett på 130,6 mill. kr. Samlet
mindreforbruk er på 13,5 mill. kr og utgjør 10,3 % av budsjettet. Det er mindreforbruk hos
alle virksomheter og hos direktør organisasjon. Mye av mindreforbruket har direkte eller
indirekte sammenheng med pandemien som også i 2021 førte til omdisponering av
ressurser, utsettelse av aktiviteter og forskyvning av oppgaver.
Mindreforbruk hos direktør organisasjon skyldes i hovedsak lavere bruk av
konsulenttjenester og færre kurs og konferanser.
Ved virksomhet HR er det et relativt stort mindreforbruk knyttet til lærlinger. Dette som følge
av lavere inntak høsten 2020 og noe frafall høsten 2021. Det er mindreforbruk også knyttet
til omorganisering/overtallige. Noen kompetansetiltak har vært forsinket som følge av
pandemien. Det har vært merforbruk knyttet til bedriftshelsetjenesten grunnet økt bruk i
forbindelse med pandemien.
Mindreforbruket i virksomhet økonomi er som følge av vakanser, flere langtidssykemeldte
som har medført høyere sykepengerefusjon enn budsjettert, samt ubrukte midler til digitalt
styringssystem.
Hos virksomhet stabstjenester skyldes omtrent halvparten av mindreforbruket vakanser ved
oppstart av virksomheten tidlig 2021. Øvrige årsaker er lavere utgifter enn budsjettert til valg,
økt inntekt av bevillingsgebyr for salg av alkohol og mindre utgifter til opplæring for
folkevalgte.
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KOMMUNEOMRÅDE TEKNISK
Tjenestemål
Tjenestemål
Resultat
2021

Virksomhet /tjeneste

Ambisjon i
perioden

Virksomhet Eiendom
Mål: Redusere klimagassutslipp:
Energibruk pr. m² eid areal (kwh) (Kostra)

155

Utslipp av C02 knyttet til energibruk g/ kWh (Kostra)

0

<155
0

Mål: Ivareta eiendommene gjennom god verdiforvaltning:
Vedlikeholdsinnsats kr pr. m2

168

>150

Mål: Økt brukertilfredshet for kommunens ansatte
Godkjente kvalitetskontroller renhold

Utgikk pga
pandemi

>95 %

0

20-30

Mål: Komplettere boligmarkedet ved å tilby selvbyggertomter
Antall solgte selvbyggertomter (gj.sn. pr. år)

Virksomhet vann og avløp
Mål: Hygienisk trygt, godt og nok vann
Innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende
prøveresultater for E-coli
Antall timer avbrudd per innbyggere per år
Svinn av vann i ledningsnettet som følge av lekkasjer
(kostra/lekkasjesøk)

100 %

100 %

1,06 time

<1 time

33,8 %

<25 %

Mål: Gode avløpssystemer
Antall tilbakeslag (kloakk i kjeller - meldt)

23

<10

Virksomhet kommunalteknikk
Mål: Fungerende innsamlingsordning for husholdningsavfall
Antall klager / antall tømminger

0,1 %

< 0,1 %

56 %

60 %

Mål: Mer miljøvennlig bilpark
Øke andel klimavennlige biler ved nyanskaffelser
Mål: Optimaliseringstiltak Vaskeriet Mål 2020: 20 kr. pr. kg årstakt 400 tonn tøy
Redusere totale driftskostnader pr.kg tøy vasket (kr)

20,0

Virksomhet brann- og feiervesen
Mål: Godt brann- og ulykkesforebyggende arbeid
Målrettet informasjonsarbeid om forebyggende brannsikkerhet
(antall personer)

7 065

7 650

0,07 %

0%

Virksomhet utbygging
Mål: God økonomistyring for investeringer
Gjennomsnittlig avvik mellom budsjett og regnskap for
avsluttede investeringsprosjekter gjennomført av teknisk.
(- merforbruk)
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Kommuneområdets aktivitet har i 2021 også vært påvirket av pandemien, men det har vært
mer normal aktivitet enn 2020. Kritiske funksjoner som renhold, drift av renseanlegg og
vannverk, avfall og renovasjon og vaskeri har vært prioritert, i tillegg å opprettholde
tilfredsstillende beredskap på nødvendige funksjoner.
Avløp: Ved to tilfeller av styrtregn i 2021 førte til mange tilbakeslag inn i kjellere.
Overvannets tilgang til avløpsnettet er for enkel. Dette jobbes det med, og kommunen har
høy oppmerksomhet på avløpskummene og hvordan disse fungerer. Tilbakeslagene finnes
hovedsakelig i områdene Nordberg og Hauge.
Vann: Trygt vann skal leveres kontinuerlig. Dessverre har det vært del lekkasjer med
påfølgende avstengning av nettet. I 2021 har dette skjedd steder med mange innbyggere og
særlig en hendelse i Hans Børstads vei med 165 abonnenter bidrar til at det er med mange
innbyggertimer uten vann. Lekkasjeandelen i dette skjema, er noe teoretisk siden vi på dette
tidspunkt ikke har trukket fra forbruk av vann i forbindelse med vedlikehold av ledningsnettet.
Målet om 60 % klimavennlige biler ved nyanskaffelser er ikke nådd, men økt i 2021, da
kapasiteten på ladeinfrastruktur har blitt utvidet. Kapasiteten blir også styrket i 2022.
Vaskeritjenesten: Med optimaliseringstiltak ønsket vi å redusere kostnadene pr kg
prosessert tøy fra kr 25 til 20. Dette har vi ikke klart i den perioden vi har vært inne i og
kostnaden pr kg tøy er fortsatt kr 25. Vi håper at kjemotermisk prosessering samt
investeringer for å automatisere i produksjon skal bidra til å få mer tøy igjennom prosessen
på kortere tid og med det redusere kostnadene noe.
Brannvesenet: Tjenestemålet med målrettet informasjonsarbeid om forebyggende
brannsikkerhet var fastsatt på bakgrunn av antatte begrensninger og restriksjoner grunnet
pandemisituasjonen. Det viste seg å være litt for ambisiøst slik året utviklet seg, og skyldes i
hovedsak begrensninger i “Rød tråd programmet” som favner om barnehager, grunnskoler
og videregående skoler.

Prioriterte tiltak
Vedtatte styringsdokumenter
VVA- plan
Hovedmål: Planen skal sikre at ny teknisk infrastruktur sees i sammenheng med fremtidig utbygging
og vedtatte prinsipper for byens vekst og utvikling. Den skal også ivareta behov for
fornying/rehabilitering av kommunaltekniske anlegg. Videre skal planen sikre at det kan hentes ut
økonomi- og effektivitetsgevinster ved at teknisk infrastruktur for vei, vann og avløp kan samordnes
fysisk i planleggings-, prosjekterings- og utbyggingsfasene.

Prioriterte tiltak

Tid (år) for
gjennomføring

Status per 31.12.2021

Vann: Sikre brannvannforsyning.

2021-2024

I 2021 er Halse, Opstad, Hevingen
og Vernerveien oppgradert. Videre
arbeid fortsetter etter plan.

Avløp: Bygge nytt renseanlegg for avløp.

2021-2025

Detaljprosjektering i gang.
Entrepriser lyst ut og kostnader
oppdatert.

Avløp: Hindre driftsoverløp (urenset avløp
renner ut av ledningsnettet) i følsomme

2021-2024

Handlingsprogram følges og har en
lang tidshorisont. Flere ulike tiltak
tas i bruk, blant annet er plassert
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områder.

mengdemålere ut i avløpsnettet for
å sikre data for hvor
fremmedvannet lekker inn i
avløpsnettet.
Reguleringsplanen er ferdig. Videre
arbeid må avvente til prosjektet
med nytt renseanlegg har kommet
lengere i prosessen,

Vann: Utrede, prosjektere og bygge nytt
vannverk på Baterød.

2021-2024

Vann og avløp: Gjennomføre
separeringsprosjekter og gi pålegg om
separering av private stikkledninger.

2021-2024

I gang på Opsund, Brevik,
Skjebergveien og Greåker.
Tunevannet øst nærmer seg
slutten. Prosjektene er i ulike faser.

Vann: Pilotprosjekt for smarte
vannmålere.

2021-2024

Prosjektet ble avsluttet i 2021.

Avløp: Redusere og håndtere
fremmedelementer i avløpssystemet.

2021-2024

Gjennomføres løpende.
Abonnenter kontaktes der det er
tydelig at de er ansvarlige for
fremmedelementene. Noen
gjengangere i ulike områder. Skum
tilføres avløpsnettet før Sundløkka.
Jobbes videre med.

Vann: Redusere lekkasjer i
ledningsnettet.

2021-2024

Handlingsprogram for
vannledningsnettet følges. Dette
henger også sammen med andre
prosjekter som
separeringsprosjekter. Det pågår.
Yvenveien og Langemyveien ble
utbedret i 2021.

Vann og avløp: Sikre god beredskap i
vann og avløpssystemene.

2020-2024

I forbindelse med nytt renseanlegg,
avløpspumpestasjoner og
trykkøkere ses på i sammenheng.
Systemer som skal ivareta/oppdage
endringer i bruk av vann til andre
formål enn normal husholdning.
Oppstart av prosjekt for å få kontroll
på all næring knyttet til
vannledningsnettet.

Vann: Sikre tosidig forsyning i alle deler
av kommunen ved å koble sammen
eksisterende anlegg.

2021-2024

Pågår mot Ise, Ytre Skjeberg som
oppsatt i plan. Jelsnes gjenstår å
utrede bedre.

Avløp: Utarbeide plan for
overvannshåndtering og redusere
fremmedvann inn på avløpsnettet.

2021-2024

Redusere fremmedvann pågår
igjennom kartlegging. Målere er satt
ut i avløpsnettet og rapporterer inn
data.

Vann og avløp: Sikre og oppgradere vann
og avløpsnettet innenfor nye
utbyggingsområder.

2021-2024

Vestover fra Grålum mot Kalnes
sykehuset er nå under arbeid. Tre
større områder er avhengig av
forbedret vanntilførsel. Dette må
gjennomføres i løpet av 3 år i
henhold til bestemmelse i arealplan
om å følge opp vedtatte
reguleringsplaner.

Avløp: Etablere nye områder for

2021-2024

Dette vurderes i forbindelse med

90

130

ÅRSRAPPORT 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

mellomlagring av slam etter produksjon
på Alvim

prosjektet nytt renseanlegg.

Kommunedelplan for avfall 2020-2030
Hovedmål: Sørge for at skadene fra avfall på mennesker, natur og miljø blir så små som mulig.
Avfallsproblemene skal løses gjennom virkemidler som sikrer en samfunnsøkonomisk god balanse
mellom omfanget av avfall som genereres, og som gjenvinnes, forbrennes eller deponeres.
Prioriterte tiltak

Tid (år) for
gjennomføring

Status per 31.12.2021

Ta i bruk felles ettersorteringsanlegg
sammen med andre Østfold-kommuner.

2023

Arbeidet er i gang. Det styres mot
oppstart i 2024, og ikke 2023 som
først antatt da et nytt felles anlegg
ikke vil kunne være i drift før tidlig
2024.

Anlegge nedgravde containere for avfall i
forbindelse med tiltak i sentrum og
utbygging av nye områder

2021-2024

I 2021 er det investert i Nils
Hønsvaldsgate. 5 med UWS
komplett med elektronikk og
ozongenerator, som et
prøveprosjekt

Prosjektere og etablere ny fremtidsrettet
gjenvinningsstasjon og personalbygg i
Gatedalen

2021-2024

Arbeidet er i gang. Avventer svar på
grunnundersøkelser, og tar sikte på
oppstart av reguleringsplan 1.
kvartal 2022.

Oppgradere/vedlikeholde
sigevannssystem for deponiet.

2021

Iverksatt flere tiltak og utbedringer i
2021. Venter på geoteknisk rapport,
samt godkjenning fra statsforvalter
før byggesøknad for anleggelse av
ny overvannsledning kan sendes.

Oppgradere/vedlikeholde
deponigassanlegg.

2021

Avsluttet i 2021.

Plattform for eiendomsforvaltning
Hovedmål:
1. Eiendommen skal bidra til en effektiv tjenesteproduksjon for brukerne av kommunal eiendom.
2. Eiendomsforvaltningen skal være fremtidsrettet, ivareta eiendommene gjennom god
verdiforvaltning og utvikle eiendommene på lang sikt
3. Kommunen skal opptre på markedsmessige betingelser der annet ikke er politisk vedtatt eller
lovpålagt
4. Kommunen skal være en aktiv grunneier og strategisk eiendomsutvikler
5. Som utbygger skal kommunen ta samfunnsansvar ved å ivareta miljøet og satse på
bærekraftige løsninger, samt sette krav til bruk av lærlinger og tiltak mot sosial dumping i
bygge- og anleggskontrakter.

Prioriterte tiltak
Iverksette innovasjonsprosjekter for å
redusere energiforbruk, utslipp av C02,
overvåking av inneklima, vannforbruk og

Tid (år) for
gjennomføring
2021-2024
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adgangskontroll.
Utvikle boligfelt Kløvningsten B4.

2025 som startet høsten 2021
2021 - 2022

Detaljreguleringsplan er utarbeidet,
og oversendt planmyndighet for
behandling i mars/april. Sak om
opparbeidelse av feltet vil bli
fremmet som egen sak høst 2022

Utvikle boligfelt Navestad Berg.

2021

Framdrift er utfordrende grunnet
manglende avklaring om
adkomstrettigheter.

Utvikle boligfelt Maugesten.

2021

Planutkast sendt på off. høring.
Innspill behandles.

Utvikle boligfelt Yvenåsen.

2021 -2022

Et planutkast snart klar for
behandling.
Trafikksituasjonen på utkjøring
FV.109 uavklart.

Regulere og opparbeide næringstomter
på Tune Senter II, Grålum.

2022

Dette er ikke startet. Avventer at
områderegueringsplan skal
ferdigstilles. Tidligste oppstart 2023.

Overordnet beredskapsplan og ROS-analyse
Hovedmål: Sarpsborg kommunes målsetting er å kunne etablere en kriseledelse som raskt kan få
oversikt over krisesituasjonen og iverksette nødvendige tiltak. Vi skal utnytte kommunens ressurser
best mulig for å beskytte kommunens befolkning og materielle verdier, og begrense skadevirkninger
og skadeomfang i størst mulig grad. Sarpsborg kommune legger vekt på et godt samarbeide med
offentlige myndigheter og etater, private og bedrifter samt frivillige organisasjoner.
Sarpsborg kommune skal informere befolkningen best mulig ved slike hendelser.
Prioriterte tiltak

Tid (år) for
gjennomføring

Status per 31.12.2021

Gjennomføre anbefalte tiltak som
fremkommer i revidert plan (2019).

2021-2024

Gjennomføres på de enkelte
kommuneområder og deres
virksomheter etter plan

Befolkningsvarsling

2021-2022

Adressebasert befolkningsvarsling er
etablert. I 2022 skal det arbeides
videre med å etablere
lokasjonsbasert varsling i samme
system

Fortsette arbeidet med å kartlegge og
etablere reserve-/nødstrømsforsyning for
alle kritiske samfunnsfunksjoner.

2021-2024

Arbeidet har pågått i 2021 og det vil i
løpet av 2022 være utarbeidet en
oversikt.

Parkeringsutredning for Nedre Glomma
Hovedmål: Nullvekst i personbiltrafikken i Nedre Glomma samtidig som parkeringspolitikken
opprettholder funksjoner i sentrum som gir en levende by.

Prioriterte tiltak

Tid (år) for
gjennomføring
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Etablere parkeringshus for handlende og
besøkende til sentrum.

2021-2022

Ny parkeringssak fremmes til politisk
behandling våren 2022 hvor
kommunedirektøren vurderer
alternative muligheter for etablering
av parkeringshus i sentrum

Utvide ordningen med boligsoneparkering
til flere områder i sentrum.

2021-2022

Det er etablert boligsoner i
Fritznerbakken øst og vest i 2021.
Resterende boligsoner vil bli innført i
2022.

Etablere flere ladepunkter for elbiler på
kommunale parkeringsplasser.

2021-2024

Det er etablert 26 nye ladepunkter
ved offentlige parkeringsplasser
fordelt på Sarpsborg rådhus
gjesteparkering, Helsehuset og
Torget 2. Ved Sarpsborg Rådhus
ferdigstilles dette første halvdel av
2022.

Etablere/utvidelse av parkeringsplasser i
østre bydel.

2021

Satt i bero og ses i sammenheng
med prosjekt Østre Bydel.

Etablere ladeinfrastruktur ved kommunale
virksomheter

2021-2024

Det er etablert ladeinfrastruktur ved
flere kommunale virksomheter, med
Tingvoll som det største prosjektet.
Prosjektet er påbegynt, men noe
forsinket pga. pandemien. Det skal
her på plass 40 stk. 22 kw og 2 stk.
150 kw ladere til tjenestebiler.
Estimert ferdigstilt andre kvartal i
2022

Hovedsykkelplan for Nedre Glomma
Hovedmål: Hovedmålet er nullvekst i personbiltrafikken og veksten skal tas av kollektiv, gange og
sykkel. Sykkelandelen av alle reiser skal i sykkelbyen Nedre Glomma være 12 %.
Prioriterte tiltak
Tid (år) for
Status per 31.12.2021
gjennomføring
Etablere sykkelparkering ved skoler,
idrettsanlegg, arbeidsplasser og
prioriterte sentrale lokasjoner

2021-2024

Etablering av sykkelparkering ved
sentrale skoler, Nils Hønsvaldsgate,
Sentrum scene, Tingvollheimen og
Sarpsborghallen er under arbeid.
Prosjektene gjennomføres i 2022.

Gjennomføre flere sykkeltiltak

2021-2024

Det er gjennomført oppgradering av
flere gang- og sykkelveier.
Ferdige/igangsatt:
•
•
•
•
•
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Bestilt:
•
•

Snøfonna – Varteig skole
Fv. 581 Varteigveien:
Arbeidstegninger er ikke
godkjent av Viken enda. Vi må
også i tillegg foreta en forenklet
planendring pga. mindre
justeringer på geometrien og
manglende, regulert
skråningsutslag.

Sykkelruteskilting
•
•

Prosjektet pågår og skilter
monteres etter planen i før
sommeren 2022.
Myrstadveien: I forbindelse med
VA-utbygging er det utløst en
opsjon på å se på mulighet for
droppsone/parkering på
grusplassen, samt oppgradere
til sykkelvei med fortau der det
er nok tilgjengelig areal.

Prosjekter og enkeltsaker
Prosjekt/sak

Tid (år) for
gjennomføring

Status per 31.12.2021

2021

Det er startet et program, Teknisk
2025, som skal lede fram til en mer
datadrevet organisasjon, inkludert
driftssentral.

Igangsette digitaliserings- og
innovasjonsprosjekter.

2021-2024

Innført nytt adgangskontrollsystem i
Gatedalen Miljøanlegg.

Videreføre prosjektet «Trygg Hjemme»
som eget tverrfaglig program.

2021 - 2024

Arbeidet har i perioden hatt enkelte
begrensninger knyttet til pandemien,
og vil derfor måtte intensiveres
fremover. Dette gjenspeiles også i
virksomhetsplanen for området.

2021

Etablert flere områder med hekk for
å holde canadagåsen mest mulig
vekk fra gressarealet på stranden,
samt utplassert flere parkbenker og
bord.

2021-2022

Deler kan løses ved å gå over til
Kjemotermisk produksjon ved ny
anbudsrunde. Estimert økning i
produksjon er 2000 kg i uken, dette
utgjør ca. 25 % økning fra dagens
produksjon på ca. 7500 kg i uken.
Fortsetter utredningen på behov for

Utrede ny driftssentral

Videreutvikle og oppgradere Tunevannet
som rekreasjon og turområde.

Utrede kapasitetsutfordringer ved
vaskeriet.
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eventuelle utvidelser, tiltak for
energibesparelser, samt funksjoner
som kan automatiseres.
Vurdere mulighet for miljøgate i St. Marie
gate ved St. Marie plass, med bedre
tilrettelegging for myke trafikanter.

2023

Arbeidet er ikke startet opp og ses i
sammenheng med prosjekt Østre
Bydel.

Etablere flere blomsterenger i
kommunens parkanlegg med sikte på å
øke det biologiske mangfoldet

2021-2024

Etablert blomsterenger ved
Hannestad omsorgsboliger

Kartlegge, regulere og utvikle Vistergropa

2021-2023

Arbeidet pågår, oppstart av
reguleringsplan og
grunnundersøkelser starter 1. kvartal
2022. Samtidig etableres
infrastruktur, bom og vekt.

2021

Utredes sammen med vurdering av
felles verksted og biladministrasjon
sammen med Fredrikstad kommune.
Politisk sak planlagt til behandling
før sommeren 2022. Utskiftingsplan
lages på bakgrunn av dette arbeidet
og må inneholde en strategi for
utbygging av ladeinfrastruktur.

Utarbeide en utskiftingsplan for kjøretøy
og maskiner

Utarbeide plan for oppgradering av
Sparta amfi

2021-2022

Oppstartsnotat behandlet i mars
2021 og planlagt underveismelding
mars 2022 og ferdig utredet høst
2022

Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden
Navn på styringsdokument

Kommunedelplan vann og avløp

Forventet
sluttbehandling
(år)

Status per 31.12.2021

2021-2022

Startes i 2022

Plattform for overvannshåndtering

2022

Startes i 2022.

Plattform for eiendomsforvaltning

2021

Startes i 2022

Handlingsprogram for trafikksikkerhet

2022

Handlingsprogrammet er ute til
høring og ferdig behandles våren
2022
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Økonomi
Tall i 1 000 kr
Kommuneområde teknisk
Virksomhet kommunalteknikk
Renovasjon (s el vkos t)
Virksomhet vann og avløp (s el vkos t)
Virksomhet eiendom
Virksomhet utbygging
Virksomhet Sarpsborg brannvesen
Feievesenet (s el vkos t)
Direktør teknisk med stab
Kirken
Sum kommuneområde teknisk

Faktiske
Økt ramme
Regnskap Rev. Budsjett Avvik i kr Avvik i % koronakostnader
pga. korona
31.12.2021
2021
/tap av inntekt
73 633
76 873
3 240
4,2 %
2 303
1 650
-14 313
-10 947
3 366 30,7 %
0
0
-63 044
-72 614
-9 570 -13,2 %
1 500
0
233 469
221 914 -11 555
-5,2 %
5 700
4 300
-3 010
-3 010
0
0,0 %
0
0
42 838
43 582
744
1,7 %
580
580
-2 363
-1 777
586 33,0 %
0
0
1 664
1 855
191 10,3 %
0
0
27 060
27 060
0
0,0 %
0
0
295 933
282 936 -12 998
-4,6 %
10 083
6 530

Kommuneområde teknisk har et netto revidert årsbudsjett i 2021 på 282,9 mill. kr.
Årsregnskapet for 2021 viser et merforbruk på 13 mill. kr., noe som utgjør 4,6 % av
nettobudsjett.
Kommuneområdet har hatt koronautgifter på 10 mill. kr i 2021 og er tilført 6,5 mill. kr i
budsjettjusteringer til dekning av utgiftene.
Kommunens selvkostområder er organisert under kommuneområdet. Kapitalkostnader og
støtte tjenester (indirekte kostnader) blir imidlertid regnskapsført andre steder i
organisasjonen. Det totale selvkostregnskap vil derfor avvike noe fra kostnader og inntekter
ved tjenesten i tabellen over. Det totale selvkostregnskapet kommer frem av note 14 til
regnskapet.
Virksomhet kommunalteknikk
Virksomhet kommunalteknikk har et samlet mindreforbruk på 6,6 mill. kr. Mindreforbruket er i
hovedsak relatert til lavere lønnskostnader, samt økte salgs- og gebyrinntekter. Økte
energipriser har medført et merforbruk på drift av gatelys, gatevarme til torg og gågate.
Pandemien har medført mindre bilbruk og dermed lavere kostnader.
Renovasjon har en merinntekt på 3,7 mill. kr fra salgs- og gebyrinntekter, samt noe lavere
driftsutgifter grunnet vakante stillinger. Pandemien har medført tap av parkeringsinntekter.
Det er også påløpt lønnskostnader til økt vaktberedskap, samt kostnader til drift av
smittevernlager og teststasjon.
Virksomhet vann og avløp
Virksomheten har et samlet merforbruk på 9,6 mill. kr. Økte kostnader for energi utgjør 5
mill. kr. Det har vært flere om omfattende lekkasjer på vannledningsnettet, og store utgifter til
vedlikehold på pumpestasjoner. Gebyrinntekter på avløp er 4 mill. kr mindre enn budsjett,
grunnet noe lavere vannforbruk i 2021. Det er påløpt ikke kompenserte koronakostnader på
1,5 mill. kr.
Virksomhet eiendom
Virksomheten har et merforbruk på 11,5 mill. kr. Merutgiftene skyldes høye energipriser, ikke
kompenserte merutgifter/bortfall av inntekter som en følge av pandemien, og merforbruk på
vedlikehold av boliger. Økte energipriser utgjør 7 mill. kr. Merforbruket på vedlikehold av
boliger utgjør 5,1 mill. kr. Virksomheten har et mindreforbruk på andre poster på 2 mill. kr
som hovedsakelig skyldes mindreutgifter grunnet vakanser.
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Virksomhet Sarpsborg brannvesen
Virksomheten har et samlet mindreforbruk på 1,3 mill. kr. Forebygging av branner og andre
ulykker har et mindreforbruk, men samtidig et etterslep på enkelte områder inn i 2022.
Overordnet beredskap og alarmsentralen har noe mindre utgifter til staten og ellers ingen
ekstern deltagelse på møter og fag- og utviklingsarenaer. Feievesenet har hatt økte inntekter
fra feiing og tilsyn av fritidsboliger Det er et merforbruk innen beredskap mot branner og
andre ulykker.
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KOMMUNEOMRÅDE TEKNOLOGI OG ENDRING
Tjenestemål
Tjenestemål
Resultat
2021

Tjeneste

Ambisjon i
perioden

Innbyggerdialog
Mål: Sikre digitalt førstevalg for innbygger og medarbeider (inkl
selvbetjeningsløsninger)
Andel henvendelser av totale antall håndteres på digitale flater
Andel automatiserte oppgaver av totale antall

21 %

80 %

17,5 %

50 %

99,9 %

99,9 %

5

50

63 %

60 %

15

50

69 %

80 %

IKT drift
Mål: Sikker og stabil drift, håndtere aktivitetsvekst, samt
driftsprosesser og rutiner som kan automatiseres er blitt
automatisert
Tilgjengelige tjenester (oppetid)
Antall prosesser som er automatisert
Redusere andel utskrift og kopier

IKT brukerservice
Mål: Vi har selvbetjente IKT-brukere gjennom selvbetjente
tjenester
Antall tjenester publisert på selvbetjeningsportal
Andel løste oppdrag fra førstelinje i IKT- brukerservice - løsningsgrad

Informasjonsforvaltning
Mål: Etablere automatisk arkivering ved arkivintegrasjon mot fagsystemer
Andel relevante fagsystemer med automatisk arkivering

10 %

45 %

Porteføljestyring
Mål: Sikre maksimal gevinst fra hvert prosjekt
Totale gevinster i mill. kr realisert for utviklingsprosjekter i hele
kommunen

2,7 mill. kr

25 mill. kr

Kommuneområdets aktivitet har i 2021 i noe grad blitt påvirket av korona, noe som har gjort
at utviklingsaktiviteter har blitt nedprioritert i forhold til kritiske driftsoppgaver.
Korona har bidratt til at innbyggerne i større grad har tatt i bruk våre selvbetjeningsløsninger.
Antall henvendelser på digitale flater har økt fra 14,8 % i 2020 til 21 % i 2021. Automatiserte
oppgaver har hatt en økning fra 15,9 % til 17,5 % i samme periode.
Det har ikke skjedd en økning når det gjelder automatiserte prosesser og tjenester på
selvbetjeningsportalen på IKT drift og brukerservice, da driftsoppgaver har blitt prioritert.
Andel utskrifter og kopier har gått ned 63 % fra referanseåret 2019. Denne store nedgangen
skyldes trolig hovedsakelig korona.
Løsningsgraden for IKT-brukerservice har gått ned fra 71 % til 69 %. Omdisponering av
ressurser til prosjektarbeid, manglende kompetanse på noen felt, samt noe sykefravær kan
forklare nedgangen
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På informasjonsforvaltning er det en økning på 5 % fra 2020 til 2021 når det gjelder
automatisert arkivering. Hovedårsaken til økningen er integrasjon med skoleadministrativt
system.
Porteføljestyring ble innført høsten 2020. Det tar tid å innføre en ny metodikk i en så stor og
kompleks organisasjon, likedan å ta ut estimerte gevinster ved overføring til linja.

Prioriterte tiltak
Prosjekter og enkeltsaker
Prosjekt/sak

Tid (år) for
gjennomføring

Status per 31.12.2021

Etablere felles kommunikasjonsplattform
(digitalt førstevalg)

2021-2024

Arbeidsflate for medarbeidere på
servicetorget, innbyggerportal og ny
telefoniløsning publiseres i januar
2022.

Oppgradere og skanne papirarkiver

2021-2024

Det har vært litt dårlig fremdrift
grunnet korona. I tillegg er det
byggeprosjektet på IKA som legger
føringer på fremdriften. Til tross for
dette har vi ok fremdrift.

Etablere skyløsning for sak- og
arkivsystem.

2022

Igangsettes i 2022.

Videreføre regionalt samarbeid med
Østfoldkommunene (Digi Viken Øst) og i
Nye Viken (Digi Viken), knyttet til tiltak
innen digitalisering

2021-2024

Digi Viken Øst har gjennom sitt
samarbeid jobbet med flere
prosjekter, ihht handlingsplanen for
nettverket.
Som følge av etableringen av
DigiViken pr 01.01.2022, vil Digi
Viken Øst fases ut og over i dette
samarbeidet i løpet av 1. halvår
2022. Sarpsborg kommune har
inngått partneravtale med DigiViken,
og vil fortsette å være en viktig
bidragsyter i dette samarbeidet
framover.

Sikre digitalt førstevalg og kommunisere
med innbyggerne i de rette kanalene.

2021-2024

Felles kommunikasjonsplattform blir
etablert for Avdeling innbyggerdialog
januar 2022.

Automatisere nye prosesser med
programvarerobot (digital medarbeider)

2021-2024

Det jobbes kontinuerlig på dette
området.

Sikre at gevinster realiseres i de ulike
fasene av et prosjekt

2021-2024

Gevinstanalyser og
gevinstrealisering følges opp i
registrerte utviklingsprosjekter.

Sikre kommunens forvaltning av
eksisterende og framtidig dokumentasjon

2021-2024

Det er gjennomført flere prosjekter
som skal sikre dette.

Helhetlig IT-styring gjennom samordnet
og anerkjent metodikk

2021-2024

Igangsettes i 2022.
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Økonomi

Kommuneområde teknologi og endring

Regnskap
31.12.2021
Kommuneområde teknologi og endring
62 374
Sum kommuneområde teknologi og endring
62 374

Tall i 1 000 kr
Rev.
Faktiske
Økt ramme
Budsjett Avvik i kr Avvik i % koronakostnader
pga. korona
2021
/tap av inntekt
65 381
3 008
4,6 %
698
620
65 381
3 008
4,6 %
698
620

Kommuneområde teknologi og endring har et samlet mindreforbruk på 3 mill. kr per
31.12.2021. Mindreforbruket skyldes blant annet vakante stillinger, redusert kursaktivitet og
lisenskostnader.
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KOMMUNEDIREKTØR
Økonomi

Kommunedirektør

Regnskap
31.12.2021
Kommunedirektør
7 066
Område stab kommunedirektør
2 148
Sum kommunedirektør
9 214

Tall i 1 000 kr
Faktiske
Økt ramme
Rev. Budsjett Avvik i kr Avvik i % koronakostnader
pga. korona
2021
/tap av inntekt
10 111
3 045 30,1 %
2 109
-39
-1,8 %
12 220
3 006 24,6 %
0
0

Kommunedirektøren har et nett årsbudsjett på 12,2 mill. kr. Det er for 2021 et samlet
mindreforbruk på 3,0 mill. kr
Det ligger en buffer hos kommunedirektøren til uforutsette utgifter. Denne har det ikke vært
behov for å benytte i 2021. I tillegg er det mindreforbruk på flere sentrale driftsarter.
Merforbruk på område stab kommunedirektør skyldes ekstra kommunikasjonsarbeid i
forbindelse med korona.
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VEDLEGG: INVESTERINGSOVERSIKT
Vedlegget viser Sarpsborg kommunes investeringsprosjekter per 31.12.2021. Totalt er 78
investerings prosjekter/delprosjekter, og 2 salgsprosjekter foreslått avsluttet, sammendrag er
gjengitt i tabellen under. Prosjektene er i vedlagt investeringsliste merket «avsluttes» i
kolonnen for status.

Investeringer

Økonomisk avvik i kr
-

Avsluttes
Avsluttes årlig
Sum

Salg

Antall delprosjekter

1 231 723
50 555 942

35
43

49 324 219

78

Økonomisk avvik i kr Antall delprosjekter
1
200 000
2
7 265 123
3
7 465 123

Avsluttes
Avsluttes årlig
Sum

Prosjektenes ubenyttede finansiering i 2020 skal iht. gjeldene regelverk rebevilges til bruk i
2021. Dette kommer frem av de tre siste kolonnene. 198,2 mill. kr videreført til bruk i 2022.
2,5 mill. kr foreslås vurdert innarbeidet i kommende budsjett og handlingsplan.
Kolonne forklaring:
1. Pågående investeringsprosjekter per 01.01.21: Prosjektet/delprosjekt navn, sortert
etter tjenestegruppe.
2. Regnskap totalt per 31.12.21: Akkumulert utgiftsregnskap, uavhengig av år.
3. Bevilget per 31.12.21: Akkumulert utgiftsbevilgning, uavhengig av år.
4. Budsjett og HP-> 2029: Akkumulert utgiftsbevilgning og avsetning gjort i vedtatt HP
frem til 2029.
5. Forventet sluttkostnad: Forventet sluttkostnad for prosjektet.
6. Forventet økonomisk avvik: «Budsjett og HP -> 2029» minus «Forventet
sluttkostnad». For prosjekter som avsluttes er dette konstatert mer-(-) eller mindre(+)
forbruk
7. Inndekning: Merknad for hvordan evt. merforbruk for prosjektet er foreslått
finansiert.
8. Status: Prosjekter som avsluttes ved regnskapsavleggelse 31.12.2021
9. Ubenyttet bevilgning per 31.12.21: «Bevilget per 31.12.20» minus «Regnskap per
31.12.20». Positive verdier blir foreslått rebevilget i 2021, vurderes innarbeidet i
kommende HP eller ikke rebevilget i de neste tre kolonner. Negative verdier er
foreslått mellomfinansiert av ubrukte lånemidler inntil bevilgning foreligger eller
prosjektet avsluttes.
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Pågående investeringsprosjekter per
2021
Kommuneområde samfunn
Kultur
Tilpasninger idrettsbygg
Nytt bibliotek
Utvikling av Landeparken
Skulptursti
Overbygg lensebåten Per
Utstyr Sarpsborg Scene
Nytt kjøkken Hannestad fritidsklubb
Utrede kulturskoletilbudet
Flytte Robert Normann museet til Sarpsborg Scene
Plan og samfunnsutvikling
Hovedveinett for sykkel
Kommunedelplan Sannesund - Greåker
Investeringsprogram for Østre bydel
Byggesak, landbruk og kart
Tiltaksplan Tunevannet og Isesjø
Utstyr kart og oppmåling
eByggesak/ePlan

Kommuneområde velferd
Kompetansesenter rus og psykisk helse
Bofellesskap med bemanning - psykiatriboliger
Kontorlokaler - større areal
Bofellesskap med bemanning - psykiatriboliger
Omsorgstjenester
Nødstrøm Borgen og Haugvoll
Tekniske anlegg og klimaskall Sarpsborg helsehus

892038
892054
896089
892057
892059
892060
892061
892062
892063

484 484

2 473 605
16 971 330

26 989 148
8 905 013
0

1 202 868
254 843
1 674 038

382 319
0
0

264 767
13 092 152
2 136 438
138 300
0
974 022
0
0
288 699

2 000 000

13 300 000

2 000 000

2 500 000
20 000 000

29 000 000
11 000 000
0

2 000 000
250 000
3 000 000

1 000 000
300 000
0

500 000
15 000 000
2 500 000
470 000
600 000
1 000 000
300 000
500 000
250 000

1 200 000
110 000
10 300 000
10 300 000
10 300 000
650 000
250 000
5 000 000
350 000

406 000 000

2 000 000

20 300 000

331 000 000

2 500 000
20 000 000

35 000 000
11 000 000
500 000

3 500 000
2 500 000
3 000 000

1 000 000
300 000
18 000 000

4 500 000
123 000 000
2 500 000
470 000
600 000
7 600 000
300 000
500 000
250 000

2 000 000
7 000 000

19 100 000
2 575 137
3 000 000
4 000 000
3 500 000

1 200 000
116 738
10 300 000
10 300 000
10 300 000
650 000
250 000
5 000 000
132 998

406 000 000

2 000 000

20 300 000

331 000 000

2 500 000
20 000 000

35 000 000
11 000 000
500 000

3 500 000
254 843
3 000 000

1 000 000
300 000
18 000 000

264 767
141 000 000
2 136 438
470 000
0
974 022
300 000
500 000
288 699

0

0

399 928
4 000 000

2 834 468
3 898 894
3 414 263

4 207 128

0

1 360 989

5 209 363

1 515 516

26 395
3 028 670

2 010 852
2 094 987

1 325 962

797 132

617 681
300 000
0

300 000
500 000

331 700

1 907 848

399 928
4 000 000

2 834 468
3 898 894
3 414 263

4 207 128

1 360 989

5 209 363

1 515 516

26 395
3 028 670

2 010 852
2 094 987

1 325 962

797 132

617 681
300 000

300 000
500 000

331 700

1 907 848

Ubenyttet
Vurderes
bevilgning per Rebevilges til innarbeidet i
bruk i 2022 HP 2023-2030
31.12.2021

972021
972030
972039

8 090 637

0

19 100 000
50 000 000
3 000 000
4 000 000
3 500 000

600 000

Status

972025
976500
892058

639 011

0
110 000
0
0
0
0
0
0
350 000

2 000 000
7 000 000

3 300 000

Inndekning

893045

0

19 100 000
10 000 000
3 000 000
4 000 000
3 500 000

600 000

Forventet
økonomisk
avvik

893055
893060

0
116 738
0
0
0
0
0
0
132 998

2 000 000
4 000 000

3 300 000

Forventet
sluttkostnad

893049
896108

14 892 872
2 575 137
165 532
101 106
85 737

0

842 180

Budsjett og
HP -> 2029

300215
893058

1 600 072
0

0

2 000 000

Regnskap totalt Bevilget per
31.12.2021
Prosjektnr. per 31.12.2021

893067
893068
301306
893069
893070
893071
893072
893073
893074
893066

0

2 000 000

0

600 000
25 978

-38 699

-4 843

Avsluttes

Avsluttes
Avsluttes årlig

Avsluttes

Avsluttes årlig

217 002

Avsluttes årlig

Avsluttes

Avsluttes

7 424 863

-6 738

Avsluttes årlig

893039
973030
893061
893062
893063

0

2 000 000

3 750 000

235 233
-18 000 000 HP 2023-2026
363 562

896167
893064

1 157 820

3 750 000

893052

893075
893077

0

0
0
0
0
0
0

0

893059

0

842 180
300216

Rebevilges
ikke

143

Nye plasser Haugvoll og samlokalisering hjemmetjenesten
Inventar og ustyr (senger, el. hev og senk dusjstol,
medisintraller, nettverk)
Hjemmetjenester Kruseløkka, ombygging
Oppgradering og nybygg Tingvoll ink. nytt
produksjonskjøkken
Kjøkken- utskifting av utstyr
Julestjerne helsehuset
Kurland sykehjem, innvendige utbedringer
Tingvoll sykehjem, innvendige utbedringer
Utbedringer Kruseløkka sykehjem/hjemmetjeneste sentrum
Borgen sykehjem, innvendige utbedringer/inventar
Prestekragen, utbedring av uteområde/etablere lekeplass
Møteplasser demente
Borgen sykehjem - bygningsmessige endringer
Forvaltning og utvikling
Modulbaserte boliger (permanente)
Boligsosial handlingsplan
Stenerødheimen, utbedre avvik og pålegg
MadamArnesensvei, påbygg leilighet
Boveiledning sentrum, personalbase Fritznerbakken
Boveiledning
Eplehagen, omgjøre kontorer til bolig
Holleby, klargjøre alternativt lokale
Boveiledning Skjeberg: Kløvningsten, Hafslundsøy,
vaskerom og garderober
Vedlager Ravneberget
Barnevern
Kontorlokaler - større areal (anslag)
NAV
Inventar og utstyr
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Pågående investeringsprosjekter per
2021
Kommuneområde teknologi og endring
Oppgradering og scanning av papirarkiv
IKT infrastruktur
Sentral IKT-plattform
Utvikling dokumentforvaltning
Digital signatur
Digitalt førstevalg - felles kommunikasjonsplattform
Digitalt førstevalg - digital innbyggerdialog
Elektronisk intern dokumentflyt
Innbyggerdialog - app
Netscaler

Kommuneområde organisasasjon
Økonomi
Nye felles fagsystemer (lønn/økonomi moduler)
Justeringsavtale Hafslundtunet
Justeringsavtale Guslundåsen
Justeringsavtale Grimstadtunet
Justeringsavtale Bjørnstad

Kommuneområde oppvekst
Grunnskole, SFO og grunnskoleopplæring for
voksne
Handlingsprogram IKT skoler og barnehager 2021-2024
Handlingsprogram IKT skoler og barnehager 2025-2028
Nytt adm. IKT system skole og barnehage
Kapasitetstiltak oppvekst
Utredning og utbedring av arbeidsplasser - oppvekst
Utbedringer Regnbuen/Kurland
Lærerarbeidsplasser- Ullerøy

Bevilget per
31.12.2021
Budsjett og
HP -> 2029
Forventet
sluttkostnad

Forventet
økonomisk
avvik
Inndekning

Status

Ubenyttet
Vurderes
bevilgning per Rebevilges til innarbeidet i
bruk i 2022 HP 2023-2030
31.12.2021

Avsluttes

Regnskap totalt
per 31.12.2021

-4 074

Avsluttes årlig
Avsluttes årlig
Avsluttes årlig
Avsluttes årlig
Avsluttes årlig

Avsluttes årlig

101 500 000

4 850 000
21 400 000
6 500 000
51 000 000
7 000 000
75 000 000
18 000 000
82 000 000
145 000 000
181 500 000
51 000 000

101 500 000

4 850 000
21 400 000
7 300 000
51 000 000
7 000 000
75 000 000
18 000 000
342 477
145 000 000
181 500 000
51 000 000

0

1 881 560
0
0

Avsluttes

Avsluttes

Avsluttes

238 111

-434 627

391 306

1 881 560

1 140 701
393 113

250 000
382 418
-296 521

-18 381
4 119 044

-508 907

1 380 507

12 400 000
4 108 574
1 702 649
37 207
600 000
34 600 000
500 000
875 000
200 000
749 074

500 000
127 076
75 375
54 715
1

-300 000 Ved prosjektavslutning
307 310

-18 381

1 380 507

12 400 000
21 750 000
17 300 000
1 800 000
600 000
34 600 000
500 000
875 000
200 000
745 000

0
-127 076
-75 375
-54 715
7 435 499

0

4 119 044

Avsluttes årlig
Avsluttes årlig
Avsluttes årlig

4 500 000
-889 532
-605 400
-437 712
7 435 500

44 000 000
60 000 000
1 300 000
7 000 000
192 690
3 000 000
7 500 000

-108 574
-2 649
162 793

7 400 000
4 000 000
1 700 000
200 000
400 000
10 500 000
500 000
750 000
200 000
745 000

44 000 000
60 000 000
1 000 000
31 000 000
19 500 000
3 000 000

5 500 000

400 000
3 625 226
494 125
33 866
200 000

6 019 493
4 108 574
1 702 649
37 207
0
6 874 774
5 875
716 134
0
749 074

500 000
0
0
0
7 435 500

7 500 000

400 000
3 625 226
494 125
33 866
200 000

0
-127 076
-75 375
-54 715
7 435 499

5 500 000

-207 154
6 789 432

0

10 000 000
0
1 000 000
7 000 000
500 000
0
4 500 000

-508 907
0
-207 154
6 789 432

0

10 508 907
0
1 207 154
210 568
192 690
18 381
380 956
250 000
21 400 000
6 500 000
0
0
2 000 000
1 000 000
500 000
2 000 000
0
0

0
0

-800 000 Ved prosjektavslutning

0

31 500 000
6 500 000

250 000
382 418
-296 521
0
0
1 140 701
393 113

0
21 017 582
6 796 521
0
0
859 299
606 887
342 477
118 440
0
0

31 500 000
6 500 000

1 934 627

Avsluttes

0

0
0

3 500 000

157 523 Gjelder forprosjektet

0
0

1 500 000

952 143
600 000
500 000
4 000 000
2 500 000
1 000 000
2 761 889

225 298

-19 284

3 500 000

1 350 000

-19 284
850 000

1 500 000

13 270 000
600 000
500 000
4 000 000
2 500 000
1 000 000
3 000 000

2 500 000
201 781

869 284

1 350 000

225 298
0
0
2 500 000
201 781

1 934 627

1 270 000
300 000
0
0
2 500 000
1 000 000
3 000 000

Avsluttes årlig

1 350 000

317 857

958 694

952 143
74 702
0
0
0
798 219
2 761 889

Rebevilges
ikke

144

Lærerarbeidsplasser Navestad
Lærerarbeidsplasser Jelsnes
Lærerarbeidsplasser og toalettfasiliteter- Tindlund skole
Lærerarbeidsplasser- Hannestad skole
Kurland barneskole - kapasitet og avvikle paviljonger
Mobile paviljonger oppvekst
Ombygging og utbygging Grålum barneskole
Ullerøy leirskole
Gymsal Kruseløkka - forprosjekt
Oppgradering Tindlund barneskole
Tindlund ungdomsskole - økt kapasitet og oppgradering
Borgen barneskole - økt kapasitet
Alternativ skolearena - kapasitet barneskole og
ungdomsskole
Sandbakken barne- og ungdomsskole - kapasitet
Lærerarbeidsplasser Lande barneskole
Barnehage
Sarpsborgmarka barnehage - Vognrom
Utbedre uteareal ved Fritznerbakken, Sarpsborgmarka,
Valaskjold og Fosbyløkka

Kommuneområde teknisk
Park
Opprustning parker og plasser
Oppgradering av støttemur Høysand
Etablering av lekeplass Gaupefaret
Publikumstoaletter friluftsområder
Oppgradering Høysand, bobil/tømming etc
Bobiltømming og betalingsløsning Sandesund
Oppgradering av Kirkeparken og inngangspartiet til Kulås
Båt/Rescuerunner, sansepark Tingvoll, tiltak for lek Østre
bydel
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Pågående investeringsprosjekter per
2021

5 500 000
0
4 000 000
200 000
726 090
97 633
450 000
0
0
250 000
1 874 478
646 291
945 225
5 000 000
3 500 000
402 908
3 000 000
1 200 000
4 000 000

Forventet
sluttkostnad

5 500 000
18 000 000
4 000 000
200 000
800 000
140 000
450 000
5 600 000
2 000 000
250 000
2 000 000
500 000
1 000 000
5 000 000
3 500 000
500 000
3 000 000
1 200 000
4 000 000
682 093

Budsjett og
HP -> 2029

5 500 000
0
0
200 000
800 000
140 000
0
0
0
250 000
2 000 000
500 000
1 000 000
3 000 000
0
500 000
0
0
0
26 000 000

Bevilget per
31.12.2021

2 469 543
0
0
0
726 090
97 633
0
0
0
47 400
1 874 478
646 291
945 225
0
0
402 908
0
0
0
2 000 000

Regnskap totalt
per 31.12.2021

682 093

Forventet
økonomisk
avvik

73 910
42 367

125 522
-146 291
54 775

97 092

1 317 907

Inndekning

Status

Avsluttes årlig

Avsluttes
Avsluttes

Avsluttes årlig
Avsluttes årlig

Avsluttes
Avsluttes
Avsluttes

Avsluttes

Avsluttes årlig

3 030 457

200 000

3 030 457

Ubenyttet
Vurderes
bevilgning per Rebevilges til innarbeidet i
bruk i 2022 HP 2023-2030
31.12.2021

0
200 000

202 600

3 000 000

202 600

0

3 000 000
0

0
0
0

2 749 730
1 605 311
881 174

48 000 000
24 000 000
9 250 000

Avsluttes

3 168 388

26 000 000

-500 000 Ved prosjektavslutning

-3 300 000 Ved prosjektavslutning
-3 500 000 Ved prosjektavslutning
-865 036

260 167

Avsluttes

Avsluttes

2 749 730
1 605 311
881 174

7 500 000
14 000 000
2 000 000

1 400 000
45 000 000
6 700 000
12 500 000
24 000 000
7 500 000
12 500 000
11 000 000
8 000 000
17 300 000
19 500 000
3 865 036
2 800 000
2 200 000
4 000 000

3 168 388
20 000 000

4 039 833

48 000 000
24 000 000
9 250 000

4 750 270
12 394 689
1 118 826

1 400 000
45 000 000
6 700 000
12 000 000
24 000 000
7 500 000
12 500 000
11 000 000
8 000 000
14 000 000
16 000 000
3 000 000
2 800 000
2 200 000
4 000 000

26 000 000

16 831 612

4 300 000

372 204
-956 318
122 674
697 496
-989 267
90 955
-508 179
2 926 352
-1 927 848
1 509 361
4 641 898

1 400 000
3 000 000
6 700 000
12 000 000
12 000 000
500 000
12 000 000
4 000 000
6 500 000
14 000 000
10 000 000
3 000 000
2 800 000
2 200 000
4 000 000

372 204
-956 318
122 674
697 496
-989 267
90 955
-508 179
2 926 352
-1 927 848
1 509 361
4 641 898

4 300 000

-149 848
-1 500 000 Ved prosjektavslutning

393 452
3 155 026

234 495

383 022
1 930 839
3 767 277

1 027 796
3 956 318
6 577 326
11 302 504
12 989 267
409 045
12 508 179
1 073 648
8 427 848
12 490 639
5 358 102
3 865 036
2 416 978
269 161
232 723

2 149 848
3 000 000
12 000 000
5 000 000
11 000 000
10 000 000
6 000 000
8 000 000
8 000 000
94 000 000
5 500 000

383 022
1 930 839
3 767 277
4 039 833

2 000 000
1 500 000
12 000 000
5 000 000
11 000 000
10 000 000
6 000 000
8 000 000
8 000 000
94 000 000
5 500 000

-1 356 766

2 000 000
1 500 000
0
0
0
0
1 000 000
0
0
13 500 000
4 000 000

-1 356 766
0
0
0
0
234 495
0
0
393 452
3 155 026

2 149 848
2 856 766
0
0
0
0
765 505
0
0
13 106 548
844 974

Rebevilges
ikke

145

Kommuneområde teknisk
Park
Varmeanlegg - Trafo gågata
Oppgradering av skolegårder
Oppgradering av område ved Tunevannet
Utskifting løvoppsamler til parkavdeling
Utskifting av gressklipper stadion
Ny bilhenger til frakt av gressklipper
Utskifting av gressklipper
Utskifting av gressklipper (baneklipper med oppsamler)
Lekeapparater
Tillstandskontroll belysning lysløype
Lekeplass på torget
Oppgradering av Sandvika friluftsområde- Stupetårn (statlig
Revebukta- utstyr til drift av område
Utbedringer Vistergropa
Nye lys - Sarpsborg lysløype
Baderampe
Toalett Glengshølen + brygge
Innkjøp av robotklippere parkavdeling
Felles driftssentral kommunalteknikk
Vann
Uforutsette prosjekter vann
Vannledningsnett
Vannledning Baterød - Jellestad (Nipa)
Vannledning Jellestad - Brysemyr (Nipa)
Vannledning Kampenes - Isefoss (Nipa)
Ringledning Brusemyr - Skjebergveien, Rundkjøring RV22
(Nipa)
Iseveien - Kampenes
Vannledning (Meieri - Sandbakken skole)
Separering Albert Moskausv/Sarpsborgvn
Separering Brusevoldbekken (sone 404)
Separering Kalabekken
Separering Hafslundskogen
Tunevannet sydøst e.1a
Tunevannet sydøst e.1b
Tunevannet sydøst e.1c
Brevikbekken e. 1
Brevikbekken e. 2
Separering Elvegata/Allegata
Vannledning Maugestensveien - Finnestad 1.e
Vannledning Maugestensveien - Finnestad 2.e
Spredt bebyggelse vann Solli/Vister anl. 6,12,13,16
Vanndel separering SandesundsveienValkyriegata/Holbergsgate
Vanndel separering Rosenkrantzgate
Vannledning Rådhuskvartalet
Vannledning OH gate - Fritznerbakken
Vannledning Klevaveien
Vannledning Tangenkilen/Grimsøya
Vannledning Løkkevika - Ullerøy
Brusemyrveien - Jellestadvn.
Vannledning Haugeveien - Navestad nytt boligfelt
Ringledning vannledning Brandstorp-Revebukta
Vannledning i Glomma ved Opsund
Vann- og avløpsledning Nils Hønsvalds gate nord
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Pågående investeringsprosjekter per
2021
Kommuneområde teknisk
Vannledningsnett
Vannledning Yvenveien
3 000 000
2 130 158

3 000 000

Forventet
sluttkostnad

3 000 000
89 500 000
8 000 000
7 000 000
137 000 000
61 000 000
145 000 000
55 000 000
60 000 000
5 000 000
9 000 000
5 000 000
6 000 000
2 000 000
20 500 000
10 000 000

Budsjett og
HP -> 2029

693 509
9 500 000
8 000 000
7 000 000
137 000 000
61 000 000
145 000 000
55 000 000
60 000 000
5 000 000
9 000 000
5 000 000
6 000 000
2 000 000
20 500 000
10 000 000

Bevilget per
31.12.2021

2 130 158
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500 000
0

Regnskap totalt
per 31.12.2021

390 077
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
734 420
0
2 500 000
2 500 000
2 500 000
2 500 000
15 000 000

Forventet
økonomisk
avvik

7 369 842

-297 511
-77 367
-316 823
-65 457

Inndekning

Status

Avsluttes årlig

Avsluttes
Avsluttes
Avsluttes
Avsluttes

-234 420

-390 077

2 306 491

Ubenyttet
Vurderes
bevilgning per Rebevilges til innarbeidet i
bruk i 2022 HP 2023-2030
31.12.2021

2 306 491

-390 077
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-234 420
0

5 487 294
10 000 000

731 916
49 235
-504 215
165 548
-118 525
96 895
-1 245 989
2 932 409
-11 528
1 723 346
3 210 786

731 916
49 235
-504 215
165 548
-118 525
96 895
-1 245 989
2 932 409
-11 528
1 723 346
3 210 786

2 816 519

61 350

1 829 236

2 500 000
2 500 000
2 500 000
2 500 000
6 500 000

Avsluttes årlig

Avsluttes årlig

Avsluttes
Avsluttes

61 350
0
2 816 519
0
0
0

5 487 294

7 000 000

2 000 000
2 500 000
272 200 000
3 000 000
1 800 000
1 800 000
4 500 000
0
2 000 000
35 000 000
6 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000

-3 300 000 Ved prosjektavslutning
-3 500 000 Ved prosjektavslutning
-672 299
446 736

-500 000 Ved prosjektavslutning

1 434 083

1 829 236

2 797 511
2 577 367
2 816 823
2 565 457
1 012 706

2 000 000
2 500 000
272 200 000
3 000 000
1 800 000
1 800 000
4 500 000
24 000 000
2 000 000
35 000 000
6 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000

565 917

2 797 511
2 577 367
2 816 823
2 565 457
15 000 000

5 170 764

2 000 000
2 500 000
10 200 000
1 000 000
1 800 000
1 800 000
4 500 000
0
2 000 000
0
3 000 000
0
0
0

26 000 000

9 250 000
6 700 000
45 000 000
12 500 000
24 000 000
7 500 000
12 500 000
11 000 000
8 000 000
17 300 000
19 500 000
3 672 299
3 853 264

10 000 000

458 959
65 787
9 099 013
0
769 079
407 874
4 757 004
0
1 938 650
0
183 481
0
0
0

2 000 000

9 250 000
6 700 000
45 000 000
12 000 000
24 000 000
7 500 000
12 500 000
11 000 000
8 000 000
14 000 000
16 000 000
3 000 000
4 300 000

1 541 041
2 434 213
1 100 987
1 000 000
1 030 921
1 392 126
-257 004

565 917

2 000 000
6 700 000
3 000 000
12 000 000
12 000 000
500 000
10 000 000
4 000 000
6 500 000
14 000 000
10 000 000
3 000 000
4 300 000

1 541 041
2 434 213
1 100 987
1 000 000
1 030 921
1 392 126
-257 004

1 268 084
6 650 765
3 504 215
11 834 452
12 118 525
403 105
11 245 989
1 067 591
6 511 528
12 276 654
6 789 214
3 672 299
3 853 264

Rebevilges
ikke

146

Utskifting av gamle/ødelagte vannledninger
Myrstadveien, utskifting og separering (vann)
Opstadveien, gjenstående separering, fornying (vann)
Hafslundsøy og Hasle, fornying/separering/fremmedvann
Kalnes og Grålum, fornying/separering/fremmedvann
Greåker og Hannestad, fornying/separering/fremmedvann
Sentrum og Kurland,fornying/separering/fremmedvann
Borgenhaugen og Årum,fornying/separering/fremmedvann
Skjeberg,fornying/separering/fremmedvann
Helles vei - Borgen. Separering
Oldtidsveien. Utskifting/omlegging VL.
Opphaugveien. Utskifting/omlegging VL.
Hevingen. Sammenkopling vannsoner. Brannvann
Brevik. Separering. Etappe 3. Sarp.vn-Frøyas vei
Nye VA-anlegg som følger av komm.boligomr. Maugsten
Tekniske installasjoner vann
Oppgradering trykkforsterkere Opstadveien
Oppgradering trykkforsterkere Vernerveien
Oppgradere trykkforsterkere Hasleåsen
Oppgradere trykkforsterkere Hevingen
Pumpestasjon Brusemyr (Nipa)
Utfasing av trykkforsterkere Nygårdsveien ved ettablering
av ny trase Landemyra
Oppgradere trykkforsterkere og annet utstyr Bassengveien
Sammenkobling reservevann Gaupefaret høydebasseng
Utredning- Nytt vannverk Isesjø / kapasitetsøkning Baterød
Reservestrømsaggregater i vannforsyningen
Nytt styresystem driftskontroll
Styresystem Baterød
Trykkstasjoner Lilleby
Oppgradering trykkøkningsstasjoner
Nødvannsuttak av drikkevann fra avløpspumpestasjoner
Nytt høydebasseng jf. Utredninger
Utskiftninger vannverk og høydebasseng
Ny nedbørsmåler Sentrum
Kumgruppe K123. Styring og teknisk utstyr
Driftssentral - felles - VA andel vann
Avløp
Uforutsette prosjekter avløp
Avløpsnett
Avløpsledning Kampenes - Isefoss (Nipa)
Separering Albert Moskausv / Sarpsborgvn
Avløpsledning (Meieri-Sandbakken skole)
Separering Brusevoldbekken
Separering Kalabekken
Separering Hafslundskogen
Tunevannet sydøst e.1a
Tunevannet sydøst e.1b
Tunevannet sydøst e.1c
Brevikbekken e. 1
Brevikbekken e. 2
Separering Elvegata/Allegata
Separering Sandesundsveien-Valkyriegata/Holbergsgate
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Pågående investeringsprosjekter per
2021
Regnskap totalt
per 31.12.2021

Bevilget per
31.12.2021

Budsjett og
HP -> 2029

Forventet
sluttkostnad

Forventet
økonomisk
avvik
Inndekning

Status

Ubenyttet
Vurderes
bevilgning per Rebevilges til innarbeidet i
bruk i 2022 HP 2023-2030
31.12.2021

2 980 088

Kommuneområde teknisk

2 980 088

3 753
437
500
5 903

7 544 522

Avsluttes årlig

Avsluttes

2 552 854

1 955 478

Avsluttes årlig

-88 837

-297 976
2 500 000
0
552
775
000
091

-190 077

2 000 000

Avsluttes årlig

2 552 854

-107 275

000
000
000
000
000
000
000
000
000

3 000 000
0
000
000
000
000
000
000
000
000
000
9
8
137
145
70
55
60
5
9

552
775
000
091

-297 976
2 500 000

-190 077
0
0
0
0
0
0
0
0

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

1 000 000
-500 000

-107 275

3 753
437
500
5 903

0

000
000
000
500
500

2 000
3 000
9 000
2 500
2 500
5 000
85 500
9 000
500
6 000

20 500 000

0

2
3
1
2
2
8 000
1 000
500
6 000
89 500 000

7 500 000

2 088 837
3 000 000
0
000
000
000
000
000
000
000

9 500 000

20 500 000

10 000 000

3 000
2 500
5 000
85 500
9 000
500
6 000

2 088 837
19 912
0
2 797 976
0
0
4 246 448
562 225
0
96 909

3 000 000
2 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7 500 000

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

1 955 478

500 000

10 000 000

000
000
000
000
000
0
000
000
000
000

447 146
0
190 077
0
0
0
0
0
0
0
0

0

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

Avløpsnett
Separering Rosenkrantzgate
Avløpssystem Norbergveien- Sundløkka
Overløpstiltak- mudring og utfasing av overløp
Avløpsledning Rådhuskvartalet
Avløpsledning Nordbergveien-Haugeveien
Avløpsledning Klevaveien
Avløpsledning Opsund
Brusemyrveien- Jellestadveien
Vann- og avløpsledning Høysand
Avløpsledning Brusemyr-Rådhusveien
Utskifting av gamle/ødelagte avløpsledninger, hindre
fremmedvann i avløpsnett
Avløpsledning Yvenveien
Overvannstiltak sentrum
Myrstadveien, utskifting og separering
Opstadveien, gjenstående separering
Hafslundsøy og Hasle, fornying/separering/fremmedvann
Greåker og Hannestad, fornying/separering/fremmedvann.
Kalnes og Grålum, fornying/separering/fremmedvann
Sentrum og Kurland, fornying/separering/fremmedvann
Borgenhaugen og Årum, fornying/separering/fremmedvann
Skjeberg, fornying/separering/fremmedvann
Helles vei - Borgen. Separering.
607 275

0

3
18
9
8
137
145
70
55
60
5
9

Brevik. Separering. 3.etappe. Sarpb.vn - Frøyas vei
0

4 500 000
-4 920 062
801 811

3 283
4 000 000

0
4 500 000
-4 920 062
801 811

3 000 000
1 000 000
1 000 000

3 283
4 000 000

3 000 000
1 000 000
1 000 000

1 629 412
1 103 563
417 133
1 184 003
3 193 732
7 781 182

996

000
000
4 358
618
-721
041
000
000
000 -302 000
000
0
3 000
000
000
000
000
000

1 629 412
1 103 563
417 133
1 184 003
3 193 732
7 781 182

Avsluttes årlig
Avsluttes

000
000
000
000
000

000
000
000
000
000
000

382
041

5
1
1
8
2

300
300
400
200
500
000

15
4
80
1

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

4
4
1
4
3
8

6 887 551

641
1 721

300
300
400
200
500
000

000
000
000
000

000
000
000
000
500
500
000
000
000
000
000
000
000
000

000
000
000
000
000
000

6 887 551

1
4
5
1

4
827
10
15
5
1
1
8
2

300
300
400
200
500
000

647 444

352 556

000

000 HP 2023-2026

000
000
000
000
0
000
000
000
000
000
000
000
0
0

4
4
1
4
3
8

90 000 000

Avsluttes årlig

Avsluttes årlig

000
000
000
000
000
000

9 000 000

1 219 072
787 740

15 000
4 000
641
1 721
500
4 500
1 129 000
10 000

4
4
1
4
3
8

90 000 000

0

0
1 219 072
787 740

28 920
9 198

1 000 000

20 000 000
3 500 000
7 800 000

500
000
000
000
000
000
000

10 000 000

20 000 000
3 500 000
7 800 000

1 000 000

51 000 000

4
24
10
3
3
1
1

647 444

0
3 500 000
800 000

1 000 000

51 000 000

717
0
618
041
0
0
062
189
0
0
0
0
0
0

3 112 449

0

588
437
867
997
268
818

0
2 280 928
12 260

0

2 670
3 196
982
3 015
306
218

0

0
0

Rebevilges
ikke

147

0

Skjeberg syd. Kartlegging og kildesøk. Mye uønsket
fremmedvann. Rehabilitering.
Nye VA-anlegg som følger av komm.boligomr. Maugesten
Tekniske installasjoner avløp
Pumpestasjon Brusemyr (Nipa)
Forbedring av slamsentrifugering
Oppgradering avløpspumpestasjoner
Ny avløpsstasjon ved Elvegata
Gjerde og port rundt Baterød vannverk
Drift- og vedlikeholdsystemer vannverk og renseanlegg
Nytt renseanlegg
Ny avløpsstasjon Stasjonsveien syd
Utstyr for tidsmåling av overløp
Styresystem, fyrkjeler Alvim, brannteknisk
Inspeksjonskamera
Hindre overløp til sårbare resipienter
Avløpspumpestasjoner - etablere brutt vannspeil
Driftsentral - felles - VA andel avløp
Avløp spredt bebyggelse
Bråtenåsen- Bergbykroken
Sikkelandsveien - Lindemarkveien
Iseveien - Kampenes
Maugestensveien- Finnestad 1.e
Maugestensveien- Finnestad 2.e
Spredt bebyggelse Solli/Vister anl. 6,12,13,16
Avfallsbehandling
Avfallsløsninger
Utvikling av Gatedalen miljøanlegg (Modernisering av
gjenvinningsstasjonen, etablering av arealer for lagring og
behandling av avfall)
Oppsamlingsplass avfall
Utbedring av deponi Gatedalen
Kjøp av slambil og etablering av parkeringsplass
Overta avfallsinnsamling i egen regi - biler,
oppstillingsplass, personalbygg.
Tiltaksplan gammelt avfallsdeponi Stikkaåsen
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Pågående investeringsprosjekter per
2021
Kommuneområde teknisk
Samferdsel
Oppgradering av veilys private veier
Sentrumsgater med gang og sykkeltiltak
Pellygata- oppgradering
Oppgradering av kommunale veier
Oppgradering SandesundsveienValkyriegata/Holbergsgate
Oppgradering Albert Moskausv./Sarpsborgveien
Universell utforming av bussholdeplasser
Gatelys tiltak
Veidel av uforutsette kabel- og ledningsprosjekt
Hovedsykkelplanen
Sykkelfelt i sentrum
Sykkelparkering Sarpsborg sentrum
Områdereguleringsplan Grålum
Trafikksikkerhetstiltak (trygge skoleveier/fartsbegrensende
Utomhusplan Rosenkrantzgate
Regulering og prosjektering av parkeringsplass Korsgata
Elbillading
Gang og sykkelvei, Grålum -Tunejordet
Kjøretøymontert kamera for kontroll mot elektroniske
Boligsoneparkering 2019-2021
Oppgradering av parkeringsautomater

1 361 608

909 683

875 426
2 134 475
1 443 329

901 029
-902 874
3 421 422
3 000 000

847 797
272 770
563 725
1 690 642

1 361 608

909 683

875 426
2 134 475
1 443 329

575 089
-1 000 000 Ved prosjektavslutning

412 060

-24 872
-164 761

2 000 000

261 574

Avsluttes årlig

Avsluttes

Avsluttes årlig
Avsluttes

Avsluttes årlig

Avsluttes årlig

Avsluttes

0
-76 600

0
0

0
0
5 000 000

1 203 446
800 000

0

-76 600

5 000 000

1 500 000

1 000 000

Ubenyttet
Vurderes
bevilgning per Rebevilges til innarbeidet i
bruk i 2022 HP 2023-2030
31.12.2021

847 797
272 770
563 725
1 690 642

1 250 804

Status

901 029
-902 874
3 421 422
3 000 000

2 596 083

Inndekning

1 250 804
0

Forventet
økonomisk
avvik

2 596 083

Forventet
sluttkostnad

2 500 000
5 000 000
20 000 000
102 000 000

4 700 000
418 499
15 071 391
4 421 805
5 000 000
2 727 230
1 200 000
5 540 490
4 424 911
1 000 000
2 500 000
578 578
3 000 000
787 940
2 000 000
550 000

Budsjett og
HP -> 2029

2 200 000

3 000 000

Bevilget per
31.12.2021

2 500 000
5 000 000
2 000 000
10 500 000

4 700 000
8 800 000
15 071 391
36 000 000
5 000 000
3 000 000
1 200 000
5 540 490
47 500 000
1 000 000
1 500 000
28 800 000
3 000 000
1 200 000
2 000 000
550 000

2 001 110

Regnskap totalt
per 31.12.2021

2 200 000

3 000 000

2 001 110

Avsluttes årlig

1 624 574
2 865 525
556 671
10 589 530

4 700 000
900 000
15 071 391
4 000 000
5 000 000
3 000 000
1 200 000
5 540 490
5 000 000
1 000 000
1 500 000
4 000 000
3 000 000
1 200 000
2 000 000
0

0
1 000 000
0
609 521
1 500 000

-89 530

2 293 207

3 000 000

2 300 000

0

2 500 000
5 000 000
20 000 000
10 589 530

3 790 317
418 499
13 709 783
4 421 805
4 152 203
2 727 230
636 275
3 849 848
4 424 911
98 971
2 402 874
578 578
0
787 940
749 196
0

2 300 000

12 000 000
1 000 000
3 000 000
3 000 000
1 500 000

0
0

Avsluttes

403 917
2 300 000

12 000 000
1 000 000
3 000 000
3 000 000
1 500 000

8 200 000
800 000
400 000
224 872
1 164 761
1 800 000
2 000 000

Avsluttes årlig
Avsluttes årlig
Avsluttes årlig

-93 207

298 890
0
1 000 000
0
3 000 000
1 500 000

8 200 000
800 000
400 000
2 880 000
1 000 000
1 800 000
2 000 000

2 900 000

Avsluttes årlig

2 293 207

0
0
0
2 390 479
0

3 200 000
800 000
0
200 000
1 000 000
0
0

2 900 000

1 000 000
2 000 000
291 481
-308 240
407 500

Avsluttes årlig

1 996 554
0
0
224 872
1 164 761
0
76 600

0

1 000 000
2 000 000

1 108 519
908 240
92 500

225 910

481 501

0

0
0

13 300 000
4 600 000
4 500 000

5 774 090

Avsluttes årlig

0
0

1 400 000
600 000
500 000

81 400 000

0
6 000 000
2 000 000
0
1 100 000
3 000 000
5 000 000
1 338 426

-421 805

1 108 519
908 240
92 500

6 000 000

28 000 000
6 000 000
2 000 000
6 000 000
1 100 000
3 000 000
5 000 000
1 600 000

609 521

5 774 090

0
0
0
2 000 000
0
0
5 000 000
1 600 000

1 203 446
800 000
0

0
0
0
0
0
0
0
1 338 426

Rebevilges
ikke

148

Gang og sykkelvei Høysand-Kvastebyen
Gang og sykkelvei lang Fylkesvei mellom Lundeveien og
Småbergveien
Opparbeidelse innfartsparkering Korsgata/ Torsbekk
Parkering sentrum øst
Opparbeidelse av parkeringsplass Glengshølen
Overtagelse av vei Øketangen Nord og Kålvikveien
Regulering og prosjektering Høysand (Olabakken)
Brannvesenet
Nytt øvingsområde brannvesen
Nytt røykdykkersamband
Befolkningsvarslingssystem
Utstyr/verktøy beredskap brann
Slangevaskeri med trykktesting brannvesen
Tilbygg brannvesenet (carport)
Byggmessige tilpasninger - Brannordningen
Ombygging/tilpasning bygningsmasse
(lager/verksted/undervisning)
Båt brannvesen
Kombinert vifte/vannkanon- større branner
Verksted og transport
Biler og maskiner, vann og avløp
Biler og maskiner vei/grønt
Biler og maskiner vei
Biler maskiner og annet teknisk utstyr
verksted/transport/vaskeri
Biler og maskiner eiendom
Feiebil
Kjøp av hjullaster- renovasjon
Biler og maskiner renovasjon
Kjøp av renovasjonsmaskin - gatedalen
Kjøp av kompaktor - gatedalen
Kapasitetsutvidelse vaskeri (inkl. utstyr)
Kommandobil brann
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Pågående investeringsprosjekter per
2021

Forventet
økonomisk
avvik
Inndekning

Status

0
0

1 800 000
2 300 000

300 000

750 000

961 868

195 084
974 244
3 482 180
598 528
66 432
-9 447 659

500 000
2 260 939
1 158 612
0
46 901
800 000

708 264
384 941
3 793 554

961 868

195 084
974 244
3 482 180
598 528
66 432
-9 447 659

46 901
800 000

500 000
2 260 939
1 158 612

708 264
384 941
3 793 554
0

0
0
0

1 000 000
1 000 000

Ubenyttet
Vurderes
bevilgning per Rebevilges til innarbeidet i
bruk i 2022 HP 2023-2030
31.12.2021

0

1 000 000
1 000 000

Forventet
sluttkostnad

1 000 000
1 000 000

Budsjett og
HP -> 2029

1 000 000
1 000 000
1 200 000

Bevilget per
31.12.2021

1 000 000
1 000 000
1 200 000

Regnskap totalt
per 31.12.2021

0
0
0

Avsluttes årlig

0
900 000

Avsluttes årlig

6 500 000

15 400

900 000
252 200

3 250 000

Avsluttes årlig

Avsluttes årlig

Avsluttes

1 911 853

Avsluttes

Avsluttes årlig
Avsluttes årlig
Avsluttes årlig
Avsluttes årlig
-896 265

-1 000 000 Ved prosjektavslutning
-572 476
1 903 440
-48 910
463 144

96 590

-786

884 600

884 600

10 000 000
1 860 374
1 800 000
2 300 000
2 500 000
3 000 000
500 000
3 000 000
300 000
3 000 000
3 500 000
1 500 000
900 000
3 500 000
3 000 000
800 000
750 000
800 786
6 000 000
22 500 000
703 410
300 000
600 000
1 100 000

2 997 800

2 997 800
10 000 000
29 500 000
1 800 000
2 300 000
2 500 000
3 000 000
500 000
3 000 000
300 000
3 000 000
3 500 000
1 500 000
900 000
3 500 000
3 000 000
800 000
1 550 000
6 400 000
6 000 000
22 500 000
800 000
300 000
600 000
1 100 000
500 000
4 000 000
5 200 000
10 000 000
10 100 000
800 000
88 147
1 500 000
4 000 000
10 000 000
2 000 000
2 000 000
61 200 000
3 572 476
496 560
1 048 910
1 036 856
26 000 000
18 896 265
30 500 000
2 000 000
25 000 000
-21 250 000

Avsluttes årlig

0
3 000 000
1 800 000
2 300 000
0
0
0
0
300 000
0
0
0
0
0
0
0
750 000
800 000
0
0
800 000
0
0
0
500 000
4 000 000
5 200 000
10 000 000
10 100 000
800 000
7 000 000
1 500 000
4 000 000
10 000 000
2 000 000
2 000 000
60 200 000
28 000 000
10 900 000
9 000 000
13 500 000
26 000 000
18 000 000
30 500 000
2 000 000
42 500 000
-21 250 000

1 139 626

0
1 860 374
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800 786
0
0
703 410
0
0
0
500 000
4 000 000
3 700 000
0
100 000
800 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
10 000 000
2 000 000
2 000 000
14 000 000
3 000 000
2 400 000
1 000 000
1 500 000
24 000 000
18 000 000
1 500 000
2 000 000
7 500 000
0

1 800 000
2 300 000
0
0
0
0
300 000
0
0
0
0
0
0
0
750 000

0
1 739 061
2 541 388
0
53 099
0
88 147
1 304 916
25 756
6 517 820
1 401 472
1 933 568
23 447 659
3 572 476
496 560
1 048 910
1 036 856
23 038 132
18 896 265
791 736
1 615 059
3 706 446
0

Rebevilges
ikke

149

Kommuneområde teknisk
Verksted og transport
Lastebil med kran Baterød vannverk
Lastebil med kran Alvim renseannleg
Kapasitetsøkning biler hjemmeteneste øst og
omsorgstjenester
El-personbiler til hjemmetjenesten
El-personbiler til dagsenter og boveiledning (9-seter
minibusser)
Utskifting til elbiler Tingvoll (ladeprosjeket)
16-seter med rullestolplasser til transporten
Utskifting av hjullaster - vei og park
Utskifting av Ljungby hjullaster - vei og park
Skifte hjulgraver - vei og park
Skifte hjulgraver - vei og park
Utskifting klippeaggregat hjullaster -vei og park
Utskifting volvo lastebil - vei og park
Utskifting av veivals - vei og VA
Kjøp av sikteverk for kompost/jord - Gatedalen
Utskifting av Volvo L120H - gatedalen
Utskifting av VW Crafter - gatedalen
Utskifting av Toyota Hiace - gatedalen
Utskifting av Volvo FH lastebil (AE54232) - gatedalen
Volvo EC140BLC - gatedalen
Utskifting av Nissan truck - gatedalen
Utskifting av Cat atlet truck - gatedalen
Biler brann
Skogbrannbil (og reserve mannskapsbil)
Tunge beredskapskjøretøy - Brannvesen
Biler barnevernet
Utskifting av Ford Cuga med EL-bil - Team samferdsel
Utskifting av lastebil - Team transport
Utskifting av krokcontainere - Gatedalen
Eiendom
Sig. Skalds gate, SD- anlegg
Energiovervåkning kommunale bygg
Adgangskontroll bygg
Sengeheis og utvendig heis- Kurland sykehjem
Utskiftning av ventilasjon Kurland sykehjem
Ullerøy skole, SD-anlegg og ventilasjon
ENØK Styrings-og varslingsanlegg
Varmepumpe Varteig skole
Smarte bygg - driftssentral
Utfasing fossil fyring- lovkrav 2020
Solceller på Varlaskold omsorgsenter
Varmepumpe Lande skole
Sarpsborg rådhus, skifte ventilasjon og varmeanlegg
Rehabilitering og sikring av bygg
Heiser
Forskriftskrav (Brann, legionella m.m)
Universell utforming kom. bygg
Rehabilitere Sarpsborghallen- svømmehall
Overtagelse av eiendommer fra Borregaard
Regulering og opparbeidelse Tune senter II
Regulering boligfelt Maugesten
Regulering / utvikling Yvenåsen
Anleggsbidrag Yvenåsen
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Pågående investeringsprosjekter per
2021
Kommuneområde teknisk
Eiendom
Opparbeidelse boligfelt Navestad/Berg (del 1.)
Prosjektering og veiforbindelse Kampenesmosen
Strategisk oppkjøp og utvikling av eiendom
Regulering og prosjektering av boligområde og
næringspark Kløvingsten (B4, N4-N6)
Lysløype- makebytte (kjøp gnr 2061 bnr 6)
Utvidelse IKA,arkiv og kontor
Lyskrav Sarpsborg Stadion
Ny ambulansestajon
Solceller Værn og Villa Tindlund

1 561 380
1 966 800

-7 000 000 Ved prosjektavslutning

5 062

Avsluttes

0
172 004
730 646
2 000 000
0

172 004
730 646
2 000 000

559 808
562 500

0

559 808
562 500

1 309 490

237 717 467

1 309 490

240 217 467

-39 529 582

-15 068 750
-5 300 000
-132 000

0
-12 000 000
-6 756 044
-272 788
0

-39 529 582

-15 068 750
-5 300 000
-132 000

-12 000 000
-6 756 044
-272 788

0

Ubenyttet
Vurderes
bevilgning per Rebevilges til innarbeidet i
bruk i 2020 HP 2021-2024
31.12.2021

2 500 000

Ubenyttet
Vurderes
bevilgning per Rebevilges til innarbeidet i
bruk i 2022 HP 2023-2030
31.12.2021

-970 050

Status

1 561 380
1 966 800

2 143 170

Inndekning

-970 050

3 413 189
602 473

Forventet
økonomisk
avvik

41 500 000
10 600 000
4 137 010

2 143 170

1 437 810

Forventet
sluttkostnad

3 000 000

6 706 843
0
3 413 189
602 473

Budsjett og
HP -> 2029

2 300 000

1 437 810

Bevilget per
31.12.2021

2 000 000

41 500 000
10 600 000
49 000 000

64 500 000
6 000 000
71 000 000
1 000 000

Regnskap totalt
per 31.12.2021

4 433 507
10 600 000
9 000 000

2 300 000

1 500 000
1 000 000
850 000
76 500 000
2 000 000
800 000
0
2 000 000
124 938

Avsluttes årlig

2 000 000

64 500 000
6 000 000
64 000 000
1 000 000

4 862 990

2 872 127
8 633 200
4 137 010

2 300 000

1 500 000

-1 000 000 Ved prosjektavslutning

2 970 050

36 000 000
0
8 000 000
1 000 000

1 000 000
850 000
76 500 000
2 000 000
800 000
22 650 000
2 000 000
130 000

Avsluttes årlig
Avsluttes

Status

Avsluttes
Avsluttes årlig

Avsluttes årlig

0

6 706 843

156 830

1 500 000
0
850 000
1 000 000
2 000 000
0
0
0
130 000

Inndekning

Avsluttes årlig

62 190

0

29 293 157
0
4 586 811
397 527

0
677 996
269 354
0
0
0
0
124 938

-36 201

5 825 428

-4 600 000 Ved prosjektavslutning

200 000
1 439 695

Forventet
økonomisk
avvik

700 000
1 000 000
0
12 000 000
1 036 201

0
-200 000
-1 539 695
0
-65 000 000
-12 000 000
-39 559 311
-60 000 000
-40 000 000
-15 825 428
-15 000 000
-5 300 000
-200 000

Forventet
sluttkostnad

700 000
1 000 000
2 000 000
12 000 000
1 000 000

-65 000 000
-12 000 000
-44 159 311
-60 000 000
-40 000 000
-90 000 000
-18 000 000
-5 300 000
-200 000

-200 000
-4 100 000

Budsjett og
HP -> 2029

700 000
1 000 000
0
12 000 000
1 000 000

-200 000
-100 000
0
0
-12 000 000
-44 159 311
0
0
-10 000 000
-15 000 000
-5 300 000
-200 000

Bevilget per
31.12.2021

140 192
437 500
0
10 690 510
1 036 201

Regnskap totalt
per 31.12.2021

0
-1 539 695
0
0
-37 403 267
272 788
0
-15 825 428
68 750
0
-68 000

Rebevilges
ikke

Rebevilges
ikke

0

0

150

Inneklimaovervåking sensorteknologi og web - grensesnitt
Vister - flytting av vei
Heis brannstasjon
Ravneberget fengsel- utleie (forprosjekt)
Trafo Stadion/Dumpa område
Digitalisering av arbeidsprosesser renhold
Utskifting SD-anlegg
Renholdsroboter
Moppevaskemaskin
Kirken
Brannsikring el-anlegg
Digitalisering av kartverk på kirkegårdene
Maskiner og utstyr
Utbedringstiltak kirkebygg
Lyssetting Sarpsborg kirke

For større prosjekter er forventet økonomisk sluttdato 18 mnd. etter at
investeringen er tatt i bruk
Alle prosjekter

Investeringer- Salg
Kommuneområde teknisk
Verksted og transport
Salg av Mercedes Atego - gatedalen
Salg av biler og maskiner
Eiendom
Salg av Navestad/Berg
Salgsinntekt Kampenesmosen
Salgsinntekter Kløvningsten (B3,B14-16,N1-4)
Salgsinntekter Yvenåsen
Salgsinntekter Tune senter II
Salg av kommunal eiendom
Salg av søsterbolig
Lysløype- makebytte (salg gnr 2062 bnr 32/ gnr 1 bnr
5010)
Salg av gatestein
Alle prosjekter
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2022/118
14
81849/2022
3003-188
Caroline Klæboe Roos

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Sarpsborg

Møtedato
02.05.2022

Utvalgssaksnr.
22/16

Rutine for avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i
Sarpsborg kommune
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Forslag til "Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Sarpsborg
kommune", vedtas
2. Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Sarpsborg kommune
for perioden august 2022 til juli 2024, skal behandles i kontrollutvalgets siste møte før
sommeren i 2022
Fredrikstad, 15.03.2022

Vedlegg
1. Forslag til "Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Sarpsborg
kommune"
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Kontrollutvalgssak 21/47, den 30.11.2021, Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 – juli
2024
 Bystyresak, 2/22, den 27.01.2022, Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 – juli 2024
 Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 – juli 2024, Sarpsborg kommune
 Risiko- og vesentlighetsvurdering, Sarpsborg kommune, datert 19.11.2021
Saksopplysninger
Kommuneloven §23-2, pålegger kontrollutvalget ansvaret for å påse at det utføres
forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet og av selskaper kommunen har
eierinteresser i.
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekter av revisjonen på bakgrunn av plan
for forvaltningsrevisjon, vedtatt av kommunestyret. Kommunestyret har gitt kontrollutvalget
fullmakt til å gjøre endringer i planen i planperioden ved eventuelle behov for dette. Planen
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er basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og
virksomheten i kommunens selskaper.
Revisor skal gjennomføre oppdraget i forvaltningsrevisjon i samsvar med kontrollutvalgets
vedtak. Bestillingsprosessen er viktig for at kontrollutvalget og revisor får lik forståelse av
oppdraget og at rammene er tilstrekkelig klarlagt. Det er ved bestillingen av det enkelte
forvaltningsrevisjonsprosjektet at kontrollutvalget har størst innvirkning på problemstillingene
som skal undersøkes, og dermed hva prosjektet skal gi svar på.
Forslag til «Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Sarpsborg
kommune» er laget for å bidra til en god bestillingsdialog og en gjensidig forståelse av
forvaltningsrevisjonsprosjektet mellom kontrollutvalget og revisjonen.
Vurdering
Sekretariatet vurderer at en slik avtale kan bidra til god bestillingsdialog og gjensidig
forståelse av forvaltningsrevisjonsprosjektet mellom kontrollutvalget og revisjonen.
Videre vurderer sekretariatet at en slik avtale gir en god oversikt og sikrer at leveransen av
forvaltningsrevisjonsprosjekter tilfredsstiller rammene i oppdraget.
Sekretariatet foreslår at avtalen skal benyttes fra august 2022.
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan vedta forslag til "Avtale om levering av
forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Sarpsborg kommune" og at avtalen bør gjelde fra
august 2022 og behandles i kontrollutvalgets siste møte før sommeren i 2022.
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Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for
kontrollutvalget i xxxx kommune august 2022 til juli 2024
Omfang og økonomisk ramme
Forvaltningsrevisjon gjennomføres innenfor budsjettrammen for revisjonen for årene 20222024. Budsjettet skal sees i sammenheng med vedtatt plan for forvaltningsrevisjon for
perioden januar 2022/juli 2024. I plan for forvaltningsrevisjon for xxxx kommune 20xx – 20xx
er det vedtatt å gjennomføre xx forvaltningsrevisjonsprosjekter i planperioden.

Bestillinger for 20xx – 20xx
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte xx.xx.20xx, sak xx/xx bestilling av
forvaltningsrevisjonsprosjekter i xxxx kommune for 20xx – 20xx. Utvalget la til grunn plan for
forvaltningsrevisjon for xxxx kommune 20xx – 20xx.

Problemstilling og risiko:
Forvaltningsrevisjoner skal ta utgangspunkt i en risiko- og vesentlighetsvurdering i tråd med
§ 23-3 i kommuneloven. Risiko- og vesentlighetsvurderingen vil bli lagt til grunn for
prosjektet.

Prosjektplan:
Revisjonen utarbeider en prosjektplan for bestillingen der omfang og problemstillinger knyttet
til forvaltningsrevisjonen fremkommer. Dette gjøres for å sikre en felles forståelse mellom
revisjonen og kontrollutvalget knyttet til bestillingens innhold, samt sikre at
forvaltningsrevisjonen gjennomføres i tråd med god kommunal revisjonsskikk (Standard for
forvaltningsrevisjon - RSK 001). Prosjektplanen vil bli lagt frem for kontrollutvalget i god tid
før forvaltningsrevisjonsrapporten legges frem for kontrollutvalget.
Omfang og problemstillinger som vil bli besvart i prosjektet vil fremkomme av prosjektplanen.

Følgende prosjekter bestilles i perioden august 2022 til juli 2024
PROSJEKT 1:
«Tittel på prosjektet»
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling)
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan:
Til sekretariatet: xx. kvartal 20xx
Til behandling i KU-møte: xx kvartal 20xx
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:
Anslått til sekretariatet: xx. kvartal 20xx
Anslått til behandling i KU-møte: xx. kvartal 20xx
PROSJEKT 2:
«Tittel på prosjektet»
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling)
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Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan:
Til sekretariatet: xx. kvartal 20xx
Til behandling i KU-møte: xx kvartal 20xx
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:
Anslått til sekretariatet: xx. kvartal 20xx
Anslått til behandling i KU-møte: xx. kvartal 20xx
PROSJEKT 3:
«Tittel på prosjektet»
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling)
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan:
Til sekretariatet: xx. kvartal 20xx
Til behandling i KU-møte: xx kvartal 20xx
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:
Anslått til sekretariatet: xx. kvartal 20xx
Anslått til behandling i KU-møte: xx. kvartal 20xx

Xxxx kommune, xx.xx.20xx

Xxxx xxxx

xxxx xxxx

Leder av kontrollutvalget

Daglig leder, ØVKR IKS
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2022/122
32
103505/2022
3003-192
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Sarpsborg

Møtedato
02.05.2022

Utvalgssaksnr.
22/17

Orientering fra kommunedirektør vedr. offentlig utlysning av prosjekter/
anskaffelser innenfor vei, vann og avløp
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kommunedirektørens redegjørelse tas til orientering
Fredrikstad, 28.03.2022

Vedlegg
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Mail til kontrollutvalget 10.03.2022 fra Marit Kildedal.
 Mail til Marit Kildedal 09.03.2022 fra et maskinentreprenørfirma. (utdrag fra mailen er
gjengitt under saksopplysninger)
Saksopplysninger
Kontrollutvalgets leder mottok en mail 10.03.2022 fra Marit Kildedal. Mailen var en
videresending av en henvendelse hun hadde fått 9. mars fra et entreprenørfirma vedr.
offentlig utlysning av prosjekter på området vei, vann og avløp i Sarpsborg kommune.
På bakgrunn av mailens innhold ønsket kontrollutvalgets leder at utvalget fikk en
redegjørelse fra kommunedirektøren på området, på møtet i mai.
Utdrag fra henvendelsen:
«[…] har sentral godkjenning innenfor utførelsesklasse 3 både innenfor vei, stikning, vann og
avløp. Utover dette er bedriften sertifisert innenfor ISO 9001 (kvalitet) og ISO 14001 (miljø).
Tradisjonelt sett har vi utført større og mindre prosjekter for Statens vegvesen, Viken/Østfold
fylkeskommune samt stort sett hva vi har av bykommuner i gamle Østfold fylke. I tillegg har vi
utført en rekke prosjekter for private byggherrer i regionen, stort sett næringstomter hvor vi
påtar oss ansvaret for grunn- og utomhus. Ganske så vidt omfattende erfaring og
kompetanse relatert til prosjektene vi har gjennomført.
Hovedtyngden av våre prosjekter har tradisjonelt vært veiprosjekter, men i mangel på slike
har vi dreiet vår virksomhet mer mot prosjekter med vann og avløp.
Vi er derfor kvalifisert og besitter den nødvendige kompetansen og erfaring for å kunne utføre
arbeider for Sarpsborg kommune.
Vi erfarer dessverre at svært få prosjekter innenfor vei, vann og avløp blir offentlig utlyst. Jeg
tror ikke at Sarpsborg kommune opererer på tvers av lover og forskrifter, til det kjenner jeg
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anskaffelsesforskriften for dårlig. Når det er sagt, kan jeg ikke se at Sarpsborg kommune er
tjent med en praksis hvor det i det store flertallet av prosjekter det vedtas å gjennomføre ikke
utlyses offentlig, men tildeles i det lukkede rom. Tildelingen baseres på tilbud gitt av inviterte
entreprenører som Sarpsborg kommune har gode erfaringer med. Denne subjektive
vurderingen gir byggeleder uforholdsmessig mye makt. I ytterste konsekvens kan
eksistensgrunnlaget være avhengig av en personlig relasjon. Det er tydelig for oss at vi ikke
har tillit, og ikke fått mulighet til å rette opp et evt. dårlig inntrykk hos en byggeleder eller
enhetsleder. Jeg kan ikke annet enn å beklage det. Jeg kan kun henvise til flere prosjekter vi
har gjennomført for Fredrikstad, Moss og Rygge samt Statens vegvesen. Med gode
tilbakemeldinger.
Jeg vil også påstå at Sarpsborg kommune ikke kan være trygge på at de vil få sine prosjekter
utført til beste pris og kvalitet. Det er problematisk at det over så lang tid er de samme
entreprenørene som blir spurt. Det gir kunnskap om prisnivå og nøkkelpersoner på tvers av
firmaorganisasjoner. En slik kunnskap kan bli benyttet til for eksempel taktisk prising. Når de
samme entreprenørene vet at de må sluttføre for å tidsnok å kunne gi tilbud på neste
prosjekt, kan det også medføre at avsluttende arbeider ikke utføres til en kvalitet de normalt
vil være bekjent av.
Videre mener jeg Sarpsborg kommune ikke kan være bekjent av at en utførende
entreprenører sannsynligvis ikke vil «stå på kravene» dersom de i en gitt sitasjon føler seg
urettferdig behandlet. De vet at kommunens representant har uforholdsmessig mye makt
gjennom en eksklusjon ved neste korsvei.
Rent juridisk vil jeg tro det finnes en bransjeadvokat som finner det interessant å se på /
vurdere en slik problemstilling. For Sarpsborg kommunes beslutningstakere tror jeg de vil ha
bedre samvittighet, om de er trygge på at samtlige kontraktstildelingene tåler dagens lys.
Bare det faktum at vi ved gjentatte anledninger har forsøkt å få lov til å gi et pristilbud på et
prosjekt, men ikke fått lov / innbydelse finner vi problematisk.
Hadde det vært slik – at vi bare kunnet utvist interesse, for deretter å fått anledning til å gi
tilbud hadde vi nok lettere akseptert tingenes tilstand. I vårt tilfelle opplever vi det som en
markedsvridende eksklusjon, og håper derfor at praksisen opphører.
Helt konkret er vi kjent med at et rehabiliteringsprosjekt for VA i Brusemyrveien er ute og blir
kalkulert i disse dager. Det hadde vært fint om vi fikk anledning til å gi tilbud på dette og andre
prosjekter kommunen planlegger å gjennomføre.
For fremtiden mener jeg oppriktig at anbud skal utlyses offentlig, på doffin.no, dersom de ikke
kan ivaretas gjennom en rammeavtale og dens betingelser.
Jeg imøteser en snarlig tilbakemelding!»

En kommunes innkjøp og anskaffelser er regulert i lov om offentlige anskaffelser1. I Forskrift
om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) § 8-9.Utvelgelse av leverandører, står
følgende:
«(1) Ved en begrenset tilbudskonkurranse kan oppdragsgiveren fastsette en nedre,
eventuelt også en øvre, grense for det antallet leverandører som skal velges ut til å gi
tilbud.
(2) Oppdragsgiveren skal angi den nedre og øvre grensen i
anskaffelsesdokumentene, sammen med objektive og ikke-diskriminerende kriterier
eller regler for utvelgelsen av eventuelt overtallige kvalifiserte leverandører.
(3) Oppdragsgiveren skal velge ut et antall deltakere som er tilstrekkelig til å sikre
reell konkurranse, men likevel ikke færre enn tre. Oppdragsgiveren kan velge ut
færre leverandører enn han har oppgitt i anskaffelsesdokumentene dersom det ikke
foreligger et tilstrekkelig antall leverandører.
(4) Oppdragsgiveren skal snarest mulig gi leverandørene som ikke blir valgt ut, en
skriftlig meddelelse om utvelgelsen. Meddelelsen skal inneholde en kort
begrunnelse»



1

Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) - Lovdata
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I veileder2 til reglene om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften), Del II Anskaffelser
under EØS-terskelverdiene og pkt. 11.7 Utvelgelse av leverandører, står følgende:
«I anskaffelsesprosedyren begrenset tilbudskonkurranse har oppdragsgiveren
muligheten til å fastsette at bare et begrenset antall tilbydere kan gi tilbud i
konkurransen, jf. § 8-9. Oppdragsgiveren kan da foreta en utvelgelse blant
leverandørene som oppfyller kvalifikasjonskravene. Det er bare de utvalgte
leverandørene som får delta i tilbudsfasen.
Dersom oppdragsgiveren ønsker å begrense antall deltakere i konkurransen, plikter
han å velge ut et antall deltakere som sikrer reell konkurranse. Ved anskaffelser etter
forskriften del II skal oppdragsgiveren ikke velge ut færre enn tre leverandører. […]»
EØS-terskelverdien for subsidierte bygge- og anleggskontrakter er 7,8 millioner og alle
oppdragsgiveres bygge- og anleggskontrakter er 56 millioner jf. Nye EØS-terskelverdier for
2022-2024 (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/justerer-opp-terskelverdier/id2905378/ ),
mens Nasjonal terskelverdi, inkludert for særlige tjenester er på 1,3 millioner (pr 12.02.2020)
Vurdering
Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle andre enn de saker som det får seg
forelagt fra kommunestyret, eller der det framgår av lov og forskrift.
Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og skal ikke behandle klager på vedtak som har vært
til administrativ eller politisk behandling. Klager eller krav om å få omgjort vedtak må
behandles i kommunens klageinstanser i tråd med forvaltningsloven. For klager på
enkeltvedtak er det klagenemder, kommunestyret, formannskapet eller statsforvalteren som
er klageinstans, og klagen skal fremsettes for det organet som fattet vedtaket. Politiske
vedtak – som ikke retter seg mot enkeltpersoner eller interessegrupper med rettslig
klageinteresse, kan derimot ikke påklages.
Det kontrollutvalget kan gjøre, på generelt grunnlag og med fokus på systemkontroll, er å
undersøke henvendelser som kan tyde på svikt i den kommunale saksbehandlingen, eller at
kommunen ikke følger de lover og retningslinjer den er underlagt.
Kontrollutvalget må avgjøre om saken skal undersøkes nærmere basert på den
dokumentasjonen som foreligger og kommunedirektørens redegjørelse i saken. Hvis
kontrollutvalget ønsker å gå ytterligere videre med saken kan man eventuelt bestille en
forvaltningsrevisjon på området. Tidligere revisjoner innenfor dette tema er Anskaffelser og
kontraktsoppfølging i 2018, her var revisjonens funn og konklusjon at Sarpsborg kommune i
all hovedsak hadde etablert og implementert et system for internkontroll som var
egnet til å sikre etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser. Vedtatt Plan for
forvaltningsrevisjon 2022-2023, inneholder ingen planer om revisjon på området.
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til
orientering. Om det skal fattes ytterligere vedtak i saken må utvalget drøfte i møtet.



Veileder til reglene om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) regjeringen.no
2

157

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

2022/118
18
112629/2022
3003-188
Anita Dahl Aannerød

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Sarpsborg

Møtedato
02.05.2022

Utvalgssaksnr.
22/18

Forvaltningsrevisjonsrapport "Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for
tjenesteyting"
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
for tjenesteyting», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og
slutter seg til revisjonens anbefalinger.
2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:
1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for
tjenesteyting» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 12 anbefalinger
som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:
1. sikre tiltak for rekruttere ønsket kompetanse og motvirke bruk av ufaglært
arbeidskraft.
2. gjennomføre brukerundersøkelser rettet mot brukere av sykehjemstjenester og
hjemmetjenester så raskt det lar seg gjøre.
3. sikre at man i tilstrekkelig grad gjennomfører risikovurderinger på virksomhetsnivå.
4. iverksette tiltak for å sikre at ernæringsmessig risiko blir vurdert for beboere på
sykehjem og for personer med vedtak om hjemmesykepleie i tråd med egne
prosedyrer og nasjonale anbefalinger.
5. vurdere å tilsette en eller flere ernæringsfysiologer for å styrke det systematiske og
individrettede ernæringsarbeidet i kommunen
6. igangsette ytterligere tiltak for å skape en felles forståelse mellom kommunen og
bruker/pårørende av hvilket aktivitetstilbud den enkelte pasient skal tilbys.
7. igangsette tiltak som sikrer at brukere av hjemmetjenester sikres reell innflytelse
over egen døgnrytme.
8. etablere tiltak som sikrer at forskrift for sykehjem m.v. § 4-1 blir overholdt.
Herunder skal sengerom som hovedregel være enerom og det skal være tilknyttet
WC-rom til hvert sengerom.
9. igangsette umiddelbare tiltak for å bedre tilbudet om dagaktivitetstilbud til
hjemmeboende personer med demens.
10. etablere rutiner og praksis som sikrer at langtidsbeboere får nødvendig
tannhelsehjelp.
11. forsikre seg om at alle registrerte avvik håndteres i tråd med interne retningslinjer.
12. iverksette tiltak som sikrer at kommunen til enhver tid har en samlet oversikt over
innmeldte alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn.
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2: Bystyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at bystyrets vedtak i forbindelse
med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.
Bystyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra
revisjonen ett år etter bystyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal
også sendes til bystyret.
Fredrikstad, 08.04.2022

Vedlegg
Forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting»,
datert 08.04 2022.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
KU-sak 21/51, den 30.11. 2021 – Referat og meldinger
KU-sak 21/36, den 14. 09 2021 Prosjektplan 2. gangs behandling
Kontrollutvalgssak 21/16, den 27.04 2021 - Forespørsel om utsettelse av
forvaltningsrevisjonsprosjekt
Kontrollutvalgssak 20/31, den 22.09 2020 – «Forespørsel om utsettelse av
forvaltningsrevisjonsrapport
Kontrollutvalgssak 20/23 den 9. juni 2020 – Prosjektplan
Bystyresak 2/20, den 27.02 2020, (Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021)
KU-sak 19/47, den 17.12.2019 (Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021)
Saksopplysninger
Prosjektets bakgrunn:
Da kontrollutvalget behandlet plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 ønsket de at det skulle
gjennomføres en forvaltningsrevisjon av kvaliteten i pleie- og omsorgstjenestene for
tjenesteyting. Kontrollutvalget viste også til at det ble gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt
som omhandlet kvalitet i heldøgns omsorgsplasser ved sykehjemstjenesten Tingvoll i 2017.
Kontrollutvalget ønsket derfor også at revisjonen skulle gjøre en vurdering av hvordan kommunen har
fulgt opp anbefalingene fra dette prosjektet både på Tingvoll og ved sykehjemsdelen på Valaskjold.

Dette ble også vedtatt i bystyret. På grunn av pandemien har prosjektet blitt utsatt to ganger.
Prosjektets problemstillinger:
I prosjektplanen ble følgende problemstillinger vedtatt:


Problemstilling 1: Får brukere av pleie- og omsorgstjenester faglig forsvarlige helse- og
omsorgstjenester og får brukerne dekket grunnleggende behov, jamfør kvalitetsforskrift for pleieog omsorgstjenestene (FOR-2003-06-27-792)?



Problemstilling 2: Er kommunens avvikshåndtering på pleie- og omsorgsområdet i tråd med
kravene i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (FOR-2016-1028-1250)?



Problemstilling 3: Har kommunen iverksatt tiltak for å følge opp anbefalingene i
forvaltningsrevisjonen «Kvalitet i heldøgns omsorgsplasser» fra 2017?

Revisjonskriterier:
For å kontrollere og besvare problemstillingen 1 har revisjonen utledet 18 revisjonskriterier
(kontrollkriterier), disse står på side 13 og 14 i rapporten.
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For å kontrollere og besvare problemstilling 2 har revisjonen utledet følgende 2
revisjonskriterier (kontrollkriterier):
Kommunen bør:
 ha et system som registrer, behandler og lukker avvik
 ha et system som sikrer regelmessig gjennomgang av avvik i hele organisasjonen – herunder
rapportering til og behandling av kommunens øverste ledelse

Siden problemstilling 3 er en kontroll av hvordan kommunen har fulgt opp et
forvaltningsrevisjonsprosjekt som ble foretatt i 2017, har revisjonen valgt å benytte bystyrets
vedtak som revisjonskriterie.
Følgende var bystyrevedtak i sak 108/17:
«1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet i heldøgns omsorgsplasser» til etterretning.
Bystyret finner det positivt at kommunen i all hovedsak leverer tjenester som er trygge, helhetlige, samordnet og
fleksible, og at det gis rom for brukermedvirkning og individuell tilpasning.
2. Bystyret merker seg revisjonens anbefalinger og finner det tilfredsstillende at rådmannen allerede jobber
kontinuerlig med forbedringsarbeidet ved å:

Utvikle flere nivå 2 prosedyrer. Dette vil kunne sikre en universell praksis ved
kommunens sykehjem.

Implementere en god avvikskultur i avdelingene. Dette vil kunne sikre at flere
ansatte melder inn skriftlige avvik i RiskManager.

Videreutvikle praksis omhandlende dokumentasjon i tiltaksplan og journal.
Kommunen bør i større grad definere hva som skal dokumenteres og hvor det
skal dokumenteres, slik at praksis blir enhetlig og oversiktlig.
3. Bystyret ber rådmannen om å rapportere om sitt forbedringsarbeid knyttet til forvaltningsrevisjonen,
til utvalg for velferd og folkehelse innen 1. oktober 2018.»

Revisjonens konklusjon:
Revisjonens konklusjon på problemstilling 1:
Basert på de undersøkelser revisjonen har gjennomført konkluderes det med at med at
brukere av pleie og omsorgstjenester i Sarpsborg kommune i all hovedsak får faglig
forsvarlige helse- og omsorgstjenester og dekket grunnleggende behov. Revisjonens
undersøkelse viser likevel at det foreligger forbedringspunkter ved de undersøkte
virksomhetene og i kommuneområde helse og velferd som helhet.
Revisjonens konklusjon på problemstilling 2:
Basert på de undersøkelser og den gjennomgang revisjonen har gjennomført konkluderes
det med at
kommuneområdet helse og velferd i Sarpsborg kommune, i all hovedsak har etablert et
avvikssystem
som registrerer, behandler og lukker avvik, og som i tillegg til dette sikrer regelmessig
gjennomgang av avvik i hele organisasjonen – herunder rapportering til og behandling av
kommunens øverste ledelse. Imidlertid har revisjonen avdekket forbedringspotensial knyttet
til håndteringen av avvik, samt manglende oversikt over alvorlige hendelser meldt til Statens
helsetilsyn.
Revisjonens konklusjon på problemstilling 3:
Basert på de opplysninger som revisjonen har mottatt fra Sarpsborg kommune og de
undersøkelser knyttet til avvikshåndteringen som er gjennomført i tilknytning til
problemstilling 2, konkluderer revisjonen med at kommunen har iverksatt tiltak for å følge
opp anbefalingene i forvaltningsrevisjonsprosjektet fra 2017.
Revisjonens anbefalinger:
Basert på sine vurderinger og konklusjoner gir revisjonen følgende anbefalinger for
problemstilling 1, kommunen bør:
 vurdere ytterligere tiltak for rekruttere ønsket kompetanse og motvirke bruk av
ufaglært arbeidskraft.
 gjennomføre brukerundersøkelser rettet mot brukere av sykehjemstjenester og
hjemmetjenester så raskt det lar seg gjøre.
 sikre at man i tilstrekkelig grad gjennomfører risikovurderinger på virksomhetsnivå.
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iverksette tiltak for å sikre at ernæringsmessig risiko blir vurdert for beboere på
sykehjem og for personer med vedtak om hjemmesykepleie i tråd med egne
prosedyrer og nasjonale anbefalinger.
vurdere å tilsette en eller flere ernæringsfysiologer for å styrke det systematiske og
individrettede ernæringsarbeidet i kommunen
vurdere ytterligere tiltak for å skape en felles forståelse mellom kommunen og
bruker/pårørende av hvilket aktivitetstilbud den enkelte pasient skal tilbys.
vurdere tiltak som sikrer at brukere av hjemmetjenester sikres reell innflytelse over
egen døgnrytme.
etablere tiltak som bringer andelen brukertilpassede enerom opp på ett
tilfredsstillende nivå, i tråd med målsettinger nedfelt i «Kommunedelplan for struktur
og kapasitet i heldøgnsomsorgen».
vurdere umiddelbare tiltak for å bedre tilbudet om dagaktivitetstilbud til
hjemmeboende personer med demens.
etablere rutiner og praksis som sikrer at langtidsbeboere får nødvendig
tannhelsehjelp.

Basert på sine vurderinger og konklusjoner gir revisjonen følgende anbefalinger for
problemstilling 2, kommunen bør:



forsikre seg om at alle registrerte avvik håndteres i tråd med interne retningslinjer.
iverksette tiltak som sikrer at kommunen til enhver tid har en samlet oversikt over
innmeldte alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn.

Revisjonen gir ingen anbefalinger ved problemstilling 3.
Kommunedirektørens høringsuttalelse:
Kommunedirektøren har gitt høringsuttalelse til rapporten og dens anbefalinger, dette
fremgår i sin helhet på side 74 og 75 i rapporten.
Kommunedirektøren slutter seg til rapporten og redegjør for ulike tiltak som er igangsatt eller
skal igangsettes som følge av revisjonens funn.
Vurdering
Det ligger til kontrollutvalget å forsikre seg om at revisors gjennomføring og rapportering
skjer i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på
området. Rapportens utforming, innhold, vurderinger og konklusjoner faller imidlertid inn
under revisors selvstendige, faglige ansvar.
Revisjonen oppgir at prosjektet er gjennomført i tråd med «Standard for forvaltningsrevisjon»
(RSK 001). Sekretariatet vurderer at rapporten gir svar på problemstillingene og
kontrollutvalgets bestilling via prosjektplan.
Videre vurderer sekretariatet at valg av revisjonskriterier er relevante for å kunne besvare
problemstillingen. Vi finner at undersøkelsen bygger på data innsamlet ved hjelp av flere
metoder, herunder dokumentanalyse, intervjuer, samt spørreundersøkelse. Gjennom bruk
av ulike metoder sikrer revisjonen rapportens validitet (gyldighet) og reliabilitet (pålitelighet).
Samlet sett anser også sekretariatet at dataene som er benyttet er tilstrekkelig som grunnlag
for rapportens vurderinger, konklusjoner og anbefalinger. Revisors vurderinger er basert på
innsamlet materiale, revisjonskriterier og de metodiske avgrensingene.
Sekretariatet vurderer at kommunedirektøren slutter seg til revisjonens anbefalinger og viser
til tiltak som skal gjennomføres for å følge opp anbefalingene.
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og kommunedirektørens uttalelse til
rapporten til etterretning.
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget legger revisjonens vurderinger og anbefalinger til
grunn i sitt forslag til vedtak i bystyret, og videre at kontrollutvalget innstiller til bystyret at
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rapportens anbefalinger skal tas til følge og gjennomføres. Når det gjelder anbefaling
kulepunkt nummer 8 har sekretariatet valgt å endre ordlyden fra: «etablere tiltak som bringer
andelen brukertilpassede enerom opp på ett tilfredsstillende nivå, i tråd med målsettinger
nedfelt i «Kommunedelplan for struktur og kapasitet i heldøgnsomsorgen», til: etablere tiltak
som sikrer at forskrift for sykehjem m.v. § 4-1 blir overholdt. Herunder skal sengerom som
hovedregel være enerom og det skal være tilknyttet WC-rom til hvert sengerom.
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1 SAMMENDRAG
Denne forvaltningsrapporten har vurdert kvalitet i pleie og omsorgstjenestene for tjenesteyting i Sarpsborg kommune.
Revisjonskriteriene i rapporten er bygget opp rundt bestemmelsene i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgsloven). Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og
omsorgstjenesten, forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene, samt forskrift om en verdig eldreomsorg, har vært viktige kilder for utledning av revisjonskriterier.
I denne rapporten er følgende problemstillinger knyttet til henholdsvis faglig forsvarlighet og tjenestenes innhold besvart:
Problemstilling 1
Får brukere av pleie- og omsorgstjenester faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester og får brukerne
dekket grunnleggende behov, jamfør kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene (FOR-2003-0627-792)?
Problemstilling 2
Er kommunens avvikshåndtering på pleie- og omsorgsområdet i tråd med kravene i forskrift om ledelse
og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (FOR-2016-10-28-1250)?
Problemstilling 3
Har kommunen iverksatt tiltak for å følge opp anbefalingene i forvaltningsrevisjonen «Kvalitet i heldøgns
omsorgsplasser» fra 2017?
Revisjonens gjennomføring
Denne forvaltningsrevisjonen har vært gjennomført mens landet i perioder har vært nedstengt på grunn
av koronapandemien. Det er revisjonens vurdering at dette kan ha vært med på å prege de dataene
som revisjonen samlet inn. Revisjonen ser at nasjonale og lokale smittevernregler, som det var nødvendig å sette på plass i landets sykehjem, høyst sannsynlig har ført til at for eksempel aktiviseringen av
beboerne ved landets sykehjem har blitt skadelidende. Slike forhold kan, etter revisjonens syn, ha vært
med på å påvirke de svar som revisjonen har fått i forbindelse med sine undersøkelser.
Målsettingen med forvaltningsrevisjonen har vært å kontrollere om pasienter og brukere av pleie- og
omsorgstjenester i Sarpsborg kommune får ivaretatt sine grunnleggende fysiologiske og sosiale behov.
Med grunnleggende behov menes det blant annet at den enkelte bruker skal oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet som blir gitt. Brukeren skal også oppleve selvstendighet
og styring av eget liv. Revisjonen vil også vurdere om kommunen har satt på plass systemer som sikrer
at helse- og omsorgstjenestene er organisert på en klar og tydelig måte hvor ansvar, oppgaver og myndighet fremkommer tydelig. I forvaltningsrevisjonen har vi for eksempel vurdert om Sarpsborg kommune
har et system som sikrer at ansatte har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter om virksomhetens internkontrollsystem, hvor de ansatte for eksempel skal ha tilgang til aktuelle lover og forskrifter, samt de
nødvendige rutiner og prosedyrer som skal sikre at pasienter og brukere for pleie- og omsorg i henhold
til lov og forskrift. Revisjonens har valgt ut virksomhetene Hjemmetjenester sentrum og Valaskjold sykehjem som utgangspunkt for denne forvaltningsrevisjonen.
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For å svare ut problemstillingen har revisjonen gjennomgått sentrale dokumenter på helse- og omsorgsområdet. Dette omfatter for eksempel kommunedelplan Helse og omsorg 2017-2028, virksomhetsplaner, lederavtaler og delegasjonsreglement.
Revisjonen har også basert sitt arbeid på enkelte av Helsedirektoratets kvalitetsindikatorer for kommunale helse- og omsorgstjenester.
Det er gjennomført ti intervjuer, herunder med assisterende direktør for helse- og omsorgsområdet i
Sarpsborg kommune, to virksomhetsledere, kvalitetsrådgiver og hovedtillitsvalgte for Fagforbundet og
Norsk Sykepleierforbund. I tillegg til dette har revisjonen intervjuet eldrerådet, gjort et gruppeintervju av
pårørende ved Valaskjold, samt intervjuet to brukere av kommunens hjemmetjenester.
Revisjonen har også samlet inn data ved å invitere ansatte i virksomhetene Hjemmetjenester Sentrum
og Valaskjold sykehjem til å svare på en nettbasert spørreundersøkelse. Målsettingen med spørreundersøkelsen var å få de ansattes vurdering av tjenesteproduksjonen. Spørsmålene dreide seg om å vurdere kvaliteten på tjenestene i tilknytning til for eksempel ernæring, respekt og trygghet, kvalitet på medisinsk behandling, aktiviteter, sosialt samvær osv.
Revisjonens vurderinger
Sarpsborg kommune arbeider for å få opp andelen heltidsansatte, blant annet fordi kommunens ledelse
anser dette som et viktig tiltak for å styrke kvaliteten på tjenestene. Revisjonen deler denne vurderingen
og mener at arbeidet med å øke andelen heltidsansatte i helse- og omsorgstjenesten er viktig. Når det
likevel er slik at kommunen ikke alltid klarer å rekruttere ønsket kompetanse så kan det forekomme at
man benytter seg av ufaglært arbeidskraft. Bruk av ufaglært arbeidskraft vil redusere kvaliteten på de
tjenester som helse- og omsorgstjenesten tilbyr blant annet på grunn av at det er arbeidsoppgaver ufaglærte ikke kan gjøre. Dette vil få som konsekvens at arbeidsbelastningen øker på sykepleiere og helsefagarbeidere med de nødvendige kvalifikasjoner. Dette vurderer revisjonen som uheldig, og anbefaler
kommunen å vurdere om det er tiltak som kan iverksettes for å motvirke dette.
Revisjonens kontroll har vist at det er etablert systemer som skal bidra til at erfaringer fra pasienter,
brukere og pårørende blir brukt i kvalitetsforbedringsarbeidet. Et eksempel på dette er de brukerundersøkelsene som tidligere er gjennomført og som planlegges gjennomført i tiden som kommer. Revisjonen
har forståelse for at gjennomføring av brukerundersøkelser har blitt nedprioritert i forhold til andre mer
presserende arbeidsoppgaver under koronapandemien. Revisjonen vil likevel peke på at viktig informasjon til bruk i kommunens forbedringsarbeid kan ha gått tapt som en konsekvens av dette, og anbefaler
derfor at brukerundersøkelser rettet mot brukere av sykehjemstjenester og hjemmetjenester gjennomføres så raskt det lar seg gjøre.
Revisjonens kontroll av lagrede risikovurderinger i Risk Manager har vist at de kontrollerte virksomheter
er i gang med risikovurderinger av egen virksomhet i varierende grad. Det er revisjonens vurdering at
god internkontroll bør bygge på en realistisk vurdering av de risikoene som finnes. Denne risikovurderingen skal legges til grunn for relevante tiltak som reduserer sannsynligheten for uønskede hendelser.
Systematisk gjennomgang av risikobildet virksomheten står overfor kan også bidra til å effektivisere
driften dersom man identifiserer tiltak eller arbeidsprosesser som ikke er nødvendig. Revisjonen anbefaler derfor at Sarpsborg kommune sikrer at man i tilstrekkelig grad gjennomfører risikovurderinger på
virksomhetsnivå.
Det er revisjonens vurdering at Sarpsborg kommune ikke vurderer ernæringsmessig risiko for beboere
på sykehjem og for personer hjemmesykepleie i tråd med egne prosedyrer og nasjonale anbefalinger.
4

166

Gitt de konsekvenser risiko for undernæring gir for gamle og syke mennesker vurderer revisjonen dette
som et alvorlig avvik. Revisjonen anbefaler Sarpsborg kommune å iverksette tiltak for å nå målsettingen
om at alle pasienter med vedtak om nødvendig helsehjelp/hjemmesykepleie, eller med vedtak om tidsbegrenset opphold i institusjon og langtidsopphold i institusjon, skal vurderes for ernæringsmessig risiko
ved innleggelse/vedtak og deretter månedlig.
Sarpsborg kommune har ikke tilsatt ernæringsfysiologer. Helsedirektoratet anbefaler at det bør ansettes
en klinisk ernæringsfysiolog per 10 000 innbyggere i kommunen. Revisjonen anbefaler med bakgrunn i
dette at Sarpsborg kommune vurderer å tilsette en eller flere ernæringsfysiologer for å styrke det systematiske og individrettede ernæringsarbeidet i kommunen.
Denne forvaltningsrevisjonen har vist at enkelte pårørende ikke var fornøyd med aktiviseringen og sosialiseringen av sine pårørende. I spørreundersøkelsen rettet mot de ansatte ga 58 % av de ansatte
uttrykk for at de mente at beboere og pasienter fikk tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter i middels,
liten eller svært liten grad. Det er revisjonens oppfatning at avklaring av forventninger til aktivitetstilbudet,
i forhold til brukere, men kanskje særlig pårørende, er et viktig tiltak for å skape en felles forståelse av
hva slags aktivitetstilbud den enkelte pasient skal få. Revisjonen anbefaler Sarpsborg kommune å vurdere ytterligere tiltak for å skape en felles forståelse av hvilket aktivitetstilbud den enkelte pasient skal
tilbys.
Sarpsborg kommune har som en målsettingene på helse- og omsorgsområdet at kommunens tjenesteproduksjon skal bidra til å skape muligheter og forutsetninger for at hver enkelt innbygger kan mestre
eget liv. Revisjonens undersøkelse har vist at enkelte brukere av kommunens helse- og omsorgstjenester ikke opplever full frihet i forhold til når man går til sengs og når man står opp. Revisjonen vurderer at
disse erfaringene står i motstrid til kommunens målsetting på området. Revisjonen anbefaler derfor
Sarpsborg kommune å vurdere om det kan iverksettes tiltak som sikrer at brukere av hjemmetjenester
sikres reell innflytelse over egen døgnrytme.
Revisjonen vurderer det som uheldig at andelen brukertilpassede plasser i enerom med bad/WC i
Sarpsborg kommune var på 65,7% i 2020, og anbefaler Sarpsborg kommune å iverksette tiltak som
raskest mulig bringer andelen brukertilpassede enerom opp på ett tilfredsstillende nivå, i tråd med målsettinger nedfelt i «Kommunedelplan for struktur og kapasitet i heldøgnsomsorgen», vedtatt av bystyret
20.05.21.
Fra 1. januar 2020 fikk kommunene en lovfestet plikt til å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. Revisjonens kontroll har vist at per 2020 hadde 62 av 206 hjemmeboende med
demens vedtak om plass på dagsenter. Revisjonen anbefaler Sarpsborg kommune å vurdere umiddelbare tiltak for å bedre tilbudet om dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens, for å
igjennom dette møte kravene som er nedfelt helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.
Lov om tannhelsetjenesten § 1-3 hjemler at langtidsboere på sykehjem har rett til nødvendig tannhelsehjelp, jf. § 2-1 i samme lov. Andelen langtidsbeboere på sykehjem i Sarpsborg som har blitt vurdert eller
behandlet av tannhelsepersonell de siste 12 måneder er på 41 % i 2020. I og med at Helsedirektoratet
har en kvalitetsindikator som skal vise hvor mange sykehjemsbeboere som har mottatt tannpleie siste
12 måneder, så antar revisjonen at Helsedirektoratet anser en slik kontroll hver 12 måned som faglig
nødvendig. Revisjonen vurderer det som uheldig at bare 4 av 10 langtidsboere er blitt vurdert av tannhelsepersonell de siste 12 måneder, og anbefaler at Sarpsborg kommune etablerer rutiner og praksis
som sikrer at langtidsbeboere får nødvendig tannhelsehjelp.
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Revisjonen kontroll har vist at det er registrert 375 avvik som står uten videre tiltak når man sammenstiller registrerte avvik med tilhørende tiltak i det gamle kvalitetssystemet Risk Manager og det nye kvalitetssystemet Netpower. I prosedyren for avviksbehandling heter det at et avvik skal tas til behandling
innen 14 dager etter at avvik er meldt. 3 virksomheter oversitter responstiden på 14 dager. Revisjonen
anbefaler administrasjonen å forsikre seg om at alle registrerte avvik håndteres i tråd med interne retningslinjer.
Det finnes ikke en samlet fremstilling av innmeldte alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Dette vurderer revisjonen som uheldig. Revisjonen vurderer at en fullstendig oversikt over innmeldte alvorlige
hendelser er en nødvendig forutsetning for blant annet å kunne følge opp varslingsplikten etter helseog omsorgstjenestelovens § 12-3. Revisjonen anbefaler derfor kommunen å iverksette tiltak som sikrer
at kommunen til enhver tid har en samlet oversikt over innmeldte alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn.
Revisjonens konklusjoner og anbefalinger
I tilknytning til problemstilling nr. 1 konkluderer revisjonen med at brukere av pleie- og omsorgstjenester
i Sarpsborg kommune i all hovedsak får faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester og dekket grunnleggende behov. Revisjonens undersøkelse viser likevel at det foreligger forbedringspunkter ved de
undersøkte virksomhetene og i kommuneområde helse og velferd som helhet.
Når det gjelder problemstilling nr. 2 konkluderes det med at kommuneområdet helse og velferd i Sarpsborg kommune, i all hovedsak har etablert et avvikssystem som registrerer, behandler og lukker avvik,
og som i tillegg til dette sikrer regelmessig gjennomgang av avvik i hele organisasjonen – herunder
rapportering til og behandling av kommunens øverste ledelse. Imidlertid har revisjonen avdekket forbedringspotensial knyttet til håndteringen av avvik, samt manglende oversikt over alvorlige hendelser
meldt til Statens helsetilsyn.
For problemstilling nr. 3, konkluderer revisjonen med at kommunen har iverksatt tiltak for å følge opp
anbefalingene i forvaltningsrevisjonsprosjektet fra 2017.
Revisjonen anbefaler at kommunen bør:
a) vurdere ytterligere tiltak for rekruttere ønsket kompetanse og motvirke bruk av ufaglært arbeidskraft.
b) gjennomføre brukerundersøkelser rettet mot brukere av sykehjemstjenester og hjemmetjenester så raskt det lar seg gjøre.
c) sikre at man i tilstrekkelig grad gjennomfører risikovurderinger på virksomhetsnivå.
d) iverksette tiltak for å sikre at ernæringsmessig risiko blir vurdert for beboere på sykehjem og for
personer med vedtak om hjemmesykepleie i tråd med egne prosedyrer og nasjonale anbefalinger.
e) vurdere å tilsette en eller flere ernæringsfysiologer for å styrke det systematiske og individrettede ernæringsarbeidet i kommunen
f)

vurdere ytterligere tiltak for å skape en felles forståelse mellom kommunen og bruker/pårørende
av hvilket aktivitetstilbud den enkelte pasient skal tilbys.
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g) vurdere tiltak som sikrer at brukere av hjemmetjenester sikres reell innflytelse over egen døgnrytme.
h) etablere tiltak som bringer andelen brukertilpassede enerom opp på ett tilfredsstillende nivå, i
tråd med målsettinger nedfelt i «Kommunedelplan for struktur og kapasitet i heldøgnsomsorgen».
i)

vurdere umiddelbare tiltak for å bedre tilbudet om dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer
med demens.

j)

etablere rutiner og praksis som sikrer at langtidsbeboere får nødvendig tannhelsehjelp.

k) forsikre seg om at alle registrerte avvik håndteres i tråd med interne retningslinjer.
l)

iverksette tiltak som sikrer at kommunen til enhver tid har en samlet oversikt over innmeldte
alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn.
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2 PROSJEKTMANDAT
Revisjonen skal i henhold til kommuneloven § 24-2 (1) utføre forvaltningsrevisjon. Etter loven innebærer
forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Østre Viken kommunerevisjon IKS gjennomfører forvaltningsrevisjon i tråd med god kommunal revisjonsskikk. God kommunal revisjonsskikk er å følge RSK 001; Standard for forvaltningsrevisjon, utarbeidet av Norges kommunerevisorforbund (NKRF). Dette innebærer blant annet at rapporten skal skille klart mellom hva som
er innsamlede data og hva som er revisjonens vurderinger. Det skal være en tydelig sammenheng mellom problemstillinger, faktaopplysninger 1, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger. Etter
kommuneloven skal revisor rapportere resultatene av sin revisjon til kontrollutvalget.
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført på bakgrunn av plan for forvaltningsrevisjon vedtatt i bystyret i
Sarpsborg kommune i sak 2/20, 27.02.2020.
Opprinnelig prosjektplan ble vedtatt av kontrollutvalget den 09.06.2020. I brev datert 02.09.2020 ba
Sarpsborg kommune om 6 måneders utsettelse av prosjektet. Kommunens forespørsel var begrunnet i
koronasituasjonen. Kontrollutvalget behandlet forespørselen om utsettelse i sak 20/3, 22.09.2020 og
vedtok å utsette prosjektet til 2021. I brev datert 22.01.2021 ba Sarpsborg kommune om ytterligere
utsettelse av prosjektoppstart til høsten 2021. Kontrollutvalget ga 27.04.2021, i sak 21/16, sin tilslutning
til denne utsettelsen.
Revisjonen vurderte det som nødvendig å legge frem ny prosjektplan for gjennomføring basert på kontrollutvalgets ønsker uttrykt i møtet 09.06.2020. Dette for å sikre korrekt forståelse av kontrollutvalgets
bestilling. Ny prosjektplan ble behandlet i kontrollutvalgets møte 14.09.2021 (sak 21/36) der den ble
vedtatt med enkelte endringer. Revisjonen bearbeidet planen med utgangpunkt i kontrollutvalgets vedtak, og revidert plan ble lagt frem som en orienteringssak for utvalget i møte den 30.11.21. I løpet av
bestillingsprosessen har kontrollutvalget gitt innspill til arbeidet med forvaltningsrevisjonen, avgrensinger og metodebruk knyttet til dette omtales i kapittel 3.
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført etter vedtatt prosjektplan i tidsrommet september - februar
2021/22. Vi har kvalitetssikret faktagrunnlaget underveis, både gjennom verifisering av intervjuer og
intern kvalitetssikring. Rapportens faktaopplysninger er i sin helhet verifisert av kommunen, slik at eventuelle feil eller misforståelser er rettet opp. Revisjonen avholdt avsluttende møte med administrasjonen
29.03.22 hvor revisjonens vurderinger ble gjennomgått. I etterkant av møtet er rapporten sendt på høring
til kommunedirektøren. Kommunedirektørens uttalelse er vedlagt rapporten.
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført av forvaltningsrevisor Frank Willy Vindløv Larsen og oppdragsansvarlig revisor Casper Støten. Revisorenes habilitet og uavhengighet er vurdert opp mot kommunen
og den undersøkte virksomheten, og revisjonen finner de habile til å utføre forvaltningsrevisjonen.
Revisor vil takke kommunens kontaktperson og andre som har deltatt i forvaltningsrevisjonen, for godt
samarbeid i forbindelse med gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen.
Østre Viken kommunerevisjon IKS
Rolvsøy, 8. april 2022
Casper Støten (sign.)
oppdragsansvarlig revisor
1

Frank Willy Vindløv Larsen (sign.)
utførende forvaltningsrevisor

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

Problemstillinger og avgrensninger

Rapporten besvarer følgende problemstillinger:
Problemstilling 1
Får brukere av pleie- og omsorgstjenester faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester og får brukerne
dekket grunnleggende behov, jamfør kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene (FOR-2003-0627-792)?
Problemstilling 2
Er kommunens avvikshåndtering på pleie- og omsorgsområdet i tråd med kravene i forskrift om ledelse
og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (FOR-2016-10-28-1250)?
Problemstilling 3
Har kommunen iverksatt tiltak for å følge opp anbefalingene i forvaltningsrevisjonen «Kvalitet i heldøgns
omsorgsplasser» fra 2017?
I forbindelse med kontrollutvalgets behandling av prosjektplan 30.11.2021 ble det fra kontrollutvalgets
leder gitt uttrykk for at det var ønskelig at forskrift om verdig eldreomsorg også blir hensyntatt ved
problemstilling 1. Innspillet kom så sent i prosessen at revisjonen ikke fant det hensiktsmessig å utlede
nye revisjonskriterier med forankring i denne forskriften. For øvrig er det revisjonens vurdering at kvalitetsforskriften (FOR-2003-06-27-792) og øvrige kilder har gitt tilstrekkelig grunnlag for utledning av revisjonskriterier for å belyse denne problemstillingen.

3.2 Om revisjonskriterier
I henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 15 skal revisor fastsette revisjonskriterier for den
enkelte forvaltningsrevisjon. Revisjonskriteriene er den objektive målestokk som setter revisor i stand til
å gjøre vurderinger på de fleste områder uten å ha formell fagspesifikk kompetanse. Revisjonskriteriene
og revisors kunnskap og erfaring innen forvaltningsrevisjonsmetodikk, gjør at revisor kan gjøre objektive
og holdbare vurderinger.
Revisjonskriteriene etablerer den norm som de innsamlede dataene skal vurderes opp mot. I tillegg til
dette skal revisjonskriteriene også gjøre det tydelig for den reviderte enhet hva de måles opp mot. Revisjonskriteriene klargjør også overfor folkevalgte, media og andre lesere av forvaltningsrevisjonsrapporten, hva revisors vurderinger bygger på. Dette vil gjøre det enklere å etterprøve revisors vurderinger.
Revisjonskriteriene skal være relevante, konkrete og i samsvar med de kravene som gjelder for revidert
enhet.
Revisjonskriterier fastsettes vanligvis med basis i en eller flere følgende kilder: lovverk, politiske vedtak
og føringer, kommunens egne retningslinjer, anerkjent teori på området, eller andre sammenlignbare
virksomheters løsninger og resultater.
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3.3 Revisjonsmetoder
I henhold til god revisjonsskikk skal praksis eller tilstand innen det reviderte området beskrives i et omfang som i tilstrekkelig grad underbygger revisors vurderinger og konklusjoner. I denne forvaltningsrevisjonen har vi benyttet data fra ulike kilder, og brukt ulike metoder for innsamling av data, for å sikre et
faktagrunnlag med høyest mulig grad av gyldighet og pålitelighet.
Utfordringer og begrensninger i rapportens faktagrunnlag beskrives nedenfor sammen med beskrivelsen av de ulike metodene som er benyttet. Vi tar også hensyn til metodens begrensninger i vurderingene.
I denne forvaltningsrevisjonen er informasjonen hentet inn gjennom bruk av følgende metoder:
 Dokumentanalyse
 Intervjuer
 Spørreundersøkelse
Dokumentanalyse
Vi har gjennomgått sentrale dokumenter på området. Blant annet har kommunedelplan Helse og omsorg
2017-2028, virksomhetsplaner, lederavtaler og delegasjonsreglement vært sentrale for revisjonens undersøkelse. Dokumentene brukt i rapporten er oversendt fra kommunen. Fullstendig oversikt over dokumentene fremgår av kildehenvisningene i kapittel 8.
I tråd med kontrollutvalgets innspill har revisjonen også basert sitt arbeid på enkelte av Helsedirektoratets kvalitetsindikatorer for kommunale helse- og omsorgstjenester. Sarpsborg kommunes kommentarer
til statistikken fra Helsedirektoratet er innarbeidet i rapporten i kapittel 4.2.5. Indikatorene er presentert
samlet i rapporten, men de enkelte indikatorene har relevans til flere av revisjonskriteriene.
I tilknytning til problemstilling 3 ba revisjonen om kommuneledelsens redegjørelse vedrørende oppfølging av bystyrets vedtak i sak 108/17.
Intervjuer
Det er totalt gjennomført 10 intervjuer:
 Assisterende direktør Alice Reigstad
 Kvalitetsrådgiver
 Virksomhetsledere i følgende virksomheter
- Hjemmetjenester sentrum
- Omsorgstjenester Valaskjold
- hovedtillitsvalgte for Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund
- eldrerådet i Sarpsborg
 Et gruppeintervju med fire pårørende til beboere på Valaskjold
 To brukere av hjemmetjenester i virksomhet Sentrum
Med unntak av intervjuene med brukere av hjemmetjenester, er alle intervjuer verifisert. Det betyr at den
som er intervjuet, har fått lese gjennom referatet fra intervjuet for å bekrefte at referatet er i overenstemmelse med det som ble sagt under intervjuet, og rette opp eventuelle misforståelser. Når det gjelder
verifiseringen av de to intervjuene med brukere av hjemmebaserte tjenester vurderte revisjonen at belastningen på brukerne i forbindelse med verifiseringen som større enn nytten for undersøkelsen.
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Spørreundersøkelse
Det er gjennomført spørreundersøkelse blant ansatte i virksomheten Hjemmetjenester Sentrum og
Valaskjold sykehjem. Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av det nettbaserte spørreundersøkelsesverktøyet Questback.
Spørreundersøkelsen gikk ut til 171 ansatte. 83 ansatte valgte å svare på spørreundersøkelsen, noe
som gir en svarprosent på 49. Dette er lavere enn ønskelig, men revisjonen vurderer likevel at spørreundersøkelsens resultater sammenstilt med funn fra øvrige kontrollhandlinger er tilstrekkelig for å gjøre
pålitelige vurderinger.
Spørreundersøkelsen besto av 25 spørsmål. Målsettingen med spørreundersøkelsen var å få de ansattes vurdering av tjenesteproduksjonen. Spørsmålene dreide seg om å vurdere kvaliteten på tjenestene
i tilknytning til for eksempel ernæring, respekt og trygghet, kvalitet på medisinsk behandling, aktiviteter,
sosialt samvær osv.
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4 FORSVARLIGE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER
Problemstilling 1:

Får brukere av pleie- og omsorgstjenester faglig forsvarlige helse- og
omsorgstjenester og får brukerne dekket grunnleggende behov, jamfør
kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene (FOR-2003-06-27-792)?

4.1 Revisjonskriterier
Kommunedirektøren er i henhold til kommunelovens § 25-1 ansvarlig for internkontrollen i kommunen.
Det kreves at internkontrollen skal være systematisk. Det kreves også at kommunens internkontrollsystemer er tilpasset kommunens størrelse, egenart, aktiviteter og risiko. Kommunens internkontroll skal
etter denne bestemmelsen inneholde en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering. Internkontrollen skal i tillegg til dette inneholde de nødvendige rutiner og prosedyrer. Det er også
et krav at kommunen skal avdekke og følge opp avvik, og risiko for avvik. Kommunens internkontroll
skal dokumenteres i den form og i det omfang som er nødvendig. Det påligger også kommunen å evaluere og eventuelt forbedre skriftlige prosedyrer og andre sider ved internkontrollen.
Kommunen må sørge for nødvendige helse og omsorgstjenester til innbyggerne, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1. Det fremkommer videre av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 punkt 6, at kommunen er ansvarlig for å tilby helsetjenester i hjemmet.
I henhold til lovens § 4 -1 må tjenestene være forsvarlige. Dette innebærer at tilstrekkelig fagkompetanse
må være sikret, den enkelte pasient eller bruker skal gis et verdig, helhetlig og koordinert helse- og
omsorgstjenestetilbud, og personalet som utfører tjenestene skal settes i stand til å overholde sine lovpålagte plikter. Forsvarlighetskravet inneholder tre hovedmomenter: Tjenesten må holde tilfredsstillende
kvalitet, den må ytes i tide og ha tilstrekkelig omfang.
Hovedkilden for revisjonskriteriene er forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting,
også kalt kvalitetsforskriften.
I forskriftens formålsparagraf er det nedfelt at forskriften skal sikre at de som mottar pleie- og omsorgstjenester, etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven, får ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt for enkeltmenneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel. Forskriften kommer til anvendelse for kommunens gjennomføring av pleie- og omsorgstjenester, uavhengig av hvor
tjenesten utføres.
Revisjonen vil også ta utgangspunkt i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten ved utledning av revisjonskriterier og med bakgrunn i denne forskriften vurdere om virksomheten
planlegger, gjennomfører, evaluerer og korrigerer egen praksis, jf. §§ 6, 7, 8 og 9.
Formålet med forskriften sies i § 1 å være «(...) å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester
(...)». I tillegg til dette skal forskriften bidra til kvalitetsforbedring av helse og omsorgstjenestene, samt å
øke sikkerheten for pasienter og brukere.
Forskriftens § 3 fastslår at den som har det overordnede ansvaret for virksomheten skal sørge for at det
etableres og gjennomføres systematisk styring av virksomhetens aktiviteter. Det overordnede ansvaret
vil i kommunal sammenheng være plassert hos kommunedirektør, jf. Veileder til forskrift om ledelse og
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Det å etablere et styringssystem innebærer i denne
sammenheng hvordan virksomhetens aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres, jf.
forskriftens § 4.
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Fullstendig utledning av revisjonskriterier fremkommer av vedlegg 1 (kapittel 8.1).
Revisjonskriteriene er punktvis oppsummert nedenfor.
Kommunen bør:
Internkontroll
 sørge for at helse- og omsorgstjenestene har en klar organisering, hvor fordeling av ansvar,
oppgaver og myndighet fremkommer tydelig. Hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet bør være beskrevet.


sørge for at de ansatte har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter om virksomhetens internkontroll.



foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer
som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i helse- og omsorgstjenesten.



sørge for at de ansatte i helse- og omsorgstjenestene har tilgang til og kunnskap om aktuelle
lover og forskrifter.



sørge for at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse innenfor det aktuelle fagområdet for å opprettholde kvaliteten i tjenesten.



sørge for at de ansatte får medvirke i helse- og omsorgstjenesten slik at samlet kunnskap og
erfaring blir nyttiggjort.



gjøre bruk av erfaringer fra brukere i sitt forbedringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten.



sørge for at det foreligger rutiner, prosedyrer og systemer som sikrer at brukere av pleie- og
omsorgstjenester, og eventuelt pårørende/verge/hjelpeverge, medvirker ved utforming eller
endring av tjenestetilbudet.



skaffe seg oversikt over områder i helse- og omsorgstjenesten hvor det er fare for svikt eller
mangel på oppfyllelse av myndighetskrav.



utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer mv., for å avdekke,
rette opp og forebygge overtredelse av helse- og omsorgslovgivningen

Legemiddelhåndtering
 ha utarbeidet skriftlige prosedyrer for legemiddelhåndtering. Disse skal være gjort kjent i virksomheten.


ha skriftlige bestemmelser om hvilken kompetanse ansatte skal ha for å utføre oppgaver innen
legemiddelhåndtering.



ha rutiner og prosedyrer som sikrer at kommunens helsepersonell får nødvendig opplæring og
kompetanseutvikling i legemiddelhåndtering.
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Ernæring
 sikre at alle beboere i sykehjem/institusjon og personer innskrevet i hjemmesykepleien vurderes
for ernæringsmessig risiko ved innleggelse/vedtak og deretter månedlig, eller etter et annet faglig begrunnet individuelt opplegg.


sikre at personer i ernæringsmessig risiko skal ha en individuell ernæringsplan med dokumentasjon om ernæringsstatus, behov, inntak og tiltak.

Grunnleggende behov, jf. kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene
 sikre at brukere av hjemmebaserte tjenester skal:
- Få ivaretatt personlig hygiene og naturlige funksjoner (toalett)
- Få ivaretatt munnhygiene og nødvendig tannbehandling
- Følge en normal døgnrytme
- Få tilpasset hjelp ved av- og påkledning
- Få mulighet til selv å ivareta egenomsorg


sikre at brukere av hjemmebaserte tjenester skal:
- få tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter
- få dekket sine sosiale behov gjennom samvær, fellesskap og aktivitet



sikre at personer med alvorlig demens bør få tilbud om pleie og omsorg i skjermet enhet på
sykehjem
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4.2 Datagrunnlag
4.2.1
4.2.1.1

Internkontroll – rutiner, prosedyrer og systemer
Mål, organisering og ansvarsfordeling

Kommunedelplan Helse og omsorg 2017-2028
Revisjonen har kontrollert Kommunedelplan Helse og omsorg 2017-20282. Det fremkommer av dette
plandokumentet at Sarpsborg kommunes hovedmål for helse- og omsorgsområdet er at de kommunale
tjenestene skal bidra til aktivitet, mestring, trygghet og økonomisk bærekraft for Sarpsborg kommunes
innbyggere.
Gjennom å utvikle fremtidsrettede kommunale tjenester, som støtter opp under forebygging, rehabilitering og aktivisering av den enkeltes ressurser skal kommunen bidra til at Sarpsborgs innbyggere i så
stor grad som mulig er aktive i eget liv. På denne måten vil flere kunne bo hjemme lengre og oppleve
trygghet og mestring i eget hjem.
I innledning til plandokumentet fastslås det at Sarpsborg kommune må planlegge for store endringer i
fremtidens helse- og omsorgstjenester. Det slås fast at dagens tjenestetilbud ikke vil være bærekraftig
i framtiden. Kommende helseutfordringer i befolkningen kan ikke alene løses gjennom å etablere flere
institusjonsplasser eller økt bruk av personellressurser. Pasientenes behov skal stå i sentrum for endringer og utvikling i helse- og omsorgstjenesten. I dette ligger det at det ikke skal fattes beslutninger om
den enkelte uten at denne er involvert i beslutningsprosessen. Med Samhandlingsreformen3 har kommunen fått en nøkkelrolle i å sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester til befolkningen. Det
følger som en konsekvens av dette arbeidet at i fremtiden vil en større andel av pleie- og omsorgstjenestene leveres i kommunene. Det er viktig at kommunene blir satt i stand til å oppfylle reformens intensjoner om mer forebygging og tidlig innsats, koordinerte og helhetlige pasientforløp.
Målgruppen for kommunedelplan helse og omsorg er alle innbyggere Sarpsborg kommune. Planen skal
dekke alle aldre; både de som mottar tjenester i dag, fremtidige tjenestemottakere, pårørende, frivillige
og ansatte som utfører tjenestene. Det fastslås at planen bygger på en tjenesteovergripende og tverrfaglig tilnærming.
Planen beskriver også at utfordringene som helse- og omsorgstjenestene står overfor i årene som kommer er mange og sammensatte. Det pekes blant annet på at andelen eldre over 80 år vil stige markant
de nærmeste tiår. I 2017 utgjorde denne gruppen 5 prosent av innbyggerne i Sarpsborg. 25 år frem i tid
vil andelen stige til 8 prosent. I antall personer ser man derfor en dobling i løpet av dette tidsrommet.
Planverket i kommuneområde Helse og velferd er en del av kommunens totale planhierarki. På toppen
av planhierarkiet er samfunnsplanen, «Sammen skaper vi Sarpsborg». Visjonen til kommunen, «Sammen skaper vi», er beskrevet i dokumentet. Ifølge assisterende direktør helse og velferd, har hun ansvaret for de tradisjonelle omsorgstjenestene (se organisasjonskart s. 13). Hun fortalte videre at det
årlig lages ny handlingsplan for kommuneområdet Helse og velferd, men at hun oppfatter at målbildet i
tidligere handlingsplaner har vært litt «tynne» på hennes område. Dette endres på nå, og det neste
målbildet vil inneholde mer fra hennes område, blant annet knyttet til ernæring.

2

https://www.sarpsborg.com/globalassets/bilder/politikk-og-planer/kommunedelplan-helse-og-omsorg2017-2028_hele-planen_ny.pdf, 02.12.21, kl. 0830
3 St.meld. nr. 47 (2008–2009) «Samhandlingsreformen - Rett behandling – på rett sted – til rett tid»
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Videre opplyste hun om at virksomhetslederne tar utgangspunkt i kommunedelplanen når planene for
den enkelte virksomhet (virksomhetsplaner) skal utarbeides. Assisterende direktør helse og velferd fortalte at det går en rød tråd gjennom alt av planverk, og at det de to siste årene er utarbeidet overordnede
planer for like tjenester på flere områder (f.eks. har de tre hjemmesykepleievirksomhetene en overordnet plan som gjelder for alle tre). I mars 2022 har revisjonen fått opplyst at det er utarbeidet en overordnet plan for heldøgnstjenestene. Arbeidet med overordnet plan for boveiledningstjenestene skal påbegynnes i slutten av mars måned 2022. Hensikten med disse overordnede planene er å sørge for at
brukere får det samme tilbudet overalt, uavhengig av hvor de bor. Virksomhetslederne for hjemmetjenester sentrum og Valaskjold omsorgstjenester bekreftet i intervju at det blir utarbeidet virksomhetsplaner for alle kommunens virksomheter. Assisterende direktør fortalte at noen virksomhetsledere driver
både bofelleskap og sykehjem, og at de som gjør det beskriver det som en fordel. De ulike «husene»
kan på den måten bruke ressurser på kryss og tvers.
Virksomhetsleder hjemmetjenester sentrum fortalte at virksomhetens forbedringsarbeid er forankret i
kommuneplan, kommunedelplan, felles virksomhetsplan for hjemmetjenestene og virksomhetsplanen
til hjemmetjenester sentrum. I disse dokumentene beskrives trender, hovedoppgaver og mål for forbedringsarbeidet fremover. Planene på kommune-, kommuneområde- og virksomhetsnivå henger sammen.
Hun opplyste om at kommuneområdet de siste årene har jobbet med helhetlige og gode pasientforløp,
og at man nå er inne i en ny måleperiode. Dette arbeidet skal sikre kvaliteten på oppstarten av tjenestene, samt det videre forløpet. Virksomhetslederen for Valaskjold omsorgstjenester bekreftet at kommunalområdet driver med forbedringsarbeid. Hun fortalte at de høsten 2021 hang etter med dette arbeidet
grunnet korona-pandemien og tilhørende smittevernsarbeid, men at målene for 2021 blant annet var å
forebygge covid-19, benytte seg av velferdsteknologi, være gode på dokumentasjon, følge opp egenkontroller, gjennomføre opplæring av saksbehandlere, redusere avvik, etc.
Hun fortalte at et viktig mål for Valaskjold omsorgstjenester er å være gode på pasientsikkerhet, og at
ansatte skal fremstå profesjonelle og ha god fagkunnskap. Virksomheten samarbeider med legen for å
redusere bruken av legemidler ved sykehjemmet.
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Organisering
Revisjonen har fått opplyst at kommuneområde helse og velferd i Sarpsborg kommune er organisert på
følgende måte:
Figur 1 Organisasjonskart helse og velferd Sarpsborg kommune

Delegasjonsreglement
Kommunedirektøren er i delegasjonsreglementet, vedtatt av bystyret 06.10.2020 i sak 84/20, delegert
myndighet til å treffe vedtak i saker som er av ikke-prinsipiell betydning, jf. pkt. 19.3.
Delegasjonsreglementet gjennomgår også kommunedirektørens ansvars- og arbeidsområder, jf. pkt.
19.2. Det slås fast at kommunedirektøren er øverste leder for kommunens administrasjon. Dette innebærer for eksempel at kommunedirektøren skal gjennomføre og iverksette de politiske beslutningene
og videreutvikle, kvalitetssikre og tilpasse kommunale tjenester til de behov innbyggerne har. Det tilligger også kommunedirektøren å inneha kommunens overordnede administrative ansvar for helse, miljø
og sikkerhet, herunder det å følge opp kommunens øvrige ledere.
Lederavtaler
Assisterende direktør orienterte revisjonen om at det hvert år utarbeides lederavtaler som beskriver hva
hver enkelt leder skal ha fokus på og ha som målsetting for kommende år. Lederavtalene tar for seg
ulike områder, kvalitet er ett av områdene. Lederavtalene evalueres i løpet av året. Assisterende direktør
fortalte også at hver leder ved ansettelse signerer et delegasjonsbrev som definerer deres ansvarsområde og myndighet. Virksomhetsleder for hjemmetjenester bekreftet at virksomhetslederne i Sarpsborg
årlig inngår lederavtaler med tilhørende delegasjonsbrev. Virksomhetslederen fortalte også at virksomhetene har funksjonsbeskrivelser på lokalt nivå, som gjelder for de øvrige ansatte.
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Revisjonen har kontrollert lederavtaler som er inngått mellom assisterende direktør og to virksomhetsledere innenfor helse- og velferdssektoren i Sarpsborg kommune. Lederavtalene er bygd opp med en
generell og en spesiell del, samt et kapittel vedrørende evaluering og resultatvurdering.
I den generelle delen av lederavtalen beskrives den visjon og de verdier som det forventes at lederne
baserer sitt lederskap på. Visjonen er «Sammen skaper vi Sarpsborg» og denne visjonen skal nås gjennom et verdisett som innebærer at Sarpsborg kommune skal være framtidsrettet, åpen, respektfull og
troverdig. I den generelle delen beskrives også målene for ledelse. Her står det skrevet at ledelse i
Sarpsborg kommune innebærer å skape gode forutsetninger for at alle medarbeidere skal kunne arbeide systematisk og målrettet til det beste for brukerne av kommunale tjenester. Skal dette la seg gjøre
så må lederne ta ansvar for at de viktigste oppgavene prioriteres innenfor de til enhver tid gjeldende
økonomiske rammer eller andre forutsetninger som måtte påvirke aktuell situasjon.
I lederavtalen fastslås det at virksomhetslederne er virksomhetenes øverste faglige og administrative
ledere. Dette innebærer at virksomhetsledere har ansvar for å skape en organisasjon med et godt arbeidsmiljø. Lederen skal videre sørge for at virksomheten løser de oppgaver den får gjennom kommunens styringsdokumenter. Det påligger også virksomhetslederen å drifte virksomheten i henhold til vedtatte økonomiske rammer, samt å bidra til en bruker- og serviceinnstilt utvikling av kommunens tjenester.
I tillegg til dette er virksomhetslederne ansvarlige for virksomhetens kvalitetsarbeid og internkontroll og
ansvarlig for at det utarbeides en virksomhetsplan for sin virksomhet. Virksomhetslederen skal videre
ha innsikt i politiske vedtak, samt ansvar for samarbeid og kommunikasjon eksternt og internt. Det forventes også at virksomhetslederne er bidragsytere i kommunens plan- og utviklingsarbeid.
I den spesielle delen av lederavtalen går man mer detaljert igjennom virksomheten med hensyn til økonomiske rammer, personalmessige ressurser og andre relevante forhold. Det nedfelles også resultatmål
for ulike sider ved virksomheten. I et eget kapittel drøftes særlige utfordringer og satsingsområder for
den enkelte virksomhet. Det kan f.eks. være utfordringer knyttet til rekruttering, økonomiske rammer
eller andre forhold ved virksomhetens driftssituasjon på kort eller lang sikt.
I kapittelet Resultat og evaluering settes det opp rammer og retningslinjer for hvordan assisterende
direktør og virksomhetsleder sammen skal vurdere resultatoppnåelsen. Det fremkommer i lederavtalen
at dette skal skje minst to ganger per år gjennom utviklingssamtaler. Dersom resultatene ikke tilsvarer
de målsettinger man i fellesskap tidligere har nedfelt, inneholder lederavtalen også en prosedyre for
hvordan slike situasjoner skal håndteres.
Lederavtalens kapittel 2, det vil si avtalens Spesielle del, fornyes hvert år etter dialog mellom partene.
4.2.1.2

Internkontrollsystem – Risk Manager

Assisterende direktør helse og velferd har orientert revisjonen om at aktuelle lover, rutiner og prosedyrer
er å finne i internkontrollsystemet Risk Manager. Alle virksomhetene innenfor kommuneområdet har
opplæringsplaner, inkludert opplæring i Risk Manager. Videre opplyste hun om at det arbeides med å
løfte prosedyrene fra virksomhetsnivå til kommuneområdenivå, for å sikre at alle får de samme tjenestene uavhengig av hvor man bor. Assisterende direktør forklarer at kommunens internkontrollsystem er
inndelt i tre nivåer:
1.
Kommunenivå
2.
Kommuneområdenivå (Helse og velferd)
3.
Virksomhetsnivå
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Spørreundersøkelsen viser at de ansatte var samstemte om at internkontrollen, representert ved rutiner,
prosedyrer og lignende, bidrar til bedre tjenesteproduksjon. 78 % av respondentene mente i stor eller
svært stor grad mente at rutiner
og prosedyrer var gode verktøy.
Bare 3,7 % mente at rutiner og
prosedyrer i liten grad bidro til
bedre tjenesteproduksjon.
Virksomhetsleder for Valaskjold
omsorgstjenester svarte bekreftende på at det finnes dokumentasjon som viser at det ved
Valaskjold sykehjem er satt på
plass et system som sikrer at
ansatte har tilgang til, og kunnskap om aktuelle lover og forskrifter, samt interne rutiner/prosedyrer. Alle ansatte får
opplæring i og tilgang til ITsystemene kommuneområdet
benytter seg av. Dette inkludeFigur 2 I hvilken grad opplever ansatte at rutiner og prosedyrer er gode
rer opplæring i internkontroll og
verktøy for å sikre kvalitet i tjenesten
avvikssystemet. Virksomhetslederen fortalte at kommunalområdet har utarbeidet kompetanseskjema, der et av sjekkpunktene er internkontroll og prosedyrer for
egenkontroll. Videre fortalte hun at de ansatte har tilgang til e-læringskurs som tar for seg taushetsplikt, helsepersonelloven, HMS, smittevern, brannvern, journalføring, etc.
Revisjonen har kontrollert de rutiner, prosedyrer, skjemaer/maler og planer virksomhet omsorgstjenester Valaskjold har lagret i kommunens kvalitetssystem Risk Manager. Denne gjennomgangen viser at
det er utarbeidet 45 rutiner, prosedyrer og lignende for Valaskjold. I tillegg kommer rutiner og systemer
knyttet til HMS og brannvern. Blant disse 45 dokumentene finnes det for eksempel virksomhetsplaner,
flere rutiner knyttet til legemiddelhåndtering, rutiner vedrørende pasienter og pårørende, egenkontroller
og stillingsbeskrivelser.
Hjemmetjenester Sentrum
Revisjonen har også for virksomhet Hjemmetjenester sentrum gjennomgått Risk Manager for å danne
seg et bilde av internkontrollen som denne virksomheten har utviklet. Gjennomgangen viste at det også
for denne virksomheten, på samme måte som for Omsorgstjenester Valaskjold, var utviklet et omfattende internkontrollsystem. Internkontrollsystemet for Hjemmetjenester sentrum inneholdt i alt 87 dokumenter. I tillegg til dette kommer en rekke dokumenter knyttet til HMS. Gjennomgangen viste at det var
utarbeidet virksomhetsplaner, årshjul, diverse risikovurderinger og rutiner knyttet til krisehåndtering som
strømstans, brann og koronahåndtering. Det er også utarbeidet en rekke rutiner for saksbehandling og
legemiddelhåndtering. I alt 14 prosedyrer er utarbeidet for å møte kvalitetsforskriftens ulike krav til tjenestene. Det dreier seg for eksempel om rutine som skal «Sikre respekt, forutsigbarhet og trygghet i
tjenestetilbudet». En annen rutine skal «Sikre selvstendighet og styring av eget liv». I tillegg til dette er
det utarbeidet prosedyrer for hjelp til av- og påkledning, bistand ved måltider, sikre sosiale behov og
aktiviteter m.m. Revisjonen legger også merke til at det er utarbeidet systemer for opplæring og dokumentasjon.
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I årshjulet for virksomhet Hjemmetjenester sentrum for 2020, som revisjonen har kontrollert, så fremkommer det at internkontrollsystemet skal revideres i februar – april.
Virksomhetsleder for hjemmetjenester sentrum opplyste om at kommuneområdet har tilsettingsrutiner
på nivå 1 som gjelder hele kommunen. Gjennom rutiner på nivå 3, det vil si rutiner knyttet til den enkelte
virksomhet, sikrer kommuneområdet at ansatte får den tilgangen de skal ha. Dette gjelder også Risk
Manager og andre relevante systemer. Teamledere sørger for at nyansatte får nødvendige tilganger
ved å sende ansattmelding. I det daglige arbeidet, for eksempel når man behandler avvik i teamene, vil
gjennomgang av aktuelle rutiner være en del av avviksbehandlingen.
4.2.1.3

Ansattes kompetanse

Assisterende direktør helse og velferd har informert revisjonen om at kommunen gjennom ansettelsesprosessene sikrer at nyansatte har kompetansen og autorisasjonen de skal ha. I tillegg jobbes det nå
med en overordnet kompetanseplan, som beskriver hvilken kompetanse de ulike medarbeiderne skal
ha på de ulike nivåene og i de ulike virksomhetene. Hver virksomhet har i tillegg sin egen kompetanseplan. Assisterende direktør opplyste at kommunen aldri utlyser stillinger for ufaglærte. Det kan likevel
forekomme at man benytter seg av ufaglært arbeidskraft. Det vil da være snakk om vikarer som kan
mangle formell kompetanse.
Assisterende direktør har opplyst om at kommunen har en del ufaglært arbeidskraft. Det skyldes at
medarbeidere som har jobbet en stund uten formell kompetanse til slutt vil har krav på stilling. I tillegg
har enkelte virksomheter rekrutteringsproblemer, noe som kan føre til at kommunen må benytte personell med lavere kompetanse, eller benytte seg av bemanningsbyråer. Assisterende direktør mener det
er viktig for kvaliteten på tjenestene at mange av de ansatte har hele, store stillinger. Kommunen har en
heltidssatsning, men hun påpeker også at en del ansatte foretrekker deltidsstillinger fremfor hele stillinger.
Virksomhetsleder hjemmetjenester sentrum forklarte at hennes virksomhet både har en virksomhetsplan og en kompetanseplan for virksomheten som beskriver hva slags kompetanse de ansatte skal ha.
I tillegg har man bemanningsplaner, døgnrytmeplaner og vaktplaner som sikrer at man har rett kompetanse på rett sted, i praksis. Virksomhetsleder bekreftet at det pågår et arbeid med å utarbeide en overordnet kompetanseplan for kommuneområdets virksomheter. Videre opplyste hun om at virksomheten
har opplæringsplan for nyansatte og vikarer. Kompetanse- og opplæringsplanen til virksomheten beskriver hvilke kurs som er relevante for de forskjellige ansatte. Dokumentasjon av gjennomførte kurs i
virksomheten (i hovedsak e-læringskurs siste 2 år) finnes i rapporter på KS læring, i Visma Veilederen
og i GAT4 på den enkelte ansatte. Lister over hvilke ansatte som har gjennomførte ulike kurs finnes
også lagret i perm hos teamledere. Hun fortalte at omlag 50 % av de ansatte på hennes virksomhet er
høyskoleutdannet. Hun opplyste videre om at kommunen/virksomheten jobber for å utdanne ufaglærte
som allerede er ansatt.
Virksomhetsleder ved Valaskjold omsorgstjenester informerte revisjonen om at det er etablert et system
som skal sikre at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse innenfor det aktuelle fagområdet for å opprettholde kvalitet i tjenesten. E-læring og kompetanseplaner er eksempler på dette. Hun kunne fortelle at
e-læring ikke var populært i starten, men at virksomheten ser at dette er veldig tidseffektivt, i tillegg til at
det gjør det lett å dokumentere hvem som har gjennomført hva.
Virksomheten har kompetanseplan med oversikt over ansattes videreutdanninger og mål for ønsket
kompetanse. Virksomheten tilbyr også interne og eksterne kurs.
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Revisjonen har kontrollert dokumentet «Velkommen til virksomhet Omsorgstjenester Valaskjold – opplæringsplan». I dette dokumentet er det samlet informasjon om flere forhold. Det gis for eksempel instruksjoner om bekledning, bruk av privat mobiltelefon, røyking osv. Det gis også informasjon om melding av fravær, føring av timelister og lignende. Viktige telefonnummer, for eksempel til virksomhetens
ledelse er også presentert.
Opplæringsplanen gjelder for nyansatte, vikarer, studenter og lærlinger. Det fremkommer av dokumentet at opplæringsplanen skal være gjennomgått innen 1 måned etter oppstart. I dokumentet skal det
fremkomme når de ulike delene av opplæringsplanen er gjennomført. Planen skal leveres avdelingsleder og oppbevares i den ansattes personalmappe. Revisjonen har ikke kontrollert enkeltansattes personalmapper. Opplæringsplanen legger opp til at det skal gis opplæring i internkontrollsystemet «Risk
Manager». Følgende temaer skal gjennomgås:
•
•
•
•
•
•

HMS
Avvikshåndtering
Skademeldinger
Legemiddelhåndtering
Smittevern
Prosedyrer nivå 3, det vil si virksomhetsspesifikke rutiner

I tillegg til at det skal gis informasjon om når opplæring er gitt, så skal det også fremkomme hvem det
er som har gitt opplæringen.
Også for hjemmetjenester Sentrum er det utarbeidet en opplæringsplan for nyansatte og vikarer. Denne
opplæringsplanen er noe mer omfattende enn opplæringsplanen som revisjonen kontrollerte for virksomheten Valaskjold. Opplæringsplanen presenteres som en rutine for opplæring av nyansatte, vikarer
og midlertidig ansatte. Planen inneholder generelle opplysninger om virksomhetens og dennes samarbeidspartnere, for eksempel fastleger. Virksomhetens hovedmål presenteres også. I tillegg til dette inneholder dokumentet generell informasjon om stell av pasient, ernæring og observasjon av pasienter.
Dokumentet inneholder også fem sjekklister. Tre av disse er profesjons- eller funksjonsspesifikke i den
forstand at de er gjeldende for henholdsvis hjelpepleiere, sykepleiere eller nattjenesten. To av sjekklistene gjelder for alle ansatte. I en av disse, benevnt som sjekkliste 2, er internkontrollsystemet Risk
Manager temaet. Det fremgår av sjekklisten at opplæring i bruk av Risk Manager skal være gjennomgått
av alle ansatte senest 2 måneder etter ansettelse.
4.2.1.4

Medvirkning

Når det gjelder å sikre medvirkning fra ansatte fortalte assisterende direktør helse og velferd at det i
kommunens system for avviksbehandling, er mulig å registrere forslag til forbedringer. Hun pekte også
på at når prosedyrer skal revideres, jobbes det i arbeidsgrupper ute i virksomhetene for at man skal få
innspill fra de som jobber direkte med brukerne. Alt dette evalueres jevnlig, for å forbedre eksisterende
prosedyrer.
Virksomhetsleder hjemmetjenester sentrum forklarte at medvirkning fra de ansatte blant annet sikres
gjennom bruk av virksomhetens kompetanseplan, hvor det er definert hvilke ansatte som har særskilt
ansvar for bestemte områder i virksomheten. Nivå 3 prosedyrene «Håndtering av klager og avvik» samt
«Kontinuerlig forbedring og læring» beskriver hvordan erfaringer nyttiggjøres. I tillegg dokumenteres
medvirkning gjennom referater fra kvalitetsteam og lederteam, hvor disse temaene blir tatt opp. Det er
også vanlig at ansatte i det daglige arbeid (beskrevet i Døgnrytmeplaner) deler erfaringer med hverandre

21

183

slik at alle blir i best mulig stand til å ta vare på hver enkelt pasient. Avviksmeldinger knyttet til tjenestekvalitet og behandling av disse, viser også hvordan medarbeideres erfaringer deles. Videre opplyste
virksomhetsleder om at Hjemmetjenester sentrum har et HMS-team. Referater fra HMS-teamets møter
dokumenterer også hvordan ansattes kunnskap/erfaringer nyttiggjøres. Det er generelt et stort fokus på
forbedring og læring i virksomheten. Vaktplanene skal sikre tilstrekkelig kompetanse på de ulike vaktene.
Virksomhetsleder Valaskjold omsorgstjenester forklarte at man har som mål at lederne har tett dialog
med ansatte. De ansatte har tilbud om medarbeidersamtaler en gang i året. Gjennom disse samtalene
kartlegges det hvordan ting fungerer, ansvarsområder osv. Videre opplyste hun om at virksomheten
gjennomfører personalmøter hver sjette uke, hvor erfaringer kan deles mellom de ansatte.
På spørsmål fra revisjonen om det finnes dokumentasjon som viser at det ved virksomhetene på pleieog omsorgsområdet er etablert systemer som sikrer at erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende
blir brukt i kvalitetsforbedringsarbeidet svarer assisterende direktør at dette blant annet dokumenteres
gjennom
brukerundersøkelser.
Hun fortalte at dette arbeidet
dessverre har blitt utsatt den siste
tiden på grunn av den pågående
korona-pandemien.
Vanligvis gjennomføres brukerundersøkelser hvert annet eller
tredje år. Videre fortalte hun at sykehjemmene har pårørendesamtaler, samt innkomstsamtaler for å
kartlegge behovene til brukerne.
På systemnivå foregår kvalitetsforbedringsarbeidet ved at man
tar opp klager og avvik på ledermøter, hvor man utveksler erfaringer seg imellom. Kommunedirektøren har i tillegg en egen controller som jevnlig gir en avviksFigur 3 Ansattes opplevelse av i hvor stor grad pasienter får
oppdatering. Det er også en disanledning til å medvirke ved utforming av tjenestetilbudet
kusjon innad i kommuneområdet
om det kan være hensiktsmessig
å opprette et pårørenderåd. Revisjonen er opplyst om at prosjekt «Handlingsprogram avlastning og pårørendestøtte» er planlagt i 2023.
Dette prosjektet er tidligere stoppet på grunn av koronapandemien og manglende ressurser.
I spørreundersøkelsen blant de ansatte fremgår det at over 60 % av de spurte var av den oppfatning at
pasientene i stor eller svært stor grad medvirket ved utformingen av tjenestetilbudet.
Virksomhetsleder hjemmetjenester sentrum forklarte at det finnes en prosedyre for kontinuerlig læring
og forbedring for virksomheten. Hjemmetjenester sentrum bruker sjekklister når de tar inn nye pasienter
for å sikre at man ivaretar pasientenes behov. Virksomheten bruker også sjekklister når det har gått et
halvt år (26 uker), noe som er ment å sikre at pasientens/ brukerens erfaringer kommer fram. Samtaler
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med pårørende pr. telefon eller møter dokumenteres i Gerica 5, hvor det også ligger tiltaksplaner som
skal dokumentere hvordan pasientene og pårørendes ønsker og behov er dokumentert. Virksomhetsleder hjemmetjenester sentrum fortalte at det ikke er gjennomført fellessamtaler for pårørende i hennes
virksomhet. Dette begrunnes i praktiske forhold da de yter tjenester til 500 brukere. Når dette er sagt så
legges det til rette for umiddelbar dialog og forventningsavklaring i tilfeller der det er noe enkeltpårørende
eller pasienter ikke er fornøyd med.
På spørsmål fra revisjonen om det finnes dokumentasjon som viser at det ved Valaskjold er etablert
systemer som sikrer at erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende blir brukt i kvalitetsforbedringsarbeidet opplyste virksomhetsleder om at det alltid gjennomføres inntakssamtale når det kommer nye
pasienter. Pårørende skal få tilbud om samtaler en gang i halvåret, men det viser seg at ikke alle ønsker
å benytte seg av dette. Disse samtalene med pårørende er ment å være arenaer hvor erfaringer blir tatt
opp. Virksomheten ønsker at de pårørende tar kontakt om de har spørsmål eller synspunkter til det
tjenestetilbudet som blir gitt. Hun poengterte at de fleste utfordringer blir løst på lavt nivå, og at hun som
virksomhetsleder først blir koblet på dersom det dreier seg om større saker. Mye løses med andre ord
ved kommunikasjon med sykepleiere, primærkontakter og teamleder. Virksomhetsleder for Valaskjold
bekrefter at det er noen år siden det har blitt gjennomført brukerundersøkelser.
4.2.1.5

Risikoanalyser

Sarpsborg kommune har utarbeidet en rutine kalt «Retningslinje for risikovurdering». Formålet med retningslinjen er å sikre at kommunen kartlegger og vurderer risiko etter en felles metode på alle nivåer.
Dette skal sikre god oversikt over risiko, slik at nødvendige tiltak for å redusere risiko til akseptabelt nivå
iverksettes. Retningslinjen gjelder for alle kommuneområder og enheter i Sarpsborg kommune. Det
slås fast at alle ansatte har ansvar for at retningslinjen etterleves. Kommunens ledere har et særlig
ansvar for at risikovurderinger gjennomføres regelmessig og at tiltak iverksettes. Det er i rutinen bestemt
at risikovurderinger, som hovedregel, skal utføres og dokumenteres i Risk Manager.
Assisterende direktør helse og velferd har opplyst revisjonen om at det i 2015 og 2016 ble gjennomført
risikovurderinger av kommunens omsorgstjenester på flere områder. Eksempler på temaer som har
vært risikovurdert er bruk av tvang og flytting av brukere. Arbeidet med disse risikovurderingene resulterte i de malene som nå eksisterer for egenkontroller 6. Disse egenkontrollene skal legges som en aktivitet i virksomhetenes årshjul. Assisterende direktør orienterte om at kvalitetsarbeidet er organisert slik
at det er kvalitetsteam i virksomhetene og felles kvalitetsteam dersom det gjelder like type tjenester som
for eksempel felles kvalitetsteam hjemmetjenester. På kommuneområdenivå er det etablert kvalitetsutvalg. De ulike kvalitetsteamene spiller inn forslag til kommuneområdets kvalitetsutvalg. Kommuneområdets rådgiver for kvalitetsarbeidet har månedlige møter med direktør og assisterende direktør hvor
man går gjennom det som har skjedd siste måned. Assisterende direktør helse og velferd understrekte
at hun synes det jobbes godt med tanke på å forbedre kvaliteten på alle områder.
Virksomhetsleder hjemmetjenester sentrum opplyste om at kommuneområdet har identifisert åtte risikoområder for tjenestekvalitet. Det er laget felles maler for risikovurderinger. I hjemmetjenester sentrum
er arbeidet i gang med lokale risikovurderinger. Gjennomførte og planlagte risikovurderinger er beskrevet i virksomhetens årshjul og ligger lagret i Risk Manager.

5

Gerica er et elektronisk pasientjournalsystem
Egenkontroller er kontrollskjemaer der man. for eksempel i forhold legemiddelhåndtering, går inn og
kontrollerer at viktige sider ved legemiddelhåndteringen praktiseres slik den skal.
6
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Virksomhetsleder Valaskjold omsorgstjenester opplyser revisjonen om at det finnes oversikt over områder ved virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav. Hun
fortalte at det finnes to typer risikoanalyser. En i Gerica hvor det vurderes risiko i forhold til den enkelte
pasient, for eksempel risiko for fall, eller risiko for at pasientene går ut alene. I tillegg til dette har man
risikovurderinger i Risk Manager. Virksomheten har også utarbeidet risikovurderinger knyttet til arbeidssituasjonen for de ansatte (HMS). Dette kan for eksempel dreie seg om risikovurderingen knyttet til
pasienter som kan være voldelige.
For å utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og eventuelt forbedre nødvendige prosedyrer har man ved
Valaskjold iverksatt tiltak. Når det gjelder prosedyrer for pasienten, gjennomføres det egenkontroller en
gang i måneden. Disse dreier seg om dokumentasjon, legemiddelhåndtering, fall, osv. I tillegg skal primærkontaktene gjøre egenkontroll, som skal rapporteres inn. Virksomheten har også ekstra tiltak i forbindelse med legemidler, samt statusmøte med direktør årlig.
Virksomhetsleder Valaskjold omsorgstjenester kunne bekrefte at det foreligger rutiner, prosedyrer og
systemer som skal sikre at brukere av pleie- og omsorgstjenester, og eventuelt pårørende/verge/hjelpeverge, medvirker ved utforming eller endring av tjenestetilbudet. Dette skjer i pårørendesamtaler, samt
ved bruk av sjekklister i innkomstsamtaler for å kartlegge diagnose, funksjonsnivå, psykisk helse, legemiddelbruk, osv. Innkomstsamtalen med den enkelte bruker tar utgangspunkt i «Hva er viktig for deg
(brukeren)», for å finne ut hvilke behov brukeren har og hvordan man skal ha dialog med de pårørende.
Bruker har også innsyn i egne tiltaksplaner som virksomheten har utarbeidet.
4.2.2

Legemiddelhåndtering

På spørsmål fra revisjonen om det foreligger skriftlige prosedyrer for legemiddelhåndtering, svarte assisterende direktør bekreftende på dette. Hun opplyste videre om at det avholdes legemiddelhåndteringskurs. Hun forklarte at det også er utarbeidet prosedyrer for hvor ofte medarbeidere skal ha opplæring innen legemiddelhåndtering. Sykepleiere får legemiddelkurs som nyansatte, og kommunen planlegger også å gjennomføre oppfriskningskurs. Helsefagarbeiderne har jevnlig oppfriskningskurs. Assisterende direktør fortalte at hun har samtaler med virksomhetsledere med fokus på avvik innen legemiddelhåndtering. Legemiddelhåndtering er også inntatt som et eget punkt i lederavtalene. Assisterende
direktør informerte også om at for å forbedre arbeidet med legemiddelhåndteringen ytterligere så er
kommunen i gang med å ta i bruk elektroniske medisinkabinett. Dette innebærer at det elektroniske
medisinkabinettet kommuniserer direkte med kommunens elektroniske journalsystem. I mars 2022 er
revisjonen opplyst om det vil bli endringer i legemiddelopplæringen. Det legges nå opp til at det skal
gjøres en helhetlig vurdering av nytilsatte sykepleiere/vernepleiere i forhold til om det er behov for oppfriskningskurs som nytilsatt. Utover dette skal sykepleiere og vernepleiere ha oppfriskningskurs hver
tredje år. Når det gjelder helsefagarbeider så skal de ha grunnkurs ved oppstart og hvert tredje år. I
tillegg til kurs skal det gjennomføres praktisk legemiddelkurs jevnlig, dette gjelder begge grupper.
Revisjonen har fått opplyst at det i Sarpsborg kommune er utarbeidet kompetanseskjema for legemiddelhåndtering. Dette skjemaet utgjør en del av virksomhetens internkontroll i forbindelse med legemiddelhåndtering. Det er egne skjemaer for henholdsvis helsefagarbeidere, sykepleiere/vernepleiere, I
dette skjemaet skal det registreres hvem som har mottatt opplæringen, når opplæringen har skjedd og
hvem det er som har stått for opplæringen av den aktuelle ansatte. Følgende tema skal gjennomgås i
forbindelse med legemiddelhåndteringen: teoretisk gjennomgang av prosedyrer for legemiddelhåndtering, dokumentasjonsrutiner, avvikshåndtering, observasjon for å kontrollere bivirkning/virkning av legemiddelet, ulike former for administrasjon av legemidler, måling av blodtrykk, respirasjonsfrekvens og
puls.
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En kontroll av innholdet på Risk Manager for Valaskjold viser at i tillegg til de forannevnte kompetanseskjemaer, som skal sikre at de ansatte har den riktige kompetansen for å håndtere legemidler, finnes
det ytterligere tre prosedyrer knyttet til medikamenthåndtering. Disse prosedyrene omhandler kontroll
av medisinteknisk utstyr og renhold på laboratorium, organisering av medisinrom og bestilling/mottak
av medisinsk forbruksmateriell og bleier. Alle de tre nevnte prosedyrer er revidert 16. november 2021.
Den samme kontrollen av Risk Manager for virksomheten Hjemmetjenester – sentrum, viser at det foreligger fire prosedyrer i tillegg til de nevnte kompetanseskjemaene for legemiddelhåndtering. De fire
prosedyrene det i dette tilfellet er snakk om knytter seg til bestilling og rekvirering av legemidler, istandgjøring av legemidler, mottak av multidose og elektronisk multidoseimport, samt prosedyre vedrørende
renhold og holdbarhetskontroll på medisinrommet m.m.
Virksomhetsleder hjemmetjenester sentrum opplyste om at det er skriftlige prosedyrer både på nivå 2
og 3 i forbindelse med legemiddelhåndtering. I tillegg har virksomheten kompetanse- og opplæringsplan, opplæringsplan for nyansatte, samt at virksomheten jobber med temaet i kvalitetsteam. Det foreligger individuelle opplæringsplaner, og kompetanseskjemaer for helsefagarbeidere og sykepleiere som
viser gjennomgått opplæring. Dersom prosedyrer endres og oppdateres, vil informasjon om dette bli gitt
i de forskjellige teamene gjennom den daglige driften. Skriftlig informasjon sendes også på mail fra
teamledere/virksomhetsleder. Virksomheten har høsten 2021 startet en kartlegging for å finne ut hva
sykepleierne selv mener de har behov for av opplæring når det gjelder legemiddelhåndtering og andre
aktuelle tema.
Virksomhetsleder Valaskjold omsorgstjenester mener at prosedyrene for legemiddelhåndtering er gode.
Hun forklarte at nyansatte helsefagarbeidere får opplæring i legemiddelhåndtering, og at de må avlegge
en prøve for å kunne håndtere legemidler. I tillegg må de ved en senere anledning ha oppfriskningskurs.
Det finnes kompetanseskjema for legemiddelhåndtering, samt teoretisk gjennomgang for legemiddelhåndtering, dokumentasjonskrav, etc. Hun poengterte at selv om systemene er gode, har virksomheten
en del avvik på området, og at dette er noe de jobber kontinuerlig med. Virksomhetsleder Valaskjold
omsorgstjenester informerte om at Valaskjold er en av virksomhetene som har tatt i bruk elektronisk
medisinkabinett for å gjøre legemiddelhåndteringen mer oversiktlig. Dette innebærer at legemidlene er
låst inn i et skap, og det loggføres når noen henter ut medisiner. Det må registreres hvilken pasient som
skal ha legemidler, og dermed reduseres risiko for å gi legemidler til feil pasient.
Revisjonen er forelagt risikovurdering av «Legemiddelhåndtering i hjemmetjenester sentrum». Risikovurderingen er gjennomført i perioden 17.12.2020 – 24.02.2021.
4.2.3

Ernæring

Revisjonen har fått oversendt, og har kontrollert, skjema for risikovurdering av ernæringssituasjonen for
hjemmeboende. Begrunnelsen for utarbeidelsen av dette skjemaet for risikovurdering sies å være at
pasienter i hjemmetjenesten erfaringsmessig har risiko for underernæring. Det fremkommer også av
risikovurderingen at de aller fleste utfordringene på det ernæringsmessige området skal håndteres i
henhold til prosedyren «Ernæring i hjemmetjenesten». Dette er en sektorovergripende prosedyre, også
kalt nivå 2 prosedyre. Det fremgår av denne prosedyren at alle pasienter med vedtak om nødvendig
helsehjelp/hjemmesykepleie skal vurderes for ernæringsmessig risiko ved innleggelse/vedtak og deretter månedlig. Pasienter i ernæringsmessig risiko veies regelmessig etter individuell ernæringsplan. Tilsvarende rutine finnes for kommunens sykehjem og helsehuset. Denne prosedyren, «INSTITUSJON:
Ernæring i sykehjem og Helsehus», fastslår også alle pasienter med vedtak om tidsbegrenset opphold
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i institusjon og langtidsopphold i institusjon skal vurderes for ernæringsmessig risiko ved innleggelse/vedtak og deretter månedlig. Pasienter i ernæringsmessig risiko veies regelmessig etter individuell ernæringsplan.
Assisterende direktør har informert revisjonen om at ernæringsmessig risiko ikke bare vurderes hos alle
beboere som innskrives ved kommunens sykehjem, men også hos brukerne av hjemmetjenesten. Hun
opplyste videre at de ønsker at dette skal være et fokusområde også internt i kommunen, og at de har
gode rutiner med tanke på ernæring. Hun bekreftet at det utarbeides individuell ernæringsplan for personer med ernæringsmessig utfordringer, hvor ernæringsstatus, -behov, -inntak og tiltak dokumenteres.
Assisterende direktør fortalte at hun ikke er kjent med at det er tilsatt noen ernæringsfysiologer i kommunen. Hun forklarte at kjøkkenene har prioritert å ansette kokker, ikke ernæringsfysiologer.
Virksomhetsleder hjemmetjenester sentrum opplyste om at arbeid knyttet til ernæring er omfattet av
virksomhetens sjekklister. Ernæringsstatus hos enkeltbrukere dokumenteres i fagsystemene IPLOS7 og
Gerica. Hun fortalte at ernæringsstatus for enkeltbrukeres dokumenteres. Det skrives også ernæringsjournal, som lagres i Gerica. Det blir utarbeidet tiltaksplaner for personer i ernæringsmessig risiko. Aktuelle tiltak kan innebære ukentlige vektkontroller, tilføring av ernæringsdrikker, bistand ved istandgjøring/ tilberedelse av måltider, bistand til innkjøp av mat, tilstedeværelse ved måltider osv. Tiltaksplanen
evalueres jevnlig. Hun kunne også opplyse om at pasienter i ernæringsmessig risiko får bistand til å
bestille varm mat fra kommunens kjøkken, eller til å varme middag dersom de ønsker det.
Hjemmetjenesten har samarbeid med fastlege når det gjelder pasienter med ernæringsmessig risiko.
Dette kan for eksempel dreie seg om å melde behov om ernæringsdrikker, som for eksempel calogen8.
Når legen har skrevet ut resepter, oppretter hjemmetjenesten dialog med MediPartner som leverer dette
hjem til bruker. Det gjøres egenkontroller i forhold til ernæring og ernæringsstatus. Virksomhetslederen
er av den oppfatning at hjemmetjenesten har forbedringspotensial med tanke på individuelle ernæringsplaner og utregning av behov og inntak av næring. Virksomhetsleder har opplyst revisjonen om at kommuneområdet helse og velferd har gjennomført opplæring om ernæring for de ansatte i 2018, og at dette
er opplæring som bør gjentas. Virksomhetsleder har også opplyst om at det ikke er tilsatt ernæringsfysiologer i kommunen. Hos noen pasienter med særskilte behov følges anvisning/ernæringsplan fra ernæringsfysiologer ved Sykehuset Østfold.
Virksomhetsleder Valaskjold omsorgstjenester har opplyst revisjonen om at ernæringsmessig risiko vurderes hos alle beboere som innskrives ved kommunens sykehjem. Det finnes skriftlige rutiner og prosedyrer for dette. Dette er blant annet noe som belyses i inntakssamtalene. Deretter følges det opp ved
bruk av sjekklister og egenkontroller. Hun opplyste også om at alle pasienter har tiltak på at de skal
veies en gang i måneden, men at virksomheten ikke benytter seg av tvang dersom noen ikke ønsker å
veie seg, så lenge de ser at det ikke utgjør noen fare for brukeren. De med dårlig ernæringsstatus skal
ha egen tiltaksplan.
En av brukerne av hjemmetjenesten fortalte revisjonen at denne brukeren inntil nylig har klart seg selv
med hensyn til matlaging. Nå har denne brukeren begynt å kjøpe mat fra kjøkkenet på Tingvollheimen
to dager i uken. Revisjonen ble fortalt at middagen som blir kjøpt på fredager blir levert kald på dagtid,

7

IPLOS er et nasjonalt register med data som beskriver ressurser og bistandsbehov til dem som søker
om eller mottar nærmere definerte kommunale helse- og sosialtjenester og hvilke tjenester som ytes.
8 Calogen er en fettrik energidrikk som brukes til energiberikning av kost og brukes i kostbehandling av
sykdomstilstander som krever høyt energiinntak.
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den må så varmes opp når man
skal spise middag. Middagsporsjonene oppleves å være
mer enn store nok, men maten
oppleves ikke å være veldig
smakfull.

Figur 4 I hvilken grad opplever du at beboer/pasient/bruker får et
tilstrekkelig, godt og variert kosthold? (N=80)

I spørreundersøkelsen ble de
ansatte spurt om i hvilken grad
de opplevde at brukerne fikk et
tilstrekkelig, variert og godt
kosthold. Figur 4 viser at nesten 90% av respondentene
svarte at pasientene fikk et tilstrekkelig, variert og godt kosthold i middels til svært stor
grad. Bare 10 % svarte i «liten
grad» og 3,8 % (dvs. 3 respondenter) svarte i «svært liten
grad».

De ansatte ble også spurt om i hvilken grad de opplever at beboer/pasient/bruker har rimelig valgfrihet
i kostholdet. De ansattes svar fordelte seg på denne måten:
Svaralternativ

Prosent

Svært liten grad

4,9%

Liten grad

8,6%

Middels grad

24,7%

Stor grad

46,9%

Svært stor grad

14,8%

N (antall respondenter)

81

Tabell 1 I hvilken grad opplever du at beboer/pasient/bruker har rimelig valgfrihet i kostholdet?

Vi ser at på dette spørsmålet er de ansattes holdninger i all hovedsak positive. Ca. 25% mener at brukere/pasienter har valgfrihet i «middels grad», mens litt i overkant av 60 % av respondentene svarer i
«stor grad» eller «svært stor grad». På spørsmålet om i hvilken grad de ansatte opplever at beboer/pasient/bruker får tilpasset hjelp ved måltider, nok tid og tilstrekkelig ro til å spise, ser vi i all hovedsak
samme fordeling av svarene:
Svaralternativ

Prosent

Svært liten grad

5,0%

Liten grad

8,8%

Middels grad

32,5%

Stor grad

45,0%

Svært stor grad

8,8%

N

80

Tabell 2 I hvilken grad opplever du at beboer/bruker/pasient får tilpasset hjelp ved måltider, nok tid og tilstrekkelig ro til å spise?
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Tabellen viser at nær halvparten av respondentene (45 %), mener at brukerne i stor grad får tilpasset
hjelp ved måltidene. Ca. 14 % av respondentene (11 personer) svarte at pasientene fikk tilpasset hjelp
i liten eller svært liten grad.
4.2.4

Grunnleggende behov, jf. kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene

Assisterende direktør helse og velferd informerte om at man sikrer seg at den enkelte brukers grunnleggende behov blir ivaretatt blant annet gjennom innkomstsamtaler, hvor man kartlegger brukernes
individuelle ønsker og behov. I tillegg gjennomføres tilsvarende samtaler etter fem uker, og deretter etter
et halvt år. Videre fortalte hun at det lages tiltaksplaner, og at det er et systematisk arbeid rundt dette.
Etter hennes syn har kommunen gode rutiner på alle områder knyttet til brukernes grunnleggende behov.
Virksomhetsleder hjemmetjenester sentrum opplyste at brukernes grunnleggende behov sikres ved
bruk av sjekklister som kommuneområdet benytter seg av. Det finnes også saksbehandlingsrutiner,
samt tiltaksplaner som utarbeides i samarbeid med pasienten, hvor sistnevnte blant annet sikrer normal
døgnrytme. Dette arbeidet rapporteres og planlegges i Gerica. Tiltaksplanene evalueres underveis, og
dette er primærkontaktens ansvar. Når det gjelder personer med demens som har store behov er ofte
tiltaksplanene enda mer detaljerte, og virksomheten har kommunikasjon med de pårørende.
Virksomhetsleder hjemmetjenester sentrum poengterte at tilpassede aktiviteter blir noe annet for hjemmeboende sammenliknet med de som bor på sykehjem. I tillegg varierer det veldig hva som kan defineres som en aktivitet for ulike brukere; for noen kan det dreie seg om å kle på seg selv, mens det for
andre kan innebære å dra på kulturaktiviteter. Hun sa at virksomheten kartlegger hva brukerne interesser seg for, og at det finnes en oversikt over forskjellige tilbud. Videre bistår virksomheten med å søke
på dagsentertilbud for brukerne dersom det er aktuelt, slik at de kan få dekket behov for sosialt samvær
der. Virksomheten har i år fått øremerkede midler fra statsforvalteren for å kunne tilby flere aktiviteter
for hjemmeboende. Virksomheten samarbeider med frivilligsentralen og har også et sporadisk samarbeid med Røde kors besøkstjeneste.
Virksomhetsleder Valaskjold omsorgstjenester opplyste om at brukernes grunnleggende behov dekkes
ved at virksomheten følger kvalitetsforskriften. Dette innebærer at kvalitetsforskriftens bestemmelser
innarbeides i tiltaksplaner og sjekklister. Hun understreket at stell og hygiene er forhold som ivaretas
hver dag, men det finnes eksempler på at enkeltbrukere for eksempel kan motsette seg å få tennene
pusset. I slike tilfeller må det fattes tvangsvedtak for at de ansatte skal kunne gjennomføre tannpuss
med «sterk overbevisning», fordi det kan få store konsekvenser for brukeren dersom ikke dette stellet
blir ivaretatt. Virksomheten har besøk av tannpleier to ganger i året. Tannpleierne gjennomfører også
kurs om tannhygiene for de ansatte.
Når det gjelder spørsmålet om beboerne ved Valaskjold får tilbud og varierte og tilpassede aktiviteter
kunne virksomhetsleder ved Valaskjold omsorgstjenester opplyse om at alle brukere har en egen aktivitetsplan i tiltaksplanen sin, men understreket at hva som regnes som «aktivitet» varierer fra bruker til
bruker. For noen kan det å aktiveres kun dreie seg om å gå en tur i gangen, dersom de ikke er i fysisk
stand til noe annet, mens det for andre kan innebære sosiale aktiviteter som å komme seg ut til felles
måltider, andakter, bingo osv. Hun fortalte også at virksomheten har begynt å bruke en app (applikasjon)
som heter Nyby9, som blant annet kan legge til rette for besøk til brukerne.

9

https://nyby.no
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Virksomhetsleder for Valaskjold omsorgstjenester pekte på enkelte utfordringer knyttet til aktiviteter,
blant annet at det er mange brukere som er nedstemte, lengter hjem, og som savner omgangskretsen
sin, og at det kan medføre at en del ikke ønsker å være med på aktiviteter. Det hender at pårørende
klager på at deres foreldre for eksempel ikke er med på aktiviteter, selv om de har fått tilbud om det, og
har takket nei. Virksomhetslederen mener at man i slike tilfeller må respektere at brukeren ikke ønsker
å delta, men samtidig må personalet jobbe for å motivere pasienten til aktivitet.
Figur 5 viser at 42 prosent av
respondentene i spørreundersøkelsen opplevde at
brukerne får tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter i
stor eller svært stor grad.
Cirka 41 prosent mener at
dette skjer i middels grad.
I intervjuet med pårørende til
beboere på Valaskjold sykehjem kom det frem synspunkter som pekte i retning av at
enkelte pårørende ikke var
helt fornøyd med aktiviseringen av sine pårørende. Et
av intervjuobjektene ga for
eksempel uttrykk for at denFigur 5 I hvilken grad opplever du at beboer/pasient/bruker får tilbud
nes pårørende ikke i tilstrekom varierte og tilpassede aktiviteter? N=81
kelig av grad ble involvert i
aktiviteter og sosialt samvær. Det ble antatt at dette skyldtes at de ansatte trodde at denne brukeren
trivdes i sitt eget selskap. Denne pårørende ga uttrykk for at det hadde vært fint om de ansatte tok seg
tid til å snakke med denne brukeren mer enn de gjør. En lignende tilbakemelding ga også en av de
andre pårørende.
De ansatte ble spurt om i hvilken grad de opplever at kommunens sykehjemstjeneste, eventuelt hjemmetjeneste, legger til rette for at beboere får ivaretatt sine behov for personlig hygiene og nødvendige
funksjoner (toalett)? De ansattes svar fordelte seg på denne måten:

Svaralternativ
Svært liten grad
Liten grad
Middels grad
Stor grad
Svært stor grad
N

Prosent
0,0 %
1,2 %
20,7 %
52,4 %
25,6 %
82

Tabell 3 I hvilken grad opplever du at kommunens sykehjemstjeneste, eventuelt hjemmetjeneste, legger til
rette for at beboere får ivaretatt sine behov for personlig hygiene og nødvendige funksjoner (toalett)?
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Revisjonen spurte også de ansatte om i hvilken grad de opplevde at kommunens sykehjemstjeneste,
eventuelt hjemmetjeneste, legger til rette for at beboere får nødvendig hjelp til av- og påkledning? På
dette spørsmålet fordelte svarene seg på følgende måte:
Svaralternativ
Svært liten grad
Liten grad
Middels grad
Stor grad
Svært stor grad
N

Prosent
0,0 %
1,2 %
8,4 %
59,0 %
31,3 %
83

Tabell 4 I hvilken grad opplever du at kommunens sykehjemstjeneste, eventuelt hjemmetjeneste, legger til
rette for at beboere får nødvendig hjelp til av- og påkledning?

En av brukerne av hjemmetjenesten beskriver tjenesten som «enestående». De aller fleste av de ansatte som denne brukeren er i kontakt med beskrives som «helt topp». Noen av de ansatte er man blitt
så godt kjent med at disse ansatte kan se om brukeren har en god dag eller ikke. Brukeren ga uttrykk
for at det over tid er mange ansatte å forholde seg til, noe som kan oppleves som «litt plagsomt». Brukeren forteller også at det fra tid til annen kommer ansatte fra Sarpsborg kommune som de aldri har
sett, og de vet aldri på forhånd hvem det er som kommer fra hjemmetjenesten. Denne brukeren har
besøk av hjemmetjenesten 2-3 ganger per dag. Brukeren forteller at hjemmetjenesten kommer cirka kl.
8 om morgenen. Det er ikke brukeren som har bestemt at dette er tidspunktet man skal vekkes på.
Heller ikke i tilknytning til kveldsstellet har brukeren bestemt tidspunktet for når hjemmetjenesten kommer innom. Per nå er situasjonen at man går på badet ved 21.30 tiden. Brukeren ga uttrykk for at det
hadde vært ønskelig å få hjelp noe senere, særlig med tanke på at det kan være direktesendte programmer på fjernsyn, for eksempel sportssendinger, som man kunne ønske å følge med på. Brukeren
fortalte at dette var blitt tatt opp ved en anledning, altså om man kunne få hjemmesykepleie noe senere
på kvelden. Brukeren opplevde da at to ansatte fra hjemmetjenesten ga uttrykk for at de ikke satt pris
på å bli spurt om dette. Brukeren forteller at bildet er nyansert. Flere ansatte forsøker å legge forholdene
til rette, for eksempel ved at sovemedisiner legges frem og at det så overlates til brukeren selv å ta
medisinene når det passer. Andre ansatte uttrykker irritasjon, krever at tablettene blir tatt og at brukeren
går til sengs mens hjemmetjenesten er der. Denne brukeren opplyste at man ikke fikk dusje så ofte som
man kunne ønske. Revisjonen ble fortalt at brukeren fikk hjelp til å dusje en gang per uke, noe som
brukeren opplevde var lite, særlig om sommeren. Brukeren presiserte at dette ikke var noe som var tatt
opp med hjemmetjenesten. Når det gjaldt rengjøring av leiligheten så fikk brukeren en time hjelp hver
fjortende dag. Dette synes brukeren er veldig lite. Da blir det også byttet på sengene. Brukeren benytter
seg av et tilbud som heter «Personlig omsorg» som innebærer at brukeren får hjelp til rengjøring litt
oftere. Dette tilbudet innebærer at brukeren kan betale for mer rengjøring.
En annen bruker var «utrolig takknemlig» overfor hjemmetjenesten. I følge denne brukeren er det hjemmetjenesten som gjør det mulig å bo i sitt eget hjem, noe som er viktig for denne brukeren. Hjemmetjenesten kommer tre ganger om dagen. På morgenen kommer hjemmetjenesten rundt klokken 09.00, og
om kvelden ca. klokken 21.00. Bruker fortalte at når det gjelder hjelpen han får fra hjemmetjenesten på
kveldstid, så kunne han av og til ønske at de kom senere. Han trenger hjelp til å legge seg, men dersom
han kunne tenke seg å sitte oppe litt lenger på kveldstid enn hva hjemmetjenesten har lagt til rette for,
er ikke dette mulig. Bruker gjentok at han kunne ønske at han kunne bestemme mer selv når han skal
legge seg. Bruker opplyste at det er ca. 10-12 forskjellige ansatte fra hjemmetjenesten som rullerer på
å gi hjelp.
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Denne brukeren ga overfor revisjonen uttrykk for at han var mer misfornøyd med ting før, men at han
nå var blitt mer og mer vant til rutinene til hjemmetjenesten. Tidligere hadde denne brukeren mye smerter, noe brukeren opplevde at ansatte fra hjemmetjenesten ikke tok hensyn til da de skulle flytte ham.
Dette har blitt bedre nå, da bruker tror de ansatte har fått større forståelse for situasjonen brukeren står
i. Brukeren fortalte at ansatte fra hjemmetjenesten har nøkkel til leiligheten. Brukeren kunne ønske alle
ringte på før de gikk inn i leiligheten. Noen går rett inn, og selv om brukeren ikke blir engstelig når dette
skjer, kunne brukeren likevel ønske seg et slags varsel før de kom inn.
4.2.5

Helsedirektoratets kvalitetsindikatorer for kommunale helse- og omsorgstjenester

En kvalitetsindikator er statistikk, som på et indirekte vis, kan si noe om kvaliteten på den tjenesten som
ytes. Kvalitetsindikatorer tar utgangspunkt i en eller flere sider av kvaliteten på en tjenesten. Tolking av
dataene som kvalitetsindikatorene representerer kan være vanskelig og komplisert. Revisjonen har derfor bedt om kommunens kommentar til hver enkelt kvalitetsindikator som presenteres.
4.2.5.1

Brukertilpasset enerom i institusjon

Denne indikatoren viser andel plasser i enerom med eget bad og WC. Indikatoren gir et bilde på kommunenes bostandard for beboere i institusjon.
Formålet med indikatoren er å måle om kommunen oppfyller kravet i kvalitetsforskriften om at rommene skal tilpasses beboers behov. Enerom bidrar til at beboere får:
 selvstendighet og styring av eget liv
 følge en normal livs- og døgnrytme
 mulighet for ro og skjermet privatliv
 ivaretatt personlig hygiene og ha eget toalett
 en verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser
 tilbud om eget rom ved langtidsopphold
Enerom med eget bad og WC er spesielt viktig for dem som bor lenge på sykehjem. De som bor der
for en kortere periode vil ha mindre behov for dette10.
Andel brukertilpassede plasser i enerom med bad/WC
Hele landet
Viken
Sarpsborg
Moss
Ålesund
Bodø
Nordre Follo
Tønsberg
Sandefjord
Larvik
Skien
Arendal
Fredrikstad

2020
90,4 %
92,6 %
65,7 %
100 %
90,6 %
100 %
100 %
99,3 %
67,2 %
93,1 %
61,0 %
77,9 %
90,0 %

Tabell 5 Andel brukertilpassede plasser i enerom med bad/WC

10

https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/kommunale-helse-og-omsorgstjenester/enerom-med-eget-bad-og-wc , 15.09.2021
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Revisjonen er av Sarpsborg kommune opplyst om at for å sikre et helhetlig arbeid med å utvikle en
heldøgnsomsorg som tilfredsstiller dagens og fremtidens standard, har Sarpsborg kommune utviklet en
egen kommunedelplan for struktur og kapasitet i heldøgnsomsorgen. Planen ble vedtatt av bystyret
20.05.2111 og viser følgende oversikt over heldøgnsplasser (både sykehjem og bofellesskap) samt hvor
mange plasser som er forbeholdt de med en demenssykdom.

Plasser totalt

Korttid

Bofellesskap

Sykehjem

Tingvoll
Kurland
Haugvoll
Borgen
Kruseløkka
Valaskjold
Sum
Thranesgate
Valaskjold
Kurland
Eplehagen
Haugvoll
Karl Johansgt
Tuneveien
Sum
Langtidsplasser totalt
Helsehuset
Kruseløkka avlastning/rullering
Sum

62
112
64
70
15
32
355
32
48
29
16
29
14
20
188
543
85
15

Plasser demens
12
16
61

Gjennomsnittsalder
85 år
87 år
84 år
80 år
84 år
82 år

89

29
16

66 år
85 år
85 år
86 år
80 år
78 år
68 år

45
134
79 år
84 år

100

Tabell 6 Oversikt over heldøgnsplasser for eldre og personer med funksjonsnedsettelser og kommunens
korttidsplasser

Sarpsborg kommune har opplyst revisjonen om følgende status for kommunens sykehjem når det gjelder enerom, bad og WC:







11

Haugvoll og Borgen sykehjem har 134 enkeltrom hvor alle har eget bad og WC.
Kurland sykehjem har 112 enkeltrom. Ti av beboerne har eget bad og wc. Alle andre har toaletter og bad som deles med andre.
Tingvoll sykehjem har 62 enkeltrom. Dette vil si at alle beboere enkeltrom, med unntak av to
personer som ønsker å bo sammen. 41 av rommene har eget bad og WC.
Valaskjold sykehjem har 32 enkeltrom. Alle har eget bad og WC med hev og senk toalett og
vask.
Kruseløkka (langtid) har 13 rom. Alle med langtidsplasser har enerom med eget bad og WC.
Kruseløkka (korttid) har 15 rom, hvorav to av rommene er dobbeltrom hvor beboerne deler
bad og WC.

(https://sarpsborg.com/politikk-og-planer/planer-og-rapporter/#heading-h2-24)
32

194



Helsehuset har 55 rom, hvorav 25 av rommene er enerom. Av disse er 15-16 rom forbeholdt
spesialplasser (kommunale akutte døgnplasser (KAD), palliativ behandling12 og rehabilitering).
Det er således få enerom tilgjengelig. Der det er enerom, er det også eget bad og WC. På de
andre rommene er det bad og WC tilknyttet rommet som da deles av de som bor på rommet.

Denne oversikten over heldøgnsplasser for eldre og personer med funksjonsnedsettelser og kommunens korttidsplasser viser at 134 plasser av totalt 543 er spesielt tilrettelagt for personer med demens.
Assisterende direktør helse og velferd, samt virksomhetsleder hjemmetjenester sentrum og virksomhetsleder Valaskjold omsorgssenter, gir alle uttrykk for at person som har en diagnose på demens får tilbud
om skjermet enhet, og at de pr. nå ikke har noen på venteliste. Kommunen har også vedtatt samboergaranti for samboere/ektefeller slik at de kan bo sammen, selv om det kun er en av dem som har en
demensdiagnose. Virksomhetsleder hjemmetjenester sentrum fortalte revisjonen at kommuneområdet
jobber for at brukerne skal bo hjemme så lenge som mulig, men at når behovet oppstår så får brukerne
bistand til å søke om sykehjemsplass. Virksomheten bruker velferdsteknologiske løsninger for at personen skal kunne bevege seg i sine omgivelser. Hun poengtere at demens er den diagnosen som i de
fleste tilfeller til slutt fører til at brukere ikke lenger er i stand til å bo i eget hjem. Virksomhetsleder
Valaskjold sykehjem forklarte også at personer med demens får tilbud om sykehjemsplass. Brukerne
får da tilbud ved skjermete enheter på Borgen, Tingvoll, eller Haugvoll. Hun opplyste videre om det
finnes demente mennesker i alle sykehjem, men at behovene varierer avhengig av hvor alvorlig demensen, og at det er det som avgjør om man kommer på skjermet enhet, eller ikke.
Kommunedelplan for struktur og kapasitet i heldøgnsomsorgen viser at det er et stort rehabiliteringsbehov på noen av eldste sykehjemmene. Det er gjennomført tilstandsvurderinger for de eldste byggene
Tingvoll sykehjem, Kurland sykehjem samt Haugvoll bofellesskap. Resultatet av kartleggingene var at
sykehjemmene trengte til dels omfattende oppgraderinger og vedlikehold for å imøtekomme dagens
krav til standard. Det er anbefalt at noen avdelinger saneres.
I planen fremkommer det at «I Handlingsplan og budsjett 2020-2023 ligger det inne planleggingsmidler
for 60 nye sykehjemsplasser på Haugvoll. Selve investeringen ligger utenfor planperioden…» 13.
Utover dette er det ikke planlagt å øke antall bad/WC på sykehjemmene Kurland og Tingvoll nå.

4.2.5.2

Dagaktivitetstilbud til personer med demens

Denne indikatoren viser andel hjemmeboende personer med demens som har dagaktivitetstilbud.
Landets kommuner bør tilby tilrettelagt og tilpasset dagaktivitetstilbud til personer med demens14. Dagaktivitetstilbudet bør inneholde både sosiale, kognitive og fysiske stimulerende aktiviteter.
Dagaktivitetstilbud for personer med demens bør tilby meningsfulle aktiviteter som deltagerne kan
mestre, og ha fokus på deltakernes ressurser og interesser, samt lokale forhold. Tilbudet kan for eksempel gis for å dekke deltagerens behov for aktivisering, tilsyn og omsorg, oppfølging av ernæring,

12

Palliativ behandling er pleie og omsorg som har til hensikt å forbedre livskvaliteten til pasienter og
deres familier i møte med livstruende sykdom, gjennom forebygging og lindring av lidelse, jf.
https://www.legemiddelhandboka.no/T21/Palliativ_behandling, 30.11.21
13 Kommunedelplan struktur og kapasitet i heldøgnsomsorgen 2021-2033, s.10
14 https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/demens/miljorettede-tiltak-og-aktiviteter-ved-demens,
23.11.21
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personlig assistanse, eller som avlastning for pårørende. Innhold og formål i tilbudet vil kunne variere,
både ut fra hvilket bistandsnivå de som skal motta tilbudet har og lokale forhold.
Demensplan 202015 har som mål at personer med demens skal få muligheter til å leve et aktivt liv, og
pårørende skal gis støtte og avlastning. Fra 1. januar 2020 fikk kommunene en lovfestet plikt til å tilby
dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens.

Måltall
2020

Tønsberg
Skien
Sarpsborg
Sandefjord
Nordre Follo
Moss
Larvik
Fredrikstad
Bodø
Arendal
Ålesund
Viken
Norge

Andel hjemmeboende
med demens
som har vedtak om dagaktivitetstilbud
10 %
31,8 %
30,1 %
26 %
41,7 %
14,6 %
37,8 %

30,5 %
29,0 %
28,9 %

Andel hjemmeboende
med demens
som har vedtak støttekontakt

Antall hjemmeboende
med demens
som har vedtak om støttekontakt

3,6 %
2,1 %
4,9 %
1,9 %
2,9 %
9,6 %
2,4 %
2,1 %
6,4 %

8
5
10
6
5
17
5
6
15

6,4 %
3,7 %
6,3 %

24
162
1301

Antall hjemmeboende
med demens

Andel hjemmeboende
med demens
med vedtak
om dagaktivitetstilbud

221
233
206
315
175
178
210
286
234
188
374
4339
20768

22
74
62
82
73
26
108

114
1258
6008

Tabell 7 Dagaktivitetstilbud til personer med demens16

Sarpsborg kommune har informert revisjonen om at kommunen har to dagsentre for hjemmeboende
personer med demenssykdommer. Grålum dagsenter har 13 plasser, noe som totalt kan gi et tilbud til
20-25 personer. Målgruppa er personer med mild til moderat grad av aldersdemens. Kurland dagsenter
har 12 plasser som kan gi plass til 25 personer. Dagsenteret på Grålum har åpent 9-15 mandag til fredag
og Kurland dagsenter har åpent fra 09.00-16.00 mandag til fredag. Begge har sommeråpent, men dagsentrene holder stengt på helligdager, høytidsdager og andre merkedager. Man må søke for å få plass
på dagsenteret. Det tilbys ulike aktiviteter som formingsaktiviteter, kjøkkenaktiviteter, spill, trim, sang,
samtale, spaserturer og hageaktiviteter. Aktivitetene tilpasses årstidene og den enkelte brukers funksjonsnivå.
Det er hjemmetjenesten som informerer den enkelte bruker om dette tilbudet. Dette gjøres i de tilfeller
hvor det faller seg naturlig i forbindelse med kartleggingssamtalen. Det være seg i den første kartleg-

15https://www.regjeringen.no/contentassets/3bbec72c19a04af88fa78ffb02a203da/demens-

plan_2020.pdf, 23.11.21
16 https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/kommunale-helse-og-omsorgstjenester/dagaktivitetstilbud-til-personer-med-demens-og-kognitiv-svikt, 23.09.21
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gingen for å lage vedtak eller i oppfølgingskartleggingen/-samtalen som gjøres jevnlig. Hjemmetjenesten bistår brukerne med utarbeidelse av søknad dersom det er behov for det. Sarpsborg kommune er
av den oppfatning at for brukerne av dagsentrene så fremstår dette som et godt tilbud.
Sarpsborg kommune har også opplyst om at det åpnes et eget dagaktivitetstilbud for yngre personer
med demens på Eplehagen i november 2021. Her vil det være ca. 6 plasser (en plass kan evt. deles
mellom flere).
Sarpsborg kommune viser til at tallene fra Helsedirektoratet er fra 2020 og peker på at dagsentertilbudene ble stengt i starten av korona-pandemien. Dette kan være noe av grunnen til at tallene er lavere
enn ved ordinær drift. Da tilbudene ble gjenåpnet, ble det gjort med noe redusert kapasitet og en del
begrensninger. En del aktiviteter som skal være med på å opprettholde dagligdagse funksjoner og ferdigheter, som f.eks. lage/smøre mat, ble fjernet av smittevernhensyn. Kommunen kan fortelle at trykket
har vært stort på hjemmetjenestene i den perioden dagaktivitetssenterne var stengt/ hadde redusert
kapasitet ved at de har måttet sette inn flere tjenester i hjemmet og gi støtte til pårørende. Dagaktivitetssentrene har en viktig avlastende funksjon, og når pårørende ikke har fått denne avlastningen har
behovet for avlastning i institusjon og heldøgnstjenester meldt seg raskere.
Sarpsborg kommunes har i vurdering av tallunderlaget gitt uttrykk for at ikke alle pasienter med demensdiagnose har denne diagnosen registrert i kommunens systemer. Mørketall kan fremkomme fordi diagnose ikke alltid legges inn, eller at rett diagnose ikke registreres fagsystemet Gerica. I tillegg kan det
være brukere som ikke har fått fastsatt diagnose av fastlege - slik at det ikke er en diagnose å legge inn
til tross for åpenbar kognitiv svikt/demenssykdom.
4.2.5.3

Sykehjemsbeboere vurdert av tannhelsepersonell siste 12 måneder

Denne indikatoren viser om langtidsbeboere på sykehjem har blitt vurdert eller behandlet av tannhelsepersonell de siste 12 måneder.
God tannhelse bidrar til økt livskvalitet og mulighet til god ernæring for sykehjemsbeboere. Den offentlige tannhelsetjenesten skal gi regelmessig og oppsøkende tilbud til blant andre eldre, langtidssyke, og
uføre i institusjon. Beboere som har bodd på sykehjem i mer enn 3 måneder har rett til vederlagsfri
nødvendig tannhelsehjelp på offentlig tannklinikk. Tannhelsehjelp til beboere på sykehjem tar utgangspunkt i «Nasjonal veileder for god klinisk praksis i tannhelsetjenesten» og i nasjonale faglige råd om
helsefremmende og forebyggende arbeid for voksne over 20 år.
Veilederen tar utgangspunkt i helsedirektoratets definisjon av akseptabel oral helse. Akseptabel oral
helse innebærer at brukeren
 ikke har smerter, ubehag eller alvorlige lidelser i munnhulen
 har tilfredsstillende tyggefunksjon
 kan kommunisere og ha sosial omgang uten problemer som skyldes tennene 17
Nødvendig tannbehandling er den informasjon og behandling som skal til for at enkeltpersoner kan
oppnå og selv bidra til å opprettholde akseptabel munnhelse.

17https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/god-klinisk-praksis-i-tannhelsetjenesten,
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s.7, 03.02.2022

Tall fra 2020

Norge
Viken
Ålesund
Arendal
Bodø
Fredrikstad
Larvik
Moss
Nordre Follo
Sandefjord
Sarpsborg
Skien
Tønsberg

Andel av beboere på langtidsopphold i institusjon
som er vurdert av tannhelsepersonell siste 12 måneder

Andel beboere på langtidsopphold institusjon
som er vurdert av tannhelsepersonell for mer
enn 12 måneder siden

28.4%
17.8%
29.9%
33.5%
31.7%
19.7%
16.8%
5.4%
19.6%
26.6%
41.0%
19.8%
13.0%

40.1%
39.9%
60.7%
27.9%
34.4%
35.1%
71.8%
27.5%
16.0%
25.3%
24.4%
36.3%
58.3%

Andel beboere på
langtidsopphold institusjon uten opplysninger om vurdering

31.5%
42.4%
9.4%
38.6%
34.0%
45.2%
11.4%
67.2%
64.5%
48.0%
34.6%
43.9%
28.7%

Tabell 8 Sykehjemsbeboere vurdert av tannhelsepersonell siste 12 måneder18

Sarpsborg kommune har opplyst revisjonen om at for sykehjemmene Haugvoll og Borgen, blir alle pasienter kontrollert av tannpleier på det tidspunkt hvor de flytter inn på sykehjemmet og deretter en gang
pr. år. Pasientene henvises til tannlege ved behov. Alle avdelinger har egen tannhelsekontakt. Når det
utarbeides ernæringsjournal for enkeltpasienter blir tannhelsen vurdert/kartlagt.
Revisjonen er informert om at eksakte tall høsten 2021 vedrørende pasienter som er «vurdert av tannhelsepersonell siste 12 måneder» er henholdsvis 67 % på Haugvoll og 43 % på Borgen. Tilsvarende
tall for de som har fått «vurdert tannhelsen for mer enn 12 måneder siden» er 20 % for Haugvoll og
31% for Borgen. De som ikke har dokumentert vurdering er 13 % for Haugvoll og 26 % for Borgen.
Antallet beboere på langtidsopphold ved Kurland og Tingvoll sykehjem som er «vurdert av tannhelsepersonell siste 12 måneder» er henholdsvis 53 % for Tingvoll og 50 % for Kurland. Blant de på langtidsopphold som er «vurdert av tannhelsepersonell for mer enn 12 måneder siden» er dette henholdsvis 2 pasienter på Tingvoll og 27 pasienter på Kurland sykehjem. Revisjonen har fått opplyst at tannpleieren skal være på Kurland sykehjem en gang pr. år pr. avdeling, i henhold til avtalen man har inngått med Sarpsborg tannklinikk. Også Tingvoll sykehjem skal ha oppfølging av tannpleier en gang pr.
år. I dette tilfellet har man avtale med Tune tannklinikk. Revisjonen er opplyst om at det har vært noen
utfordringer knyttet til at avtaler ikke er blitt fulgt opp, utsatt eller at planlagte oppdrag har blitt avlyst.
Valaskjold melder tilbake at tannpleier i utgangspunktet skal oppsøke pasienter to ganger i året samt
henvise til tannlege om nødvendig. Sykehjemmet bestiller akuttimer og andre kontroller ved behov.
Tannpleier har ikke vært tilstede de to siste årene, dvs. også før koronapandemien, på grunn av sykefravær. Dette er nå rettet opp og satt i system. Tannpleier besøker nå sykehjemmet 2 timer hver måned.

18

https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/kommunale-helse-og-omsorgstjenester/beboere-p%C3%A5-sykehjem-vurdert-av-tannhelsepersonell-siste-12-m%C3%A5neder, 01.10.21
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Når det gjelder oppfølging av tannhelsepersonell, er Sarpsborg kommune av den oppfatning at det er
gode systemer rundt dette slik at det blir fulgt tett opp, men det kan hende at ansatte glemmer å registrere ny dato i IPLOS, og da vil tallene bli misvisende. Det viser seg også at i en hektisk hverdag kan
det være utfordrende å prioritere tid til slike oppgaver. Den pågående koronapandemien har ført til at
kontroller av tannhelse har blitt utsatt. Disse kontrollene har man nå startet opp igjen. Man ser også at
tiden fra en pasient kommer inn på en avdeling til første tilsyn fra tannhelsepersonell kan variere.
4.2.5.4

Ernæringsoppfølging hos sykehjemsbeboere

Denne indikatoren viser hvor stor andel av beboere på sykehjem på 67 år og eldre som har fått kartlagt
sin ernæringsstatus i løpet av siste 12 måneder.
Tall for 2020 viser at 45 % av beboere på norske sykehjem i alderen 67 år og eldre hadde blitt vurdert
for ernæringsmessig risiko i løpet av de siste 12 månedene19. Helsedirektoratet viser til at 20-60 % av
eldre brukere av kommunenes tjenester er underernærte eller i ernæringsmessig risiko20. Underernæring og feilernæring fører til økte kostnader blant annet som konsekvens av økt fare for sykdommer,
lengre rekonvalesenstid og større pleiebehov.
Kompetent personale, god forankring i ledelsen og definerte ansvarsforhold er viktige komponenter i et
godt ernæringsarbeid. Nasjonale faglige retningslinjer for behandling og forebygging av underernæring
anbefaler å innføre fire tiltak21:
 Å vurdere ernæringsmessig risiko
 Å gi personer i ernæringsmessig risiko målrettet ernæringsbehandling
 Å dokumentere ernæringsstatus og -tiltak i pasientens journal og epikrise
 Å videreformidle dokumentasjonen til neste omsorgsnivå

Norge
Viken
Ålesund
Arendal
Bodø
Fredrikstad
Larvik
Moss
Nordre Follo
Sandefjord
Sarpsborg
Skien
Tønsberg

Andel beboere (67 år og
eldre) på langtidsopphold
i institusjon som har fått
kartlagt sin ernæringsstatus i løpet av siste 12 måneder.

Andel beboere (67 år og
eldre) på langtidsopphold i institusjon som
ikke har fått kartlagt sin
ernæringsstatus i løpet
av siste 12 måneder.

45.0%
42.8%
71.7%
37.2%
62.6%
51.4%
52.2%
33.8%
33.1%
60.4%
47.9%
48.1%
28.0%

20.1%
20.8%
4.0%
32.8%
19.3%
19.4%
9.2%
32.3%
33.1%
18.9%
12.8%
15.6%
19.4%

19

Andel beboere (67 år
og eldre) på langtidsopphold i institusjon
som mangler rapportering på om ernæringsstatus er kartlagt i løpet av siste
12 måneder.
32.4%
35.0%
21.8%
30.0%
18.1%
29.2%
37.0%
33.8%
33.8%
11.1%
39.3%
26.1%
45.9%

https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/kommunale-helse-og-omsorgstjenester/oppf%C3%B8lging-av-ern%C3%A6ring-hos-beboere-p%C3%A5-sykehjem, 26.11.21
20 Ibid
21 Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring, s. 1
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Tabell 9 Ernæringsoppfølging hos sykehjemsbeboere

For Sarpsborg kommune sin del viser denne kvalitetsindikatoren at 47,9% av beboere (67 år og eldre)
på langtidsopphold i institusjon har fått kartlagt sin ernæringsstatus i løpet av siste 12 måneder. Andel
beboere (67 år og eldre) på langtidsopphold i institusjon som ikke har fått kartlagt sin ernæringsstatus i
løpet av siste 12 måneder utgjør 12,8%. For 39,3% av beboerne på langtidsopphold i institusjon i Sarpsborg kommune mangler det rapportering på om ernæringsstatus er kartlagt i løpet av siste 12 måneder.
Sarpsborg kommune opplyser om at ernæring er et tema under kartlegging og jevnlig oppfølging av den
enkelte pasient. Dette fremkommer i sjekklister for gjennomføring av «Pasientforløpet». Det vises også
til at det i prosedyren «Ernæring i sykehjem og helsehus» angis følgende: «På sykehjemmene og Helsehuset har man valgt å bruke screeningsverktøyet «Ernæringsjournal» som er utarbeidet av Sosial og
helsedirektoratet. Ernæringsjournal ligger som en tekstbank i tiltaksplan i Gerica og legges som et eget
tiltak under situasjon; væske og ernæring».
Revisjonen har fått opplyst at ved Sarpsborg kommunes sykehjem og ved Helsehuset så har de tre
hovedmåltider. I tillegg til dette skal det tilbys et fjerde måltid, sen kveldsmat, til alle pasienter. I løpet av
en normal dag serveres det også frukt, kaffe, kaker, samt smoothies/ ernæringsdrikker. Den enkelte
pasient kan også komme med egne ønsker om mat og drikke.
I den forannevnte prosedyren fremkommer det at for pasienter i ernæringsmessig risiko så skal pasientens kroppsmasseindeks (KMI)22 beregnes. Er denne for lav skal dette gjennomgås ved første legevisitt.
I samarbeid med lege utarbeides det videre en ernæringsplan med tilhørende tiltak.
Sarpsborg kommune opplyser på generell basis at alle pasienter på korttidsopphold kartlegges med
hensyn til ernæringsmessig status. Det meldes om at IPLOS registreringen har blitt mer krevende 23. Det
er blitt gitt mer rom for bruk av skjønn i forbindelse med registreringer i IPLOS, noe som oppleves som
mer tidkrevende og utfordrende. Sarpsborg kommune opplyser at med hensyn til ernæring gjelder de
samme utfordring som ved tannhelse. Det er gode systemer rundt dette slik at det blir fulgt tett opp, men
det kan hende at ansatte kan glemme å registrere ny dato i IPLOS, noe som fører til at tallene vil bli
misvisende. Fra oktober 2021 er det på plass et e-læringskurs som omhandler IPLOS. Dette er tilgjengelig på KS-læring og man kan ta ut rapporter over hvor mange som har gjennomført. Kommunens gjennomgang av tallmaterialet ved et av sykehjemmene, viser ulik praksis med hensyn til registrering. Kommunen gir uttrykk for at det må jobbes mer med å se på hvorfor det er slik.
Sarpsborg kommune informerer om at Haugvoll og Borgen sykehjem kartlegger alle pasienter og at
alle har ernæringsjournal. På bakgrunn av dette blir pasienten vurdert om de er i ernæringsmessig risiko og nødvendig tiltak blir iverksatt. Tiltak blir dokumentert i tiltaksplan/ journal. Ernæringsjournal blir
dokumentert i tiltaksplan/ journal og oppdatert ved behov og minst hver tredje måned. Pasienter med
ernæringsmessig risiko er definert på risikotavler på avdelingsnivå. Den enkelte pasients ernæringsstatus, og om ernæringsjournal er oppdatert, blir også kontrollert ved egenkontroller i henhold til prosedyre.

22

Kroppsmasseindeks (KMI) er en formel som viser balansen mellom høyde og vekt, jf.
https://www.fhi.no/fp/overvekt/kroppsmasseindeks-kmi-og-helse/, 26.11.21, kl 11.02
23 IPLOS-registeret inneholder informasjon om personer som har søkt om eller har mottatt helse- og
omsorgstjenester fra sin kommune i perioden 2007- 2017. Fra og med 2018 inngår IPLOS opplysningene i Kommunalt pasient- og brukerregister, jf. https://www.helsedirektoratet.no/tema/statistikk-registreog-rapporter/helsedata-og-helseregistre/iplos-registeret, 26.11.21, kl 11.06
38

200

Revisjonen har fått opplyst at ved Kurland og Tingvoll så har alle pasienter fått kartlagt sin ernæringsmessige status. Når det gjelder Valaskjold er revisjonen informert om at ernæringsstatus kartlegges
ved innkomst, og følges opp videre med sjekklister – egenkontroll. Pasienter med dårlig ernæringsstatus kontrollveies en gang per uke. For noen pasienter må det gjøres individuelle tilpasninger da så
mye veiing oppleves belastende for pasienten. Alle andre pasienter veies en gang i måneden.
Kommunen opplyser også om at for samtlige sykehjem beregnes energiinnhold i måltidene ut i fra en
kaloritabell.
4.2.5.5

Ernæringsoppfølging hos hjemmeboende

Indikatoren viser hvor stor andel av mottakerne av helsetjenester i hjemmet på 67 år og eldre som har
fått kartlagt sin ernæringsstatus i løpet av siste 12 måneder. I 2020 var det på landsbasis 18 % av
hjemmeboende som mottok helsetjenester i hjemmet (67 år og eldre) som hadde blitt vurdert for ernæringsmessig risiko i løpet av de siste 12 månedene24.
Studier har vist at 20-60 % av hjemmeboende som mottar hjemmesykepleie, er underernærte eller i fare
for å bli det. Underernæring øker risikoen for komplikasjoner, reduserer motstand mot infeksjoner, forverrer fysisk og mental funksjon, gir redusert livskvalitet, forsinker rekonvalesensen og gir økt dødelighet. Derfor er også forebygging av underernæring er et av innsatsområdene i Pasientsikkerhetsprogrammet25.
På samme måte som for beboere på sykehjem er kompetent personell, ledelsesforankring og definerte
ansvarsforhold viktige områder for å sikre pasientene god ernæring.

Norge
Viken
Ålesund
Arendal
Bodø
Fredrikstad
Larvik
Moss
Nordre Follo
Sandefjord
Sarpsborg
Skien
Tønsberg

Andel personer (67
år og eldre) som mottar helsetjenester i
hjemmet som har fått
kartlagt sin ernæringsstatus i løpet av
siste 12 måneder.

Andel beboere (67 år
og eldre) som mottar
helsetjenester i hjemmet som ikke har fått
kartlagt sin ernæringsstatus i løpet av
siste 12 måneder.

18,0 %
15,8 %
15,3 %
35,2 %
7,9 %
30,7 %
47,4 %
3,2 %
10,0 %
17,6 %
29,3 %
5,1 %
10,5 %

46,4 %
47,8 %
36,9 %
35,5 %
70,4 %
40,8 %
25,8 %
82,3 %
48,7 %
44,6 %
38,6 %
38,6 %
40,8 %

Andel beboere (67 år
og eldre) som mottar
helsetjenester i hjemmet som mangler
rapportering på om
ernæringsstatus er
kartlagt i løpet av
siste 12 måneder.
28,5 %
32,5 %
34,9 %
29,3 %
21,7 %
28,6 %
18,4 %
14,5 %
41,4 %
11,8 %
32,2 %
12,5 %
27,8 %

Tabell 10 Ernæringsoppfølging av hjemmeboende

24

https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/kommunale-helse-og-omsorgstjenester/oppf%C3%B8lging-av-ern%C3%A6ring-hos-hjemmeboende, 26.11.21, kl1200
25 Ibid
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Tallene for 2020 viser at i Sarpsborg kommune fikk 29,3% av personer (67 år og eldre) som mottar
helsetjenester i hjemmet sin ernæringsstatus kartlagt i løpet av siste 12 måneder. 38,6% fikk ikke kartlagt ernæringsmessig status, og for 32,2% mangler det rapportering på om ernæringsstatus er kartlagt
i løpet av siste 12 måneder.
Sarpsborg kommune informerer om at de har jobbet med hvordan man skal registrere ernæringsmessig status riktig i IPLOS og mener at alle mottakere av hjemmetjenester (basert på kontroll ved en av
virksomhetene) er kartlagt ift. ernæringsstatus. Det opplyses om at det gis veiledning/anbefaling i forhold til matinntak overfor hjemmeboende. Revisjonen har fått opplyst at for å sikre god ernæring så
iverksettes det tiltak som vektkontroll i samarbeid med fastlege, bestilling av ernæringsdrikker, bistand
til å smøre mat, samt tilstedeværelse under måltid. Alle igangsatte tiltak evalueres. Kommunen informerer om at det ikke alltid er slik at ernæringsbehandling er helt treffsikker/målrettet siden ernæringsbehov for den enkelte ikke er utregnet og kostplan som oftest ikke er utarbeidet.
Det opplyses om at det har vært gjennomført felles opplæring i ernæring. Dette ble gjort våren 2018.
Virksomhetene innenfor hjemmetjenesten har arbeidet med implementering av tiltak og har gjennomført egenkontroller. Man har i denne forbindelse erfart at egenkontrollene mangler utsjekk av kritiske
punkter som utregning av energibehov og individuell kostplan. Revisjonen har fått opplyst at dette er
rettet opp og innarbeidet i egenkontrollen for 2022.
Kommunen opplyser om at i bofellesskapet tilhørende Valaskjold omsorgstjenester, så kartlegges ernæringsstatus ved innkomst. Dette følges deretter opp med egenkontroll. Pasienter med dårlig ernæringsstatus veies en gang per uke. For noen pasienter må det gjøres individuelle tilpasninger da så
mye veiing oppleves negativt for pasienten. Resterende pasienter har tiltak på veiing en gang per måned. Personalet bistår med bestilling av mat, tilbyr veiledning i forhold til ernæring. Personalet bistår
også ved måltider der pasienten ikke klarer dette selv. I bofellesskapet har alle tilbud om fellesmiddag
alle dager i uken om man ønsker det.
4.2.5.6

Re-innleggelse blant eldre 30 dager etter utskrivning per kommune

Denne indikatoren måler sannsynligheten for akutt reinnleggelse i sykehus, innen 30 dager for pasienter 67 år og eldre, som har blitt utskrevet fra sykehus.
Re-innleggelse, er å forstå som en akutt sykehusinnleggelse uansett årsak, som finner sted mellom 8
timer og 30 dager etter en utskrivning fra et sykehus.
God oppfølging av pasientene etter utskrivning fra sykehus, forutsetter god informasjonsutveksling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. God samhandling mellom tjenestenivåene vil
kunne være med på å hindre unødvendige reinnleggelser.
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Oppgård og Ski
Ålesund
Bodø
Arendal
Fredrikstad
Moss
Sarpsborg
Skien
Larvik (tall fra 2018)
Tønsberg
Sandefjord (tall fra 2017)

Sannsynlighet for re-innleggelse av eldre innen 30 dager
14,9 %
17,7 %
14,5 %
14,1 %
17,7 %
14,9 %
18,7 %
14,2 %
14,9 %
15,3 %
16,6 %

Tabell 11 Re-innleggelse blant eldre

Sarpsborg kommune forklarer at kommunen har deltatt i læringsnettverket «Gode pasientforløp» hvor
det er jobbet mye med å følge opp både innleggings- og utskrivningsprosedyrer mellom sykehus og
kommune. Sarpsborg kommune har få overliggerdøgn sammenlignet med mange andre kommuner.
Det vil si at det er et relativt lite antall utskrivningsklare pasienter som blir liggende på Sykehuset Østfold
i påvente av et kommunalt tilbud. Konsekvensen av å ha få overliggerdøgn kan være at de enkelte
reinnleggelser gir store prosentuelle utslag.
Sarpsborg kommune peker på at det er sykehuset som definerer om en pasient er utskrivningsklar.
Kommunen opplever i en del tilfeller at pasientene er uavklart når de skrives ut.
Det vises også til at Sarpsborg kommune, sammenlignet med resten av landet, er en lavinntektskommune med mange som er kronisk syke. En høy andel kronisk syke vil også kunne bety mange som går
ut og inn av sykehus.
4.2.5.7

Årsverk med fagutdanning i de kommunale pleie- og omsorgstjenestene

Dette er en indikator som viser hvor stor andel av de ansatte i pleie- og omsorgstjenesten som har
helse- og sosialfaglig utdanning.
Samfunnsutviklingen peker i retning av at vi får nye brukergrupper med behov for mer omfattende og
sammensatte tjenester. Den medisinske behandlingen har økt både i omfang og kompleksitet. Dermed
øker også behovet for kompetanse i forskjellige profesjonsgrupper i pleie- og omsorgstjenesten. Man
ser for eksempel behov for økt kompetanse innenfor områder som ernæring, psykisk helse, rus, habilitering/rehabilitering, hjelp til egenmestring, forebygging og helsefremmende arbeid.
Indikatoren viser andel avtalte årsverk med fagutdanning fra videregående og/eller universitet- og høgskole.
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Norge
Viken
Ålesund
Arendal
Bodø
Fredrikstad
Larvik
Moss
Nordre Follo
Sandefjord
Sarpsborg
Skien
Tønsberg

Andel avtalte årsverk
av personell med relevant fagutdanning
fra høyskole/universitet
38,1 %
36,8 %
39,3 %
38,0 %
42,6 %
42,3 %
38,0 %
32,8 %
42,3 %
36,4 %
40,1 %
40,4 %
36,0 %

Andel avtalte årsverk
av personell med relevant fagutdanning
fra videregående
skole
39,6 %
40,0 %
36,3 %
47,1 %
38,1 %
39,0 %
41,8 %
40,2 %
37,5 %
38,9 %
43,5 %
39,9 %
40,0 %

Andel avtalte årsverk
av personell med relevant fagutdanning
totalt
77,7 %
76,8 %
75,6 %
85,1 %
80,7 %
81,3 %
79,9 %
73,1 %
79,8 %
75,2 %
83,6 %
80,3 %
76,0 %

Tabell 12 Årsverk med fagutdanning

Med begrepet «avtalte årsverk» menes ansatte som har inngått skriftlig arbeidsavtale om ansettelse
utover en uke uavhengig av stillingsstørrelse. Både personer med fravær og deres eventuelle vikarer
inngår i avtalte årsverk med sin avtalte arbeidstid. Også ansatte i private virksomheter som utfører tjenester på vegne av kommunene, som en del av det offentlige pleie- og omsorgstilbudet, inngår26.
Med begrepet brukerrettede tjenester menes arbeid utført av de som jobber direkte med mottakere av
helse- og sosialtjenestene i kommunen, samt de som saksbehandler og fatter vedtak om helse- og sosialtjenester. Her omfattes ansatte innen helse- og omsorgstjenester i kommunene som jobber på institusjoner for eldre og funksjonshemmede, de som yter helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende
og de som er ansatt innen aktivisering av eldre og funksjonshemmede. Årsverk av personer uten spesifisert utdanning eller yrke inkluderes i nevneren fordi det antas at disse brukerne utøver brukerrettede tjenester27.
Sarpsborg kommune har opplyst revisjonen om at det høsten 2020 ble gjennomførte en lederundersøkelse som kartla behovet for faglært arbeidskraft i pleie- og omsorgstjenesten. Det fremkom at
«mange virksomheter (meldte) om at det er behov for flere sykepleiere til direkte pasientjobbing. Kommuneområdet helse og velferd har hatt flere tiltak og prosjekter med hensikt å gjøre seg attraktiv for
flere søkere samt utdanne flere av de som allerede er i jobb i kommunen til sykepleier. Det er planlagt
mer samarbeid mellom HR og helse og velferd framover om samordning av kompetanse- og rekrutteringstiltakene og tiltak knyttet til sykepleierrekruttering».
I «Handlingsplan 2021-2024, med årsbudsjett 2021» understrekes blant annet at Sarpsborg kommune
i lengre tid har hatt utfordringer med rekruttering av kvalifiserte medarbeidere innenfor høyskolegrup-

26

https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/kommunale-helse-og-omsorgstjenester/fagutdanning-i-pleie-og-omsorgstjenesten
27 Ibid
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pene i helse og velferd. Det hevdes også at små stillingsstørrelser i liten grad appellerer til nyutdannede. Dette gjelder både medarbeidere med fagarbeider- og høyskolekompetanse. Majoriteten av nyutdannede medarbeidere ønsker å jobbe i hele, faste stillinger, ha utviklende fagoppgaver, gode arbeidsmiljøer og konkurransedyktig lønn. Kommunedirektøren fastslår derfor at det er viktig at kommunen tilbyr dette28.
Revisjonen er informert om at Sarpsborg kommune nå gjennomfører et prosjekt knyttet til årsturnus.
Dette er et prosjekt hvor arbeidstidsordning planlegges over 52 uker. Noe som altså gjør at man kan
planlegge arbeidstid, fritid og drift av avdelingen i et lengre tidsperspektiv enn tidligere. Alt kjent fravær
legges inn i planen ved oppstart. Dette frigjør en rekke ledige vakter som ved en vanlig rullerende turnus ville ha blitt dekket opp av tilfeldige vikarer. Når fraværet er kjent på forhånd legges det planer for
at disse vaktene dekkes opp av deltidsansatte med nødvendig kompetanse. En viktig fordel ved å
planlegge med årsturnus er at dette gir mulighet til tilpasning av bemanningen til svingninger i drift og
pasientbehov. Dersom for eksempel legevakten opplever stor pågang i helger i november og desember hvert år, kan det i årsturnusen planlegges ekstra bemanning disse helgene, i motsetning til rullerende turnus, hvor ekstra bemanning må leies inn ad hoc på timesbasis.
Det er opplyst om at seks team startet med årsturnus i januar 2020. Ytterligere fem team startet i
2021. Revisjonen har fått opplyst at totalt er 21 team vil være i gang i løpet 2022. Det er laget en plan
for hvilke team som skal starte i 2023 og 2024. I 2024 vil de fleste team være innlemmet i årsturnus.
Det er ennå ikke besluttet om aktivitetssentrene og avlastningsboligene skal i gang med årsturnus.

28

https://www.sarpsborg.com/globalassets/dokumenter/politikk-og-planer/budsjett/2021/handlingsplan2021-2024-med-arsbudsjett-2021_forslag.pdf, s. 28. 29.11.21
43

205

4.3 Vurderinger
4.3.1
4.3.1.1

Internkontroll – rutiner, prosedyrer og systemer
Mål, organisering og ansvarsfordeling

Kommunedelplan Helse og omsorg 2017-2028
Revisjonens kontroll viser at Sarpsborg kommune har etablert et planhierarki på helse- og velferdsområdet. I kommunedelplan Helse og omsorg 2017-2028 fremkommer kommunens overordnede mål for
helse- og velferdsområdet: aktivitet, mestring, trygghet og økonomisk bærekraft for Sarpsborg kommunes innbyggere. Denne kommunedelplanen er forankret i kommunens samfunnsplan kalt «Sammen
skaper vi Sarpsborg». Revisjonens kontroll har også vist at det utarbeides årlige handlingsplaner for
kommuneområdet helse og velferd. I tillegg til de plan og måldokument som allerede er nevnt utarbeides
det også planer for den enkelte virksomhet. Kommunen har også igangsatt arbeid med utarbeidelse av
overordnede planer for like tjenester. For eksempel har kommunens tre hjemmesykepleievirksomheter
en overordnet plan som gjelder for alle tre virksomheter. Revisjonen vurderer at Sarpsborg kommune
har etablert et plan og målhierarki som på en hensiktsmessig og tydelig måte beskriver målsettingene
på helse og omsorgsområdet. Revisjonen vurderer at det i kommunens planhierarki er nedfelt en sammenheng fra kommuneplanens samfunnsdel via kommunedelplaner og ned til de årlige virksomhetsplanene.
Organisering
Revisjonens kontroll viser at Sarpsborg kommune har utarbeidet organisasjonskart som beskriver den
overordnede organiseringen for kommuneområde helse og velferd ned til virksomhetsnivå. Revisjonen
vurderer at det fremlagte organisasjonskart på en hensiktsmessig måte beskriver kommuneområdet
helse og velferds organisering.
Delegasjonsreglement
Sarpsborg kommune har vedtatt et delegasjonsreglement som gir kommunedirektøren delegert myndighet til å treffe vedtak i saker som er av ikke-prinsipiell betydning. Det tilligger også kommunedirektøren å inneha kommunens overordnede administrative ansvar for helse, miljø og sikkerhet, herunder det
å følge opp kommunens øvrige ledere. Dette gjøres blant annet ved at årlig utarbeides lederavtaler som
beskriver hva hver enkelt leder skal ha fokus på og ha som målsetting for kommende år.
Lederavtalen
I lederavtalen fastslås det at virksomhetslederne er virksomhetenes øverste faglige og administrative
ledere. I tillegg til de årlige lederavtalene signerer hver leder ved ansettelse et delegasjonsbrev som
definerer deres ansvarsområde og myndighet. Revisjonen vurderer at delegeringsreglementet, sammen
med lederavtale og delegasjonsbrev, på en klar måte beskriver det ansvar og den myndighet som er
delegert til ulike ledernivå i Sarpsborg kommune.

4.3.1.2

Internkontrollsystem – Risk Manager

På kontrolltidspunktet for denne forvaltningsrevisjonen benyttet Sarpsborg kommune seg av Risk Manager som sitt internkontrollsystem. I dette systemet har man arkivert og samlet aktuelle lover, rutiner
og prosedyrer for helse og velferdsområdet. Internkontrollsystemet har vært delt inn i tre nivåer:
1.
2.
3.

Kommunenivå
Kommuneområdenivå (Helse og velferd)
Virksomhetsnivå
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Revisjonen registrerer at de ansatte, i spørreundersøkelsen, i all hovedsak ga uttrykk for at internkontrollen, representert ved rutiner, prosedyrer og lignende, bidrar til bedre tjenesteproduksjon. Omlag 4 av
5 ansatte svarte at rutiner og prosedyrer var gode verktøy i stor eller svært stor grad. Revisjonen vurderer det som positivt at de ansatte opplever internkontrollen som hensiktsmessige verktøy i tjenesteproduksjonen.
Revisjonens kontroll viste at Valaskjold omsorgstjenester har satt på plass et system som sikrer at ansatte har tilgang til, og kunnskap om aktuelle lover og forskrifter, samt interne rutiner/prosedyrer. Det
vurderes som positivt at alle ansatte får opplæring i og har tilgang til IT-systemene kommuneområdet
benytter seg av. På samme måte har revisjonens kontroll vist at også virksomheten hjemmetjenester
Sentrum har utviklet et omfattende internkontrollsystem.
Sarpsborg kommune har organisert kvalitetsarbeidet i sektor helse og velferd, med kvalitetsteam i virksomhetene. I tillegg til dette har man også felles kvalitetsteam for like type tjenester (for eksempel kvalitetsteam hjemmetjenester). Det er også etablert kvalitetsutvalg for hele kommuneområdet. Det er revisjonens vurdering at denne organiseringen av kvalitetsarbeidet, hvor avvikshåndtering utgjør en viktig
del av arbeidsoppgavene, gjør at sektor helse og velferd foretar en systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen. Det er også revisjonens oppfatning at dette arbeidet bidrar til en kontinuerlig
forbedring i helse- omsorgstjenesten. Dette siste mener revisjonen man kan se for eksempel i forbindelse med satsing på, og bruk av, ny velferdsteknologi. På samme måte mener revisjonen at det
beskrevne kvalitetsarbeidet i de kontrollerte virksomheter, herunder avvikshåndtering hvor det er krav
om at det enkelte avvik skal følges opp med tiltak, viser at kommunen har et system for å utvikle, iverksette, kontrollere og evaluere nødvendige prosedyrer i tråd med kravene i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.
4.3.1.3

Ansattes kompetanse

Revisjonen registrerer at det primært er gjennom ansettelsesprosessene at kommunen sikrer seg den
kompetansen den er avhengig av. Revisjonen vurderer det som positivt at det arbeides med overordnet
kompetanseplan og anser dette som et godt virkemiddel for å sikre rett kompetanse på rett sted ulike
steder i organisasjonen. Revisjonen registrerer også at de kontrollerte virksomhetene har egne kompetanseplaner og opplæringsplaner som spesifikt beskriver kompetansen og opplæringen virksomheten
har behov for. Revisjonen oppfatter dette som en indikasjon på at virksomhetslederne arbeider målrettet
med å rekruttere rett kompetanse.
Sarpsborg kommune arbeider for å få opp andelen heltidsansatte, blant annet fordi kommunens ledelse
anser dette som et viktig tiltak for å styrke kvaliteten på tjenestene. Revisjonen deler denne vurderingen
og mener at arbeidet med å øke andelen heltidsansatte i helse- og omsorgstjenesten er viktig. Når det
likevel er slik at kommunen ikke alltid klarer å rekruttere ønsket kompetanse så kan det forekomme at
man benytter seg av ufaglært arbeidskraft. Bruk av ufaglært arbeidskraft vil redusere kvaliteten på de
tjenester som helse- og omsorgstjenesten tilbyr blant annet på grunn av at det er arbeidsoppgaver ufaglærte ikke kan gjøre. Dette vil få som konsekvens at arbeidsbelastningen øker på sykepleiere og helsefagarbeidere med de nødvendige kvalifikasjoner. Dette vurderer revisjonen som uheldig, og anbefaler
kommunen å vurdere om det er tiltak som kan iverksettes for å motvirke dette.
4.3.1.4

Medvirkning

Revisjonens kontroll viser at lederne i helse og velferd arbeider for å sikre medvirkning fra ansatte på
flere måter. Det er en uttalt målsetting å ha tett dialog med de ansatte i det daglige. Medvirkning sikres
også gjennom personalmøter. Det er systemer for gjennomføring av medarbeidersamtaler hvor også
medvirkning er et av temaene som tas opp. De ansattes medvirkning dokumenteres også gjennom
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referater fra kvalitetsteam og lederteam, hvor disse temaene blir tatt opp. Revisjonen vurderer at det er
fokus på forbedringsarbeid og læring i de kontrollerte virksomhetene, blant annet synliggjort gjennom
opplærings- og kompetanseplaner, samt den dokumentasjonen som er knyttet til gjennomført kursvirksomhet og opplæring. Dette vurderer revisjonen som positivt. Referater fra HMS-arbeidet på virksomhetsnivå dokumenterer også ansattes medvirkning på dette området. Lederne i helse og velferd peker
på avvikssystemet, det vil si innmelding av avvik og håndteringen av disse, som en viktig arena for
nyttiggjøre seg av ansattes erfaring og sikre seg de ansattes medvirkning.
Basert på de kontroller som er gjennomført vurderer revisjonen at Sarpsborg kommune har satt på plass
et hensiktsmessig system for å sikre medvirkning fra de ansatte i helse og velferd.
Revisjonens kontroll har også vist at det er etablert systemer som skal bidra til at erfaringer fra pasienter,
brukere og pårørende blir brukt i kvalitetsforbedringsarbeidet. Et eksempel på dette er de brukerundersøkelsene som er gjennomført og som planlegges gjennomført i tiden som kommer. Revisjonen har
forståelse for at gjennomføring av brukerundersøkelser har blitt nedprioritert i forhold til andre mer presserende arbeidsoppgaver under koronapandemien. Revisjonen vil likevel peke på at viktig informasjon
til bruk i kommunens forbedringsarbeid kan ha gått tapt som en konsekvens av dette, og anbefaler derfor
at brukerundersøkelser rettet mot brukere av sykehjemstjenester og hjemmetjenester gjennomføres så
raskt det lar seg gjøre.
Revisjonen oppfatter at innkomstsamtaler og samtaler med pårørende er viktige arenaer for å samle
brukere og pårørendes tanker, meninger og erfaringer om Sarpsborg kommunes helse- og velferdstjenester. Revisjonen registrerer også at det på virksomhetsnivå er en uttrykt målsetting å umiddelbart
komme i dialog med pårørende og brukere dersom det er noe man ikke er fornøyd med. Samtaler med
pårørende pr. telefon eller møter dokumenteres i Gerica. Revisjonen vurderer at de systemer som kommunen her har satt på plass er hensiktsmessige og relevante.
4.3.1.5

Risikoanalyser

Revisjonens kontroll har vist at Sarpsborg kommune har utarbeidet en rutine kalt «Retningslinje for risikovurdering». Formålet med retningslinjen er å sikre at kommunen kartlegger og vurderer risiko etter en
felles metode på alle nivåer og i alle virksomheter. Rutinen fastslår at kommunens ledere har et særlig
ansvar for at risikovurderinger gjennomføres regelmessig og at tiltak iverksettes. Revisjonen oppfatter
det som viktig at det fastslås at det å gjennomføre risikovurderinger er et lederansvar. Kontrollen har
også vist at det er gjennomført risikovurderinger på flere områder av kommunens omsorgstjenester. Et
viktig resultat av disse risikovurderingene er etableringen av regelmessige egenkontroller. Revisjonen
vurderer det som positivt at disse kontrollene av egen kommunal praksis legges inn i virksomhetenes
årshjul. Dette sikrer etter vårt syn kontinuitet og regularitet i arbeidet med å vurdere risiko knyttet til
virksomhetenes drift. Revisjonens kontroll av lagrede risikovurderinger i Risk Manager har vist at de
kontrollerte virksomheter er i gang med risikovurderinger av egen virksomhet i varierende grad. Det er
revisjonens vurdering at god internkontroll bør bygge på en realistisk vurdering av de risikoene som
finnes29. Denne risikovurderingen skal legges til grunn for relevante tiltak som reduserer sannsynligheten for uønskede hendelser. Systematisk gjennomgang av risikobildet virksomheten står overfor kan
også bidra til å effektivisere driften dersom man identifiserer tiltak eller arbeidsprosesser som ikke er
nødvendig. Revisjonen anbefaler derfor at Sarpsborg kommune sikrer at man i tilstrekkelig grad gjennomfører risikovurderinger på virksomhetsnivå.

29

Orden i eget hus - Kommunedirektørens internkontroll, kap. 6, ss. 64 - 73
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Det er revisjonens vurdering at slik kvalitetsarbeidet er organisert i sektor helse og velferd, med kvalitetsteam i virksomhetene og felles kvalitetsteam for like type tjenester (for eksempel kvalitetsteam hjemmetjenester), samt at det er etablert kvalitetsutvalg for hele kommuneområdet, bidrar til Sarpsborg kommune har en internkontroll på helse- og velferdsområdet som i hovedsak svarer til internkontrollkravene
i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.
4.3.2

Legemiddelhåndtering

Revisjonens kontroll viser at Sarpsborg kommune har fokus på legemiddelhåndtering. Dette vises for
eksempel gjennom at legemiddelhåndtering er tatt inn som et eget punkt i lederavtalene som inngås på
helse- og velferdsområdet. Revisjonen vurderer dette som en god markering av at legemiddelhåndtering
er et fagområde med høy risiko der det potensielt kan få store konsekvenser dersom det begås feil. I
lys av dette er god internkontroll og kontinuerlig forbedringsarbeid nødvendig for å nå de faglige standarder som er nedfelt i lov og forskrift. Sarpsborg kommune har satt på plass systemer tilknyttet legemiddelhåndtering som skal sikre at de ansatte har nødvendige kvalifikasjoner. Dette innebærer på den
ene siden at det ansettes kvalifisert personale, og på den andre siden at de ansatte jevnlig får oppfriskningskurs. Det er utarbeidet rutiner for hvor ofte dette skal skje. Revisjonen registrerer også at et viktig
tiltak i forbedringsarbeidet knyttet til legemiddelhåndtering, er at kommunen tar i bruk elektroniske medisinkabinett. Dette innebærer blant annet at uttak av legemidler til enkeltpasienter journalføres direkte
i kommunens elektroniske journalsystem.
Revisjonens kontroll av internkontrollsystemet for legemiddelhåndtering i RiskManager viser at det er
utarbeidet en rekke rutiner og prosedyrer knyttet til legemiddelhåndteringen. Det finnes rutiner knyttet til
egenkontroll av virksomheten, opplæringsrutiner, dokumentasjonsrutiner, rutiner for avvikshåndtering,
samt sykepleiefaglige rutiner knyttet til for eksempel observasjon av pasient for å kontrollere virkning/bivirkninger av administrerte legemiddel. Det foreligger også rutiner for renhold av laboratorium osv. Revisjonen vurderer at disse rutinene samlet fremstår som hensiktsmessige for å etablere kontroll med
legemiddelhåndteringen i Sarpsborg kommune.
Til tross for det internkontrollsystem som Sarpsborg kommune har etablert, så ble det i 2021 registrert
1050 avvik knyttet til legemiddelhåndtering. Av 22 registrerte avvik innenfor tjenestekvalitet kategorisert
som svært alvorlig dreier 17 av disse avvikene seg om legemiddelhåndtering. Revisjonen vurderer derfor at Sarpsborg kommune fremdeles må sørge for å ha et stort fokus på forbedringsarbeid knyttet til
legemiddelhåndtering. Avvikshåndtering kommenteres og vurderes nærmere i kapitel 5.4.
4.3.3

Ernæring

Revisjonens kontroll har vist at det skal utarbeides individuell ernæringsplan for personer med ernæringsmessig utfordringer, hvor ernæringsstatus, -behov, -inntak og tiltak dokumenteres. Ernæringsstatus hos enkeltbrukere dokumenteres i fagsystemet – IPLOS. Ifølge intervjuene som ble gjennomført
med virksomhetslederne for Valaskjold omsorgstjenester og Hjemmetjenester Sentrum, så blir ernæringsmessig risiko vurdert. Dette bekreftes av assisterende direktør som har informert revisjonen om at
ernæringsmessig risiko ikke bare vurderes hos alle beboere som innskrives ved kommunens sykehjem,
men også hos brukerne av hjemmetjenesten.
Revisjonen viser til at Helsedirektoratets kvalitetsindikator for vurdering av ernæringsmessig status hos
eldre personer på langtidsopphold i institusjon (2020-tall), viser at i Sarpsborg kommune fikk 47,9% av
beboere (67 år og eldre) på langtidsopphold i institusjon kartlagt sin ernæringsstatus i løpet av siste 12
måneder (se kap. 4.2.5.4). Andelen beboere (67 år og eldre) på langtidsopphold i institusjon som ikke
fikk kartlagt ernæringsstatus i løpet av samme 12 måneders periode utgjorde 12,8%. For 39,3% av
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beboerne på langtidsopphold i institusjon i Sarpsborg kommune manglet det i 2020 rapportering på om
ernæringsstatus var kartlagt i løpet av siste 12 måneder.
Tilsvarende 2020-tall for hjemmeboende (se kap. 4.2.5.5) viser at i Sarpsborg kommune fikk 29,3% av
personer (67 år og eldre) som mottar helsetjenester i hjemmet sin ernæringsstatus kartlagt i løpet av
siste 12 måneder. 38,6% fikk ikke kartlagt ernæringsmessig status, og for 32,2% mangler det rapportering på om ernæringsstatus er kartlagt i løpet av de siste 12 måneder.
Rutinene «Ernæring i hjemmetjenesten» og «INSTITUSJON: Ernæring i sykehjem og Helsehus» sier at
alle pasienter med vedtak om nødvendig helsehjelp/hjemmesykepleie, eller med vedtak om tidsbegrenset opphold i institusjon og langtidsopphold i institusjon, skal vurderes for ernæringsmessig risiko ved
innleggelse/vedtak og deretter månedlig.
På generelt grunnlag anbefaler Helsedirektoratet at dokumentasjon av ernæringsstatus gjøres til en del
av et klinisk undersøkelses- og behandlingstilbud. Helsedirektoratet følger opp ved å anbefale at «(...)
alle beboere i sykehjem/institusjon og personer innskrevet i hjemmesykepleien skal vurderes for ernæringsmessig risiko ved innleggelse/vedtak og deretter månedlig, eller etter et annet faglig begrunnet
individuelt opplegg». Helsedirektoratet anbefaler også at personer i ernæringsmessig risiko skal ha en
individuell ernæringsplan hvor ernæringsstatus dokumenteres, sammen med den enkeltes ernæringsmessige behov og planlagte tiltak. Kommunene skal sikre at ernæring blir en integrert del av behandlingstilbudet i helse- og omsorgstjenesten. Oppfølging av ernæringsstatus er en del av behandlingsansvaret. Ledelsesforankring og en definert ansvarsfordeling er en forutsetning for å sikre kvalitet og kontinuitet i ernæringsbehandlingen.
Det er revisjonens vurdering at Sarpsborg kommune ikke vurderer ernæringsmessig risiko for beboere
på sykehjem og for personer hjemmesykepleie i tråd med egne prosedyrer og nasjonale anbefalinger.
Gitt de konsekvenser risiko for undernæring gir for gamle og syke mennesker vurderer revisjonen dette
som et alvorlig avvik. Revisjonen anbefaler Sarpsborg kommune å iverksette tiltak for å nå målsettingen
om at alle pasienter med vedtak om nødvendig helsehjelp/hjemmesykepleie, eller med vedtak om tidsbegrenset opphold i institusjon og langtidsopphold i institusjon, skal vurderes for ernæringsmessig risiko
ved innleggelse/vedtak og deretter månedlig.
Delikat, næringsrikmat er viktig for brukernes trivsel og helse. Revisjonen erkjenner at hva som oppfattes
som god mat vil variere fra person til person. Det er derfor krevende å tilfredsstille alle ønsker og behov
til enhver tid. Helsedirektoratet peker på at måltidsmiljøet er svært viktig for matlysten og trivsel. Med
måltidsmiljø menes det blant annet hvordan rommet som måltidet inntas er utformet for eksempel i
forhold til belysning, temperatur, lukt og hygiene. Forhold som støy og uro kan også påvirke opplevelsen
av måltidet i negativ retning. Det er også et faktum at matens presentasjon og hvordan maten smaker
påvirker matlysten i stor grad. Pasienter og beboere har rett på tilpasset kost. Mattilbudet omfatter tilbudet av standard- og spesial-koster, samt antall måltider og mellommåltid. Mattilbudet bør tilpasses tradisjoner, religion, diagnose og individuelle behov. Å ha ulike valgmuligheter til hvert måltid er positivt 30.
Det er ikke tilsatt ernæringsfysiologer i Sarpsborg kommune. Det vurderer revisjonen som uheldig. Kliniske ernæringsfysiologer er som eneste ernæringsutdannede yrkesgruppe autorisert helsepersonell (jf.
helsepersonelloven § 48) og har i kraft av sin utdanning spesialisert kunnskap om forebygging, utredning
og behandling av ulike ernærings- og kostholds relaterte lidelser31.
30

https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/ernaering-kosthold-og-maltider-i-helse-og-omsorgstjenesten/god-ernaeringspraksis/tiltak-nar-matinntaket-blir-for-lite, 10.03.22
31 Ernæringskompetanse i helse- og omsorgstjenesten (IS-2032), s. 5
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Revisjonen vil også peke på at klinisk ernæringskunnskap er viktig i ett overordnet systemarbeid, blant
annet knyttet til å32:
 Kvalitetssikre og styrke det kommunale ernæringstilbudet
 Utvikle og implementere ernæringsfaglige retningslinjer/ rutiner
 Utdanne/ lære opp/ veilede personell og pasienter
 Kartlegge helse- og ernæringstilstand
 Inkludere ernæringsrelaterte forhold i relevant planverk
 Utarbeide ernæringsstrategi
Helsedirektoratet antyder at det bør ansettes en klinisk ernæringsfysiolog per 10 000 innbyggere33. Revisjonen anbefaler med bakgrunn i dette at Sarpsborg kommune vurderer å tilsette en eller flere ernæringsfysiologer for å styrke det systematiske og individrettede ernæringsarbeidet i kommunen.
4.3.4

Grunnleggende behov, jf. kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene

Revisjonen vurderer det som positivt at Sarpsborg kommune har et system hvor man kartlegger den
enkelte brukers grunnleggende behov gjennom innkomstsamtaler og at det med bakgrunn i disse samtalene utarbeides tiltaksplaner. At det i tillegg gjennomføres tilsvarende samtaler etter fem uker, og deretter etter et halvt år, oppfatter vi at bidrar til at grunnleggende behov hos den enkelte bruker avklares
og dokumenteres.
Revisjonens kontroll viser at Sarpsborg kommune har utviklet og bruker en rekke prosedyrer og rutiner
for imøtekomme grunnleggende behov hos både sykehjemsbeboere og brukere av hjemmetjenester.
Revisjonen ser, som tidligere nevnt, at tiltaksplanen for den enkelte bruker er sentral for å sikre at kvalitetsforskriftens bestemmelser følges opp for den enkelte pasient.
Basert på de kontroller revisjonen har gjennomført vurderer revisjonen at kommunen har satt på plass
systemer og praksis som sikrer at brukerne av kommunale sykehjems- og hjemmetjenester i all hovedsak får ivaretatt sine behov for personlig hygiene, nødvendig toalett og egenomsorg. Det er også revisjonens vurdering at det grunnleggende behovet for å få nødvendig hjelp til av- og påkledning blir ivaretatt med de systemer og den praksis som er etablert blant virksomhetene på helse- og omsorgsområdet.
Revisjonen registrerer at det kan være store forskjeller i hva som er tilpassede aktiviteter for hjemmeboende. For enkelte kan det dreie seg om å kle på seg selv, mens det for andre kan innebære å dra på
kulturaktiviteter. Revisjonen registrerer at virksomheten kartlegger brukerens behov og tilpasser aktiviteter og tilbud i henhold til dette. Dette vurderer revisjonen som positivt. Det er også etablert et dagsentertilbud som hjemmeboende kan søke på. Revisjonen har ikke kontrollert dette tilbudet. Revisjonen
vurderer det også som positivt at Sarpsborg kommune har etablert et samarbeid med frivilligsentral og
sporadisk samarbeid med Røde kors for å tilby aktiviteter til hjemmeboende.
Også for sykehjemsbeboerne er det store variasjoner i hva som regnes som tilpassede aktiviteter. Alle
brukere skal ha en egen aktivitetsplan i sin tiltaksplan. Revisjonen vurderer det som positivt at man ved
Valaskjold omsorgstjenester tar i bruk ny teknologi som applikasjonen Nyby for å legge til rette for aktiviteter som besøk, for sine brukere. Enkelte pårørende til beboere på Valaskjold sykehjem ga i intervju
med revisjonen uttrykk for at man ikke var helt fornøyd med aktiviseringen og sosialiseringen av sine
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pårørende. I spørreundersøkelsen rettet mot de ansatte ga 42 % av de ansatte uttrykk for at de mente
at beboere og pasienter fikk tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter i stor eller meget stor grad. 58 %
av de ansatte mente at beboere og pasienter fikk tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter i middels,
liten eller svært liten grad. Det er revisjonens oppfatning at avklaring av forventninger til aktivitetstilbudet,
i forhold til brukere, men kanskje særlig pårørende, er et viktig tiltak for å skape en felles forståelse av
hva slags aktivitetstilbud den enkelte pasient skal få. Revisjonen anbefaler Sarpsborg kommune å vurdere ytterligere tiltak for å skape en felles forståelse av hvilket aktivitetstilbud den enkelte pasient skal
tilbys.
Lov om tannhelsetjenesten § 1-3 hjemler at langtidsboere på sykehjem har rett til nødvendig tannhelsehjelp, jf. § 2-1 i samme lov. Andelen langtidsbeboere på sykehjem i Sarpsborg som har blitt vurdert eller
behandlet av tannhelsepersonell de siste 12 måneder er på 41 % i 2020. I og med at Helsedirektoratet
har en kvalitetsindikator som skal vise hvor mange sykehjemsbeboere som har mottatt tannpleie siste
12 måneder, så antar revisjonen at Helsedirektoratet anser en slik kontroll hver 12 måned som faglig
nødvendig. Revisjonen vurderer det som uheldig at bare 4 av 10 langtidsboere er blitt vurdert av tannhelsepersonell de siste 12 måneder, og anbefaler at Sarpsborg kommune etablerer rutiner og praksis
som sikrer at langtidsbeboere får nødvendig tannhelsehjelp.
De to brukerne av hjemmetjenester som revisjonen intervjuet var i hovedsak godt fornøyd med tjenestetilbudet. Begge intervjuobjektene ga uttrykk for at de hadde ønsket større grad av fleksibilitet og større
grad av styring i forhold til hvilke tider på dagen de mottar hjemmetjenester. Det var særlig tidspunktet
for hjemmehjelp på kveldstid som ble trukket frem. Begge brukere ga uttrykk for at man enkelte ganger
kunne ønske seg å være oppe lenger, men at dette hadde vist seg å være vanskelig å gjennomføre.
Revisjonen vurderer det som uheldig at en av brukerne har opplevd det som vanskelig å ytre ønsker om
endringer i den praktiske innretningen på hjemmetjenesten. Revisjonen vurderer at denne erfaringen
står i motstrid til kommunens målsetting om å skape muligheter og forutsetninger for at hver enkelt
innbygger kan mestre eget liv34. Revisjonen er av den oppfatning at reell påvirkning på når man står opp
og når man legger seg er viktig i dette perspektivet. Revisjonen anbefaler derfor Sarpsborg kommune å
vurdere om det kan iverksettes tiltak som sikrer at brukere av hjemmetjenester sikres reell innflytelse
over egen døgnrytme.
I intervjuene med brukerne av hjemmetjenester fremkom det synspunkter på at det over tid kan bli
mange ansatte å forholde seg til, noe som kan være utfordrende og skape utrygghet. Revisjonen vurderer at dette er et perspektiv som ledelse og ansatte i omsorgstjenestene i Sarpsborg kommune bør
ta med seg i det videre arbeid. Slike brukerinnspill, indikerer etter revisjonens syn, at kontinuitet og
stabilitet i arbeidsstokken bidrar til økt kvalitet på tjenesten ut mot brukerne.
Basert på informasjonene som viser 134 av totalt 543 sykehjemsplasser og plasser i bofellesskap er
spesielt tilrettelagt for personer med demens, samt de informasjoner som er fremkommet i intervjuer
med assisterende direktør helse og velferd og virksomhetslederne for Valaskjold omsorgstjenester og
Hjemmetjenester sentrum, vurderer revisjonen at Sarpsborg kommune sikrer personer med alvorlig demens tilbud om pleie og omsorg i skjermet enhet på sykehjem.

34

Kommunedelplan Helse og omsorg, 2017 – 2018, s.9
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4.3.5

Helsedirektoratets kvalitetsindikatorer for kommunale helse- og omsorgstjenester

Revisjonen har vurdert syv av helsedirektoratets kvalitetsindikatorer for kommunale- helse og omsorgstjenester. Disse er:








Brukertilpasset enerom i institusjon
Dagaktivitetstilbud for personer med demens
Re-innleggelse blant eldre 30 dager etter utskrivning
Årsverk med fagutdanning
Sykehjemsbeboere vurdert av tannhelsepersonell siste 12 måneder
Ernæringsoppfølging av sykehjemsbeboere
Ernæringsoppfølging av hjemmeboende

Med unntak av de tre siste kvalitetsindikatorene vedørende tannhelse og ernæring, som allerede er
kommentert i kapitel 4.3.3, vil de resterende kvalitetsindikatorene vurderes samlet i dette kapitlet.
Indikatoren «Brukertilpasset enerom i institusjon» viser andelen plasser i enerom, med eget bad og WC,
blant kommunens totale antall. Indikatoren er ment å gi et bilde av kommunenes bostandard for beboere
i institusjon. Revisjonen vurderer denne indikatoren som viktig for å vurdere om kommunen oppfyller en
rekke av kravene i kvalitetsforskriften. Enerom bidrar til at beboere får mulighet til selvstendighet og
styring av eget liv, i dette legger det også en mulighet til å følge en normal livs- og døgnrytme. Enerom
vil også legge forholdene til rette for ro og et skjermet privatliv dersom man ønsker det. Har man tilgang
til eget bad og WC er mulighetene til å få ivaretatt personlig hygiene og eget toalett antakelig bedre enn
om man må dele disse fasilitetene med en eller flere. Eget rom er også ønskelig og nødvendig for å
sikre en verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser. Enerom med eget bad og WC er spesielt
viktig for dem som bor lenge på sykehjem. Andelen brukertilpassede plasser i enerom med bad/WC i
Sarpsborg kommune var i 2020 på 65,7%. Tilsvarende tall for landet som sådan var 90,4 %. Innrapporterte tall for sammenlignbare kommuner i Østfold viser at Moss hadde 100 % dekning og Fredrikstad
hadde 90 % andel brukertilpassede plasser i enerom med bad/WC.
Revisjonen vurderer det som uheldig at andelen brukertilpassede plasser i enerom med bad/WC i
Sarpsborg kommune var på 65,7% i 2020, og anbefaler Sarpsborg kommune å iverksette tiltak som
raskest mulig bringer andelen brukertilpassede enerom opp på ett tilfredsstillende nivå, i tråd med målsettinger nedfelt i «Kommunedelplan for struktur og kapasitet i heldøgnsomsorgen», vedtatt av bystyret
20.05.21.
Fra 1. januar 2020 fikk kommunene en lovfestet plikt til å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. Tilbudet bør inneholde både sosiale, kognitive og fysiske stimulerende aktiviteter 35.
Revisjonens kontroll har vist at per 2020 hadde 62 av 206 hjemmeboende med demens vedtak om plass
på dagsenter. Dette utgjør 30,1 % av pasientgruppen. I og med at et slikt dagaktivitetstilbud kan brukes
for å dekke pasientenes behov for aktivisering, tilsyn og omsorg, oppfølging av ernæring, personlig
assistanse, samt at det fungerer som avlastning for pårørende, mener revisjonen det er uheldig at bare
3 av 10 pasienter i brukergruppen har vedtak og plass på dagsenter. Revisjonen anbefaler Sarpsborg
kommune å vurdere umiddelbare tiltak for å bedre tilbudet om dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens, for å igjennom dette møte kravene som er nedfelt helse- og omsorgstjenesteloven
§ 3-2.

35

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/demens/miljorettede-tiltak-og-aktiviteter-ved-demens,
23.11.21
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Revisjonen vurderer det som positivt at Sarpsborg kommune har deltatt i læringsnettverket «Gode pasientforløp» hvor det er arbeidet med å følge opp innleggings- og utskrivningsprosedyrer mellom sykehus og kommune. Basert på foreliggende tall vurderer revisjonen sannsynligheten for å bli re-innlagt
som en eldre pasient i Sarpsborg, som kun marginalt større enn sammenlignbare kommuner i Østfold
som Moss og Fredrikstad. Revisjonen oppfordrer Sarpsborg kommune til å fortsette arbeidet med å
skape god samhandling mellom tjenestenivåene for på den måten å hindre unødvendige re-innleggelser.
Det innhentede tallmaterialet viser at per 2020 har 83,6 % av ansatt personell i Sarpsborg kommune
relevant helsefaglig utdanning. Dette er høyere enn for Norge som helhet, det er også høyere enn i
Fredrikstad (81,3%) og Moss (73,1%). Den administrative ledelse av helse og velferd har erkjent at det
har vært utfordringer knyttet til å rekruttere høyskoleutdannede medarbeidere. Revisjonen vurderer det
som positivt at Sarpsborg kommune adresserer disse utfordringene ved blant annet å tilby hele stillinger så langt det lar seg gjøre, samt å sikre rett bemanning til rett tid ved bruk av årsturnus.
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4.4 Konklusjon og anbefalinger
Basert på de undersøkelser revisjonen har gjennomført konkluderes det med at med at brukere av pleieog omsorgstjenester i Sarpsborg kommune i all hovedsak får faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester og dekket grunnleggende behov. Revisjonens undersøkelse viser likevel at det foreligger forbedringspunkter ved de undersøkte virksomhetene og i kommuneområde helse og velferd som helhet.
Basert på våre vurderinger og konklusjon anbefaler vi at kommunen bør
a) vurdere ytterligere tiltak for rekruttere ønsket kompetanse og motvirke bruk av ufaglært arbeidskraft.
b) gjennomføre brukerundersøkelser rettet mot brukere av sykehjemstjenester og hjemmetjenester så raskt det lar seg gjøre.
c) sikre at man i tilstrekkelig grad gjennomfører risikovurderinger på virksomhetsnivå.
d) iverksette tiltak for å sikre at ernæringsmessig risiko blir vurdert for beboere på sykehjem og for
personer med vedtak om hjemmesykepleie i tråd med egne prosedyrer og nasjonale anbefalinger.
e) vurdere å tilsette en eller flere ernæringsfysiologer for å styrke det systematiske og individrettede ernæringsarbeidet i kommunen
f)

vurdere ytterligere tiltak for å skape en felles forståelse mellom kommunen og bruker/pårørende
av hvilket aktivitetstilbud den enkelte pasient skal tilbys.

g) vurdere tiltak som sikrer at brukere av hjemmetjenester sikres reell innflytelse over egen døgnrytme.
h) etablere tiltak som bringer andelen brukertilpassede enerom opp på ett tilfredsstillende nivå, i
tråd med målsettinger nedfelt i «Kommunedelplan for struktur og kapasitet i heldøgnsomsorgen».
i)

vurdere umiddelbare tiltak for å bedre tilbudet om dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer
med demens.

j)

etablere rutiner og praksis som sikrer at langtidsbeboere får nødvendig tannhelsehjelp.
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5 AVVIKSHÅNDTERING
Problemstilling 2

Er kommunens avvikshåndtering på pleie- og omsorgsområdet i tråd
med kravene i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (FOR-2016-10-28-1250)?

5.1 Revisjonskriterier
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten sier i § 6 g at kommunen skal
ha oversikt over avvik i driftssituasjonen i kommunens virksomheter. Dette innebærer også at man skal
ha en oversikt over uønskede hendelser, evalueringer som er gjennomført, klager man har mottatt og
brukererfaringer. Kommunen skal også ha statistikk og annen relevant informasjon som sier noe om
virksomheten overholder helse- og omsorgslovgivningen, dette innbefatter også informasjon om tjenestene er faglig forsvarlige og om virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasientog brukersikkerhet.
I forskriftens § 7c er det nedfelt bestemmelser som innebærer et krav om det skal utarbeides nødvendige
prosedyrer, instrukser og rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av helse- og omsorgslovgivningen.
Det er også øverste leders ansvar å sikre at vedtatte rutiner og ulike tiltak i virksomheten systematisk
følges opp, jamfør forskriftens § 8c. Dette betyr også at virksomheten skal evaluere om prosedyrer,
rutiner og andre tiltak fungerer etter hensikten og slik de er forutsatt. Nåværende ordninger og eksisterende praksis skal vurderes i forhold til om de er tilfredsstillende. Det skal vurderes om vedtatte rutiner
er i tråd med gjeldende regelverk og krav til forsvarlighet, samt om de er kjent, forstått og blir fulgt i
praksis.
Det påligger også øverste leder å rette opp uforsvarlige og lovstridige forhold, jf. forskriftens § 9a.
Kommunen bør:


ha et system som registrer, behandler og lukker avvik



ha et system som sikrer regelmessig gjennomgang av avvik i hele organisasjonen – herunder
rapportering til og behandling av kommunens øverste ledelse
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5.2 Datagrunnlag
5.2.1

Avvikssystem

Revisjonen har kontrollert «Prosedyre for avviksbehandling». Denne prosedyren danner grunnlaget for
hvordan avviksbehandlingen skal foregå. Prosedyren gjelder for alle ansatte som har en rolle som avviksbehandlere i kommunens kvalitetssystem. Det er i henhold til prosedyren enhetsleder, dvs. virksomhetsleder, som er avviksbehandler. Dersom enheten består av flere lokaliteter som ligger fysisk adskilt,
eller forskjellige enheter for ulike fagområder kan avviksbehandlingen delegeres til teamleder. Denne
prosedyren skal da følges også av teamlederne. Prosedyren definerer avvik som «mangel på oppfyllelse
av krav». Det vil si krav nedfelt i lov og forskrift, eller andre vedtatte retningslinjer. Prosedyren presiserer
også at avvik kan innebære varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten.
Avvik meldes i kommunens kvalitetssystem Risk Manager. Hver enkelt ansatt er ansvarlige for å rapportere avvik innenfor sitt ansvars-/arbeidsområde eller varsle om kritikkverdige forhold ved virksomheten. Avvik rapporteres til enhetsleder, som tidligere nevnt kan avviksbehandling delegeres til teamledere
under gitte forutsetninger. Det er nedfelt i prosedyren at avviksbehandlingen skal starte senest 14 dager
etter at avvik er meldt. Det å behandle et avvik innebærer at eventuelle konsekvenser av avviket, samt
årsaker til avviket, skal vurderes. Nødvendige tiltak skal også vurderes før avviket lukkes. Det skal vurderes konsekvens, årsak, tiltak og en avsluttende vurdering knyttet til lukking av avvik. Konsekvens og
årsak skal vurderes samtidig som avvik tas til behandling. Prosedyren har ikke noen fast frist for lukking
av avvik, fordi fristen vil variere avhengig av avviket som meldes. Det skal tilstrebes at avvik lukkes så
raskt som mulig. Prosedyren bestemmer at alle avvik skal følges opp med tiltak. Det påligger enhetsleder å ha oversikt over avvik i sin enhet og jobbe planmessig med å forbedre virksomhetens rutiner og
praksis. Videre legger prosedyren opp til at kommuneledelsen får fremlagt rapport på oppfølging av
avvik fire ganger i året. Prosedyren beskriver at kommunesjefene skal foreta en særskilt gjennomgang
på avvik som er vurdert som alvorlige. Revisjonen forstår dette dithen at det er direktørene for de ulike
kommuneområdene som har dette ansvaret, i dette tilfellet direktør for helse og velferd.
Registrerte avvik januar til desember 2021 – kommuneområde helse og velferd
Kvalitetsutvalget for kommuneområde helse og velferd rapporterer registrerte avvik til direktør for helse
og velferd 4 ganger årlig. Revisjonen er blitt forelagt avviksrapporter for periodene jan – juni 2021 og
jan – desember 2021. Disse avviksrapportene er adressert til direktør for helse og velferd.
Avviksrapporten for jan – des 2021 viser at det i driftsåret 2021 ble registrert totalt 1964 avvik i kommuneområdet. I samme periode for 2020 ble det meldt totalt 2235 avvik innenfor samme avviksområder.
Totalt antall av avvik for perioden januar – desember 2021
Område:
01.01 - 31.12.2021
Datasikkerhet
31
HMS
414
Tjenestekvalitet
1513
(herav 1050 avvik legemiddelhåndtering)
Avvik fra interne tilsyn, inkludert interne revi6
sjoner
Totalt
1966
Tabell 13 Registrerte avvik i kommuneområde helse og velferd for 2020/2021
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Alvorlige avvik
Det er registrert totalt 1243 avvik som er alvorlige eller svært alvorlige pr 31.12.2021. Av disse er 988
avvik innenfor tjenestekvalitet.
Antall avvik vurdert som alvorlige eller svært alvorlige januar – desember 2021
Område
Alvorlig
Svært alvorlig
Datasikkerhet
11
3
HMS
230
11
Tjenestekvalitet
966
22
1207
36
Tabell 14 Registrerte avvik vurdert som alvorlig eller svært alvorlig

Kvalitetsutvalget besluttet i 2015 at alle avvik vedrørende legemiddelhåndtering skulle registreres som
alvorlige avvik uavhengig av utfall/konsekvens. Per dags dato blir ikke alle legemiddelavvik ført som
dette, men det kan allikevel forklare antallet avvik på tjenestekvalitet. Virksomhetsleder må fokusere
spesielt på antall alvorlige avvik og se om det er trender, personer, årsaker som gjentar seg og eventuelt
sette inn tiltak i sammenheng med dette.
Det er i perioden 01.01.2021 – 31.12.2021 registrert 22 avvik innenfor tjenestekvalitet som er kategorisert som svært alvorlig. 17 av disse svært alvorlige avvikene knytter seg til legemiddelhåndtering. 3
avvik dreier som svært alvorlig manglende dokumentasjon, ett avvik knytter seg til brudd på smittevernreglementet og ett svært alvorlig avvik knytter seg til en situasjon mellom to pasienter.
Revisjonen er opplyst om at det i tillegg til de svært alvorlig avvikene nevnt i avsnittet ovenfor, så er det
registrert i kommunens nye kvalitetssystem NetPower, 23 avvik med høy alvorlighetsgrad innenfor tjenestekvalitet hvorav 17 avvik er knyttet til legemiddelhåndtering, og de 4 resterende omhandler mangler
ved dokumentasjonen og en hendelse mellom pasienter.
Tiltak ved avvik
Kommunens prosedyrer for avvikshåndtering fordrer at alle registrerte avvik skal følges opp med ett
eller flere tiltak. Revisjonen har fått opplyst at det er registrert 375 avvik som står uten videre tiltak når
man sammenstiller registrerte avvik med tilhørende tiltak i det gamle kvalitetssystemet Risk Manager
og det nye kvalitetssystemet Netpower.
Restanser avvik – kommuneområde helse og velferd
Revisjonen er blitt forelagt tall som viser hvilke restanser, dvs. avvik som ikke er lukket, man har på
avvikshåndteringen per 31.12.2021. Disse tallene viser at 5 avvik knyttet til datasikkerhet ikke er lukket,
i tillegg til 21 avvik på HMS-området og 40 avvik som omhandler tjenesteproduksjon.
Responstid meldte avvik og nye avvik – tre siste måneder 2021
I prosedyren for avviksbehandling heter det at et avvik skal tas til behandling innen 14 dager etter at
avvik er meldt. Revisjonen har fått opplyst at den gjennomsnittlige responstiden i kommuneområde
helse og velferd er på 4 dager, det vil si at den gjennomsnittlige responstiden er innenfor prosedyrens
krav. Revisjonen har fått opplyst at en responstid på 4 dager innebærer en reduksjon i responstid på
0,6 dager fra forrige rapportering for perioden juli – september 2021. 3 virksomheter overgår responstiden på 14 dager.
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5.2.2

Melding av alvorlige hendelser til Helsetilsynet

Revisjonen er av kommunen opplyst om at kommunen melder fra om alvorlige hendelser når dette skal
gjøres.
Revisjonen har bedt om å få en oversikt over innmeldte alvorlige hendelser for perioden 01.01.2019 –
30.11.2021. Kommunen informerer om at det er ulike veier for å melde alvorlige hendelser. Kommunen
har ikke en fullstendig samlet oversikt over innmeldte alvorlige hendelser. Revisjonen er opplyst om tre
alvorlige hendelser som er innrapportert til Helsetilsynet. Disse tre omfatter en hendelse ved Haugvoll
sykehjem, en annen ved Helsehuset og et tredje tilfelle hvor stedet hendelsen inntraff ikke er oppgitt.
Revisjonen er av kommunen opplyst om at det kan være andre saker er meldt inn, men at disse ikke er
registrert i kommunens avvikssystem. Det er også opplyst om at det kan finnes saker i Gerica.
Revisjonen har fått informasjon om at det også finnes eldre saker. Dette er saker som er meldt til fylkesmannen (statsforvalteren) hvor helsetilsynet er blitt koblet på senere. I disse sakene ser det ikke ut
til at det er kommunen som har varslet helsetilsynet.
Skal fullstendig, kvalitetssikret oversikt over innmeldte hendelser fremskaffes, opplyser Sarpsborg kommune om at dette må hentes inn fra hver enkelt virksomhet og sammenstilles for kommunen som helhet.

5.3 Vurderinger
5.3.1

Avvikssystem

Revisjonen vurderer at Sarpsborg kommune, på kommuneområdet helse og velferd, har den oversikt
over avvik som forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 6 g krever.
Basert på de kontroller revisjonen har gjennomført, herunder gjennomgang av oversendt dokumentasjon fra Sarpsborg kommune, vurderer revisjonen at kommunen har utarbeidet de nødvendige prosedyrer, instrukser og rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av helse- og omsorgslovgivningen.
Med bakgrunn systemet for kvalitetsarbeid som er etablert, hvor det er kvalitetsteam i virksomhetene,
felles kvalitetsteam for like type tjenester (kvalitetsteam hjemmetjenester), samt at det er etablert et
kvalitetsutvalg på kommuneområdenivå, mener revisjonen at øverste leders ansvar, jf. § 8c, er ivaretatt.
Dette innebærer også at revisjonen er av den oppfatning at virksomheten evaluerer prosedyrer, rutiner
og andre tiltak, og vurderer om de fungerer etter hensikten. Revisjonen er altså av den oppfatning at
kommuneområdet helse og velferd har et avvikssystem som registrerer, behandler og lukker avvik, samt
at systemet sikrer regelmessig gjennomgang av avvik i hele organisasjonen. Avvik rapporteres til, og
behandles av kommunens øverste ledelse.
Revisjonen ønsker likevel å bemerke at det er registrert 375 avvik som står uten videre tiltak når man
sammenstiller registrerte avvik med tilhørende tiltak i det gamle kvalitetssystemet Risk Manager og det
nye kvalitetssystemet Netpower. I prosedyren for avviksbehandling heter det at et avvik skal tas til behandling innen 14 dager etter at avvik er meldt. 3 virksomheter oversitter responstiden på 14 dager.
Revisjonen anbefaler administrasjonen å forsikre seg om at alle registrerte avvik håndteres i tråd med
interne retningslinjer.
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5.3.2

Melding av alvorlige hendelser til Helsetilsynet

Statens helsetilsyn har i brev36 til alle landets kommuner, datert 07.06.2019, opplyst om at fra 1. juli
2019 har alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester plikt til å varsle alvorlige hendelser til
Statens helsetilsyn.
I brevet vises det til at kommunen ved rådmannen, etter forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i
helse- og omsorgstjenesten, har det overordnede ansvaret for at det etableres og gjennomføres systematisk styring av virksomheten. For at kommunen skal i vare ta varslingsplikten etter helse- og omsorgstjenesteloven §12-3 a så må kommunen:
a) sikre at varslingsplikten integreres i virksomhetens styringssystem
b) etablere rutiner for varsling til Statens helsetilsyn
c) informere fastlegene i kommunen om varslingsplikten
d) informere private virksomheter kommunen har avtaler med
e) sikre at pasienter, brukere og pårørende får informasjon om sin varslingsrett
Det presiseres videre, at ved alvorlige hendelser som har ført til dødsfall eller svært alvorlig skade på
pasient/bruker, så plikter virksomheten selv:




å følge opp og informere pasienter og pårørende
å gjennomgå hendelsen
å identifisere og følge opp risikoreduserende tiltak

Revisjonen registrerer at det ikke finnes en samlet fremstilling av innmeldte alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Dette vurderer revisjonen som uheldig. Revisjonen viser til opplysningen fra kommunen
om at dersom fullstendig, kvalitetssikret oversikt over innmeldte hendelser til Fylkesmannen/Statsforvalteren skal fremskaffes, så må dette hentes inn fra hver enkelt virksomhet og sammenstilles for kommunen som helhet. Revisjonen vurderer at en fullstendig oversikt over innmeldte alvorlige hendelser er
en nødvendig forutsetning for blant annet å kunne følge opp varslingsplikten etter helse- og omsorgstjenestelovens § 12-3. Revisjonen anbefaler derfor kommunen å iverksette tiltak som sikrer at kommunen til enhver tid har en samlet oversikt over innmeldte alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn.

5.4 Konklusjon og anbefalinger
Basert på de undersøkelser og den gjennomgang revisjonen har gjennomført konkluderes det med at
kommuneområdet helse og velferd i Sarpsborg kommune, i all hovedsak har etablert et avvikssystem
som registrerer, behandler og lukker avvik, og som i tillegg til dette sikrer regelmessig gjennomgang av
avvik i hele organisasjonen – herunder rapportering til og behandling av kommunens øverste ledelse.
Imidlertid har revisjonen avdekket forbedringspotensial knyttet til håndteringen av avvik, samt manglende oversikt over alvorlige hendelser meldt til Statens helsetilsyn.
Basert på våre vurderinger og konklusjon anbefaler vi at kommunen bør:
k) forsikre seg om at alle registrerte avvik håndteres i tråd med interne retningslinjer.
l)

iverksette tiltak som sikrer at kommunen til enhver tid har en samlet oversikt over innmeldte
alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn.
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https://www.helsetilsynet.no/publikasjoner/brev-og-horingsuttalelser-fra-statens-helsetilsyn/2019/nyvarslingsplikt-til-statens-helsetilsyn-om-dodsfall-og-svart-alvorlige-skader-etter-hendelser-i-kommunale-helse--og-omsorgstjenester/, 06.12.21
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6 KVALITET I HELDØGNS OMSORGSPLASSER
Problemstilling 3:

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

6.1 Bakgrunn og revisjonskriterier
Gjennom forvaltningsrevisjonen «Kvalitet i heldøgns omsorgsplasser» undersøkte Østfold kommunerevisjon IKS i 2017 i hvilken grad beboere ved sykehjemmene Tingvoll og Haugvoll fikk trygge og sikre
tjenester. Revisjonen undersøkte også i hvilken grad beboerne ved sykehjemmene fikk en helhetlig,
samordnet og fleksibel tjeneste. Forvaltningsrevisjonsprosjektet søkte også å gi svar på om sykehjemmene i Sarpsborg kommune ivaretok hensynet til brukermedvirkning og individuell tilpasning.
Revisjonen konkluderte i 2017 med at det var faglig forsvarlighet som var styrende for dimensjoneringen
av bemanningen på sykehjemmene. Revisjonens undersøkelse viste at det var gjennomført risikovurderinger/ kartlegginger av de enkelte sykehjemsavdelingenes bemannings- og kompetansebehov. Dette
hadde ført til mindre tilfeldig innleie av vikarer, høyere fagdekning og mer planlagt bemanning.
Det ble gjennom forvaltningsrevisjonen avklart at begge sykehjem hadde utarbeidet kompetanse- og
opplæringsplaner som inneholdt informasjon om kursgjennomføring ved sykehjemmene. Det fremsto
for revisjonen som om sykehjemmene hadde god oversikt over de ansattes kompetansenivå og sykehjemmenes fremtidige behov for kompetanse. Revisjonens undersøkelser viste at sykehjemmene
hadde ulik praksis da det gjaldt deltakelse på kurs internt på sykehjemmene. Tingvoll ga lønn for deltakelse på interne kurs, mens Haugvoll i større grad baserte seg på frivillighet.
Revisjonen var i 2017 av den oppfatning at det ble arbeidet godt med både risikovurdering og avviksmelding/ -håndtering ved sykehjemmene. Revisjonens undersøkelse viste for eksempel at det var gjennomført flere felles risikovurderinger på tvers av kommunens sykehjem, i tillegg til at det var gjennomført
risikovurderinger på det enkelte sykehjem. Forvaltningsrevisjonen viste at bruk av risikotavler utgjorde
en viktig del av sykehjemmenes arbeid med pasient- og brukersikkerhet. Bruk av risikotavler skulle bidra
til at identifiserte risikoområder fikk det nødvendig fokus, for på den måten å redusere sannsynligheten
for skader og uønskede hendelser på sykehjemmene.
Revisjonen vurderte at praksisen rundt avviksmelding og avviksbehandling fremsto som god ved avdelingene. Det fremkom at begge sykehjem hadde fokus på avviksmelding og benyttet avviksmeldingene
i internkontrollen og i interne forbedringsprosesser. Revisjonen fant at flere ansatte vegret seg for å
melde avvik. Årsaken til dette ble identifisert til å være usikkerhet og manglende opplæring. Et annet
funn var at situasjoner og hendelser som kunne vært registrert som avvik kun ble diskutert eller rapportert muntlig, uten at hendelsen nødvendigvis ble dokumentert i Risk Manager. Revisjonen påpekte at
det var viktig at sykehjemmene utviklet og etablert en god kultur for rapportering og registrering av avvik.
Dokumentasjon av tjenestetilbudet den enkelte bruker mottar skal gjøres i brukernes journal i Gerica37.
Det er enhetsleder som er ansvarlig for at alle brukere får opprettet en journal og utpekt en journalansvarlig. Revisjonens kontroll viste at begge sykehjem arbeidet etter tiltaksplaner. Er det avvik i forhold
til pasientens tiltaksplan skal dette dokumenteres i journal etter hver vakt. Revisjonens kontroll avdekket
at det ofte ble dokumentert for mye i pasientjournalene. For mye informasjon øker risikoen for at viktig
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Gerica er en elektronisk pasientjournal og et pasientadministrativt system for hele pleie- og omsorgssektoren
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informasjon kan gå tapt når ansatte skal lese seg opp på hva som har skjedd i løpet av foregående vakt.
Revisjonen vurderte at det vil være viktig å definere hva som skal dokumenteres i ulike sammenhenger
og situasjoner. Dette ville i større grad kunne sikre en enhetlig dokumentasjonspraksis blant de ansatte
på sykehjemmene.
Ifølge revisjonens vurdering overholdt ikke kommunen kravet om eget rom ved langtidsopphold fullt ut.
Revisjonens undersøkelse viste også at ved et av sykehjemmene var det en gruppe på seks pasienter
som delte på tre toalett og en dusj. Revisjonen var av den oppfatning at disse boforholdene ikke tilfredsstilte lov- og forskriftskrav fullt ut.
Revisjonen konkluderte med at sykehjemmene arbeidet godt med å levere trygge og forutsigbare tjenester. Revisjonen underbygget denne konklusjonen ved å vise til at brukerne, i en spørreundersøkelse,
gjennomgående høy score. Et område skilte seg merkbart ut i negativ forstand og det var fysioterapitjenesten.
Revisjonen konkluderte også med at de kontrollerte sykehjemmene i stor grad ivaretar behovet for en
verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser.
Revisjonen anbefalte kommunen å:


Fortsette arbeidet med å utvikle flere nivå 238 prosedyrer. Dette vil kunne sikre en universell
praksis ved kommunens sykehjem.



Fortsette fokuset på å implementere en god avvikskultur i avdelingene. Dette vil kunne sikre at
flere ansatte melder inn skriftlige avvik i Risk Manager.



Etterstrebe å kun benytte enkeltrom ved langtidsopphold. Dette vil i stor grad kunne sikre brukernes mulighet for ro og skjermet privatliv.



Videreutvikle praksis omhandlende dokumentasjon i tiltaksplan og journal. Kommunen bør i
større grad definere hva som skal dokumenteres og hvor det skal dokumenteres, slik at praksis
blir enhetlig og oversiktlig.

Bystyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten i sak 108/17.
1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet i heldøgns omsorgsplasser» til etterretning.
Bystyret finner det positivt at kommunen i all hovedsak leverer tjenester som er trygge, helhetlige, samordnet og fleksible, og at det gis rom for brukermedvirkning og individuell tilpasning.
2. Bystyret merker seg revisjonens anbefalinger og finner det tilfredsstillende at rådmannen allerede jobber kontinuerlig med forbedringsarbeidet ved å:
 Utvikle flere nivå 2 prosedyrer. Dette vil kunne sikre en universell praksis ved
kommunens sykehjem.
 Implementere en god avvikskultur i avdelingene. Dette vil kunne sikre at flere
ansatte melder inn skriftlige avvik i RiskManager.
 Videreutvikle praksis omhandlende dokumentasjon i tiltaksplan og journal.
Kommunen bør i større grad definere hva som skal dokumenteres og hvor det
skal dokumenteres, slik at praksis blir enhetlig og oversiktlig.
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Prosedyrer på nivå 2 vil være prosedyrer som gjelder for flere enheter innenfor samme virksomhetsområde, for eksempel prosedyrer som er felles for sykehjemmene i kommunen
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3. Bystyret ber rådmannen om å rapportere om sitt forbedringsarbeid knyttet til forvaltningsrevisjonen, til utvalg for velferd og folkehelse innen 1. oktober 2018.
Revisjonen legger til grunn kommunestyrets vedtak som revisjonskriterier for denne problemstillingen.

6.2 Datagrunnlag
Utvalg for velferd og folkehelse ble i møte 18.09.2018, orientert om hvordan administrasjonen hadde
fulgt opp bystyrets vedtak fra 16.11.2017 i sak 108/17 «Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Kvalitet i heldøgns omsorgsplasser». I bystyreprotokollen fra dette møtet fremkommer det at bystyret
tok forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet i heldøgnsomsorgsplasser» til orientering. Bystyret merket
seg revisjonens anbefalinger og uttrykte i vedtaket til saken, tilfredshet med at rådmannen allerede var
i gang med forbedringsarbeid i forhold til de fire anbefalingene revisjonen fremmet i sin rapport. Bystyret
ba videre rådmannen om å rapportere om sitt forbedringsarbeid knyttet til forvaltningsrevisjonen, til utvalg for velferd og folkehelse innen 1. oktober 2018.
Revisjonen har bedt om kommunens redegjørelse for hvordan man har forholdt seg kommunestyrets
vedtak i sak 108/17. Revisjonen mottok kommunens redegjørelse i brev datert 18.10.2021.
Nivå 2 prosedyrer
Revisjonen har fått opplyst at det har vært utfordrende å arbeide med å utvikle flere nivå 2 prosedyrer
under koronapandemien. Dette utviklingsarbeidet forutsetter på den ene siden at det fra ansatte innrapporteres prosedyrer som egner seg for denne type utviklingsarbeid, samt at det finnes kapasitet i organisasjonen til rent faktisk å gjøre arbeidet. Under pandemien har det skortet på begge deler.
Administrasjonen for kommuneområdet helse og velferd har informert revisjonen om at man de siste
årene har hatt fokus på å løfte prosedyrer fra nivå 3 til nivå 2 samt å utvikle nye prosedyrer på nivå 2. I
2015 ble det påbegynt et arbeid med å lage felles maler for risikovurderinger innenfor bestemte områder
som legemiddelhåndtering og ernæring. Risikovurderingsmalene ble utviklet i grupper og nøye diskutert
i flere arbeidsmøter. Dette arbeidet identifiserte behov for revidering av eksisterende prosedyrer og utarbeiding av nye. Videre er det utarbeidet maler for egenkontroller basert på disse risikovurderingene,
noe som på sin side har avdekket behov for revideringer av prosedyrer og/eller behov for opplæring.
Revisjonen har også blitt informert om at kommuneområdet helse og velferd over flere år (med oppstart
2012) har hatt en dokumentasjonsgruppe som har sett på dokumentasjon i Gerica og tilhørende prosedyrer. Det er laget og man har oppdatert legemiddelprosedyrer for henholdsvis hjemmetjenester og
heldøgns tjenester på nivå 2. Disse prosedyrene oppdateres kontinuerlig bl.a. ved innføring av velferdsteknologi. Prosedyrene blir gjort tilgjengelige i kommunens internkontrollsystem.
Kommuneområdet har også deltatt i læringsnettverket «Gode pasientforløp». Dette er en satsning
fra folkehelseinstituttet (FHI) og KS. Resultatet fra dette arbeidet er at det er utarbeidet en rekke sjekklister som skal dekke vesentlige sider ved pasientforløpet fra sykehus, via Helsehus, til oppstart-, kartlegging- og oppfølging av hjemmetjenesten. I slutten av 2020 ble dette arbeidet utvidet til å gjelde heldøgns pleie og bofellesskap. Dette arbeidet har bidratt til mer helhet i tjenestene og at det har blitt færre
prosedyrer på nivå 3.
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Kultur for avvikshåndtering
Diagrammet under viser at det har blitt rapportert flere avvik i årene etter 2016. Til tross for denne
økningen i innrapporterte avvik er det ifølge administrasjonen for helse og velferd fortsatt grunn til å tro
at det forekommer en viss underrapportering. Det er også forhold som tyder på at vurderingen av hva
som er et avvik kan variere fra sted til sted i organisasjonen. Dette kan bidra til utrygghet blant de ansatte
og dermed færre rapporterte avvik.
Det er derfor planlagt et videre arbeid med å definere hva som er et
avvik slik at det kan etableres en
felles forståelse og en lik praksis
på tvers i organisasjonen.
Administrasjonen peker på at bruk
av elektroniske medisinskap og
medisintraller har begynt på kommunens sykehjem. Dette er en stor
investering som har som mål å minimere muligheten for avvik når
Tabell 15 Avvik per måned 2016 - 2021 (Kilde: Sarpsborg
det gjelder legemiddelhåndtering. I
kommune)
tillegg til økt pasientsikkerhet, er
målet også at misbruk og svinn skal elimineres, samt at man skal få økonomiske besparelser gjennom
redusert lagerbeholdning og redusert risiko for at man må kassere medisiner for eksempel på grunn av
at de er gått ut på dato. Med dette systemet er alle uttak og all påfylling av legemidler registrert elektronisk og følgelig sporbart. Dette tiltaket oppfatter administrasjonen å være et viktig steg på veien mot en
bedre og sikrere legemiddelhåndtering i Sarpsborg kommune.
Et annet avviksreduserende tiltak innenfor legemiddelhåndtering som revisjonen er opplyst om er å
samle tidspunktet for endring av medisiner slik at det iverksettes samtidig med neste utlevering av multidose fra apotek.
Et annet tiltak som administrasjonen for helse og velferd peker på er innføringen av pasientsikkerhetstavler som ble innført som en konsekvens av Sarpsborg kommunes deltakelse i læringsnettverket «Ledelse av pasient- og brukersikkerhet» i 2016/2017. Hensikten med tavlene opplyses å være å følge med
på visse kritiske parametere, nettopp for å forebygge avvik. Bedre bruk av tiltaksplaner i Gerica skal
bidra til det samme.
Revisjonen har fått opplyst at det kan forekomme mangelfull registrering av tjenestekvalitetsavvik knyttet
til der en pasient forringer livskvaliteten til andre gjennom utfordrende adferd. Dette er en problematikk
som blir viktig framover i forbindelse med tildeling av plasser i institusjon eller bofellesskap.
Fra administrasjonen sin side pekes det på at Sarpsborg kommune implementerte et nytt kvalitetssystem i november 2021. Det nye kvalitetssystemet Netpower skal gjøre det enklere å registrere avvik.
Opplæring i hvordan ansatte skal skrive avvik er tatt med i opplæringsplanene og satt i system. Avvikshåndtering er også et tema i kompetanseskjemaene. Det pekes også på at virksomhetene har etablert
kvalitetsteam som jobber med avvikene lokalt og identifiserer forbedringspunkter eller opplæringsbehov.
Dokumentasjon i pasientens tiltaksplan og pasientjournal
Revisjonen er blitt opplyst om at det ble nedsatt en gruppe kalt «Dokumentasjonsgruppa» i 2012. Denne
gruppa består av medlemmer fra ulike virksomheter. Gruppens arbeid er forankret i kommuneområdets
kvalitetsutvalg og er gitt så høy prioritet at det er obligatorisk oppmøte i gruppa. Formålet med denne
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arbeidsgruppen er bl.a. å bidra til forsvarlig og enhetlig dokumentasjonspraksis, fremme forslag om
forbedringsområder, fremme forslag til revidering og utvikling av prosedyrer innenfor fagområdet «dokumentasjon» samt å arrangere faglig forum for å styrke kompetansen innenfor dette spesifikke fagområdet. Det er også opprettet en saksbehandlergruppe som bl.a. har som oppgave å bidra til enhetlig
forvaltningspraksis gjennom prosedyrer, vedtaksmaler og rolleforståelser i tråd med kommunens egne
mål og krav i lov og forskrift.
Det er laget ulike prosedyrer som skal sikre riktig, god og enhetlig dokumentasjon:





Prosedyre «Gerica dokumentasjon». Denne prosedyren inneholder retningslinjer om hva som
skal dokumenteres og hvilke journaltyper som skal brukes til ulike formål.
Prosedyre «Gerica – dokumentasjon i tiltaksplan». Formålet med denne prosedyren er å
sikre lett tilgjengelige opplysninger om den enkelte tjenestemottaker, sikre forsvarlig praksis,
overholdelse av dokumentasjonsplikten samt pasientsikkerhet.
De forskjellige sjekklistene i pasientforløpet, jf. beskrivelsen i nivå 2 prosedyrer

Revisjonen har fått vite at det per nå er mange journaltyper som er utarbeidet til ulike formål. Det finnes
for eksempel en egen journaltype som skal brukes dersom en pasient faller. Tidligere ble slike hendelser
dokumentert i Risk Manager, noe som gjorde det vanskelig å ta ut rapporter knyttet til enkelthendelser.
Ved å registrere en slik hendelse på den enkelte pasient, er det mulig å ta ut rapporter knyttet til akkurat
denne pasienten i tillegg til at man også kan ta en samlerapport over alle hendelser. Fordelen med
mange forskjellige journaltyper opplyses å være at det er lettere å gå tilbake i dokumentasjonen og
skaffe oversikt. Sammen med de ulike journaltypene er det utarbeidet tekstbanker som angir hva slags
dokumentasjon som skal registreres i det enkelte tilfellet. Innholdet i tekstbankene endres etter innspill
fra de som bruker dem. Når man har mange forskjellige journaltyper så er det en risiko for at viktig
informasjon kan arkiveres i feil journaltype.
Ved siden av at det er utarbeidet prosedyrer, så har man også utarbeidet ulike e-læringskurs som benyttes for å skolere de ansatte i bruk av nye prosedyrer. Kursene er tilgjengelig på plattformen til KSlæring39. Det kan for eksempel tas e-kurs i temaer som «Tiltaksplan i Gerica» og e-læringskurs knyttet
til pasientforløp. I tilknytning til det sistnevnte er det laget to kurs – ett for hjemmebaserte tjenester og
Helsehuset og ett for heldøgns pleie og bofellesskap.
Det er også utarbeidet kurs om hvordan man bruker LMP 40 (Mobile Lifecare) og bruk av tiltaksplan på
LMP. E-læringskurset «Gerica IPLOS, røde kællær» omhandler retting av feil/mangler i IPLOS data.
Revisjonen er også blitt opplyst om at Sarpsborg kommune satser på opplæring i bruk av Gerica. Et
tiltak som vurderes som viktig for å få riktig dokumentasjon lagret i dette systemet. Deltakere her har
vært saksbehandlere og andre ressurspersoner fra flere tjenester.
Høsten 2021 ble det gjennomført opplæring i temaet «Dokumentasjon i tiltaksplan» for Helsehuset, der
over 100 ansatte deltok. Administrasjonen for helse og velferd presiserer at forbedringer knyttet til dokumentasjon er noe som det arbeides med kontinuerlig. Om man ser at det kan være hensiktsmessig å
lage tekstbanker f.eks. knyttet til bestemte tiltak, så gjøres det. Mye av dette arbeidet gjøres i samarbeid
med tjenestene. Det oppleves at det er en vilje til å gjøre ting enhetlig, noe som er en forutsetning for å
løfte prosedyrer fra virksomhetsnivå til kommuneområde nivå.
39

https://www.kslaring.no/local/catalogue/index.php?facets=802&page=1&search=*
Program (applikasjon) på en mobil enhet som henter og skriver informasjon til Gerica. Den mobile
enheten, for eksempel ett nettbrett, blir ofte omtalt som LMP.
40
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6.3 Vurderinger
Nivå 2 prosedyrer
Revisjonen er opplyst om at kommuneområdet helse og velferd har hatt fokus på å løfte prosedyrer fra
nivå 3 til nivå 2, samt å utvikle nye prosedyrer på nivå 2. Det er blant annet laget felles maler for risikovurderinger innenfor områder som legemiddelhåndtering og ernæring. Basert på disse risikovurderingene er det utarbeidet og oppdatert legemiddelprosedyrer for henholdsvis hjemmetjenester og heldøgns tjenester på nivå 2. Disse prosedyrene oppdateres kontinuerlig bl.a. ved innføring av velferdsteknologi. Prosedyrene blir gjort tilgjengelige i kommunens internkontrollsystem. Det er også utarbeidet
felles maler for egenkontroller. I tillegg til det som allerede er nevnt er det arbeidet med fellesprosedyrer
knyttet til dokumentasjon i Gerica. Deltakelse i læringsnettverket «Gode pasientforløp» har bidratt til
mer helhet i tjenestene og at det har blitt færre prosedyrer på nivå 3. Basert på de opplysninger som er
fremlagt fra administrasjonen vurderer revisjonen at bystyrets vedtak er fulgt opp på dette punktet.
Kultur for avvikshåndtering
Dokumentasjon fremlagt av administrasjonen viser at antallet rapporterte avvik er høyere nå enn tidligere. Revisjonen vurderer dette som en indikasjon på at aksepten for å rapportere har økt og at man
følgelig har fått en bedre avvikskultur. Revisjonen registrerer at til tross for økningen i innrapporterte
avvik er det ifølge administrasjonen for helse og velferd, fortsatt grunn til å tro at det forekommer en viss
underrapportering. Det er også forhold som tyder på at vurderingen av hva som er et avvik kan variere
fra sted til sted i organisasjonen. Revisjonen er opplyst om at det er igangsatt et arbeid for etablere en
felles forståelse og en lik praksis på tvers i organisasjonen. Dette vurderer revisjonen som positivt. Revisjonens kontroll av avvikssystemet i kommuneområde helse og velferd i forbindelse med forvaltningsrevisjonsprosjektet «Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting», har vist at kommuneområdet i all hovedsak har etablert et avvikssystem som registrer, behandler og lukker avvik og som i tillegg
til dette sikrer regelmessig gjennomgang av avvik i hele organisasjonen – herunder rapportering til og
behandling av kommunens øverste ledelse. Basert på de opplysninger som er fremlagt fra administrasjonen og de kontroller som revisjonen har gjort i forbindelse med problemstilling 2 vurderer revisjonen
at bystyrets vedtak er fulgt opp på dette punktet.
Dokumentasjon i pasientens tiltaksplan og pasientjournal
Administrasjonen har opplyst revisjonen om at arbeidet med dokumentasjon har høy prioritet. Det er
nedsatt en arbeidsgruppe, med forankring i kommuneområdets kvalitetsutvalg (det vil si på øverste administrative nivå). Mandatet til denne arbeidsgruppen skal være «..å bidra til forsvarlig og enhetlig dokumentasjonspraksis, fremme forslag om forbedringsområder, fremme forslag til revidering og utvikling
av prosedyrer innenfor fagområdet «dokumentasjon» samt å arrangere faglig forum for å styrke kompetansen innenfor dette spesifikke fagområdet». Revisjonen vurderer det som positivt at kommuneområdets ledelse prioriterer arbeidet med god dokumentasjon så høyt og mener dette gir et signal til resten
av organisasjonen om at dette fagområdet skal ha fokus. Revisjonen vurderer det også som hensiktsmessig at det er utviklet et sett med prosedyrer som skal bidra til riktig, god og enhetlig dokumentasjonspraksis. Revisjonen vurderer utarbeidelsen av ulike e-læringskurs som viktige tiltak for å skolere
de ansatte i bruk av nye prosedyrer vedrørende dokumentasjon i Gerica og bruk av tiltaksplan. Basert
på de opplysninger som er fremlagt fra administrasjonen vurderer revisjonen at bystyrets vedtak er fulgt
opp på dette punktet.
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6.4 Konklusjon
Basert på de opplysninger som revisjonen har mottatt fra Sarpsborg kommune og de undersøkelser
knyttet til avvikshåndteringen som er gjennomført i tilknytning til problemstilling 2, konkluderer revisjonen
med at kommunen har iverksatt tiltak for å følge opp anbefalingene i forvaltningsrevisjonsprosjektet fra
2017.
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7 KILDER
Interne dokumenter Sarpsborg kommune
 Kommunedelplan Helse og omsorg 2017-2028
 Organisasjonskart helse og velferd Sarpsborg kommune
 Delegasjonsreglement
 Lederavtaler
 Opplæringsplan virksomhet Omsorgstjenester Valaskjold
 Plan for Hjemmetjenesten i Sarpsborg kommune 2020
 Styringsdokument for opplæring og kompetanse 2011-2020
 Opplæringsplan hjemmetjenester Sentrum
 Årshjul virksomhet Hjemmetjenester sentrum 2020
 Retningslinje for risikovurdering
 Diverse rutiner knyttet til legemiddelhåndtering
 Risikovurdering av «Legemiddelhåndtering i hjemmetjenester sentrum»
 Risikovurdering av ernæringssituasjonen for hjemmeboende
 Diverse egenkontroller
 Prosedyren «Ernæring i hjemmetjenesten»
 Prosedyre for avviksbehandling
 Prosedyre for avviksmeldere i Risk Manager
 Veiledning til registering av avvik
 Prosedyre for lederkontroll av gjennomførte e-læringskurs
 Avviksrapport januar – desember 2021
 Plan for forvaltningsrevisjon vedtatt i bystyret i Sarpsborg kommune i sak 2/20, 27.02.2020
 Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester 2018
 Årsrapport Kvalitetsutvalg helse og velferd 2019
 HMS årsplan 2020 og 2021
 Informasjonshefte til vikarer og nyansatte – Valaskjold bofellesskap og sykehjem
 Kompetanseplan enhet omsorgstjenester Valaskjold
 Diverse referat fra kvalitetsteam sentrum
 Diverse referat fra kvalitetsutvalget 2020 – 2021
 Stillingsbeskrivelser sykepleier, vernepleier og helsefagarbeider
 Arbeidsbeskrivelse – vaktansvarlig sykepleier
 Virksomhetsplan 2021-24 - Virksomhet hjemmetjenester sentrum Sarpsborg kommune
 Virksomhetsplan for Virksomhet Valaskjold, Sarpsborg kommune 2020
 Årshjul 2021 - hjemmetjenester sentrum
 Årsrapport Kvalitetsutvalg helse og velferd 2019
 Årsrapport Kvalitetsutvalg helse og velferd 2020
 Årsrapport 2020 - Sarpsborg kommune
 Tilstandsrapport 1. tertial 2021- Sarpsborg kommune

Lover
 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven - hol)
 Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven - pbrl)
Forskrift
 Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (kvalitetsforskriften) - FOR-2003-06-27-792
 Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) - FOR-2010-11-12-1426
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Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie (sykehjemsforskriften) - FOR1988-11-14-932
Forskrift om legemiddelhåndtering - FOR-2008-04-03-320
Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator - FOR-2011-12-161256

Veiledere, retningslinjer og rundskriv
 Rundskriv: I-4/2007 Nasjonal standard for legetjenester i sykehjem
 Rundskriv: I-5/2007 - Aktiv omsorg – sentral del av et helhetlig omsorgstilbud
 Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven
 Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
 Veileder: Legetjenester i sykehjem
 Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring, IS – 1580
 St. meld nr. 50 (1996-97) Handlingsplan for eldreomsorgen
 St.meld. nr. 47 (2008–2009) Samhandlingsreformen - Rett behandling – på rett sted – til rett tid
 Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring
 KS: Orden i eget hus – Kommunedirektørens internkontroll
Nettadresser
 https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer
 https://www.legemiddelhandboka.no/T21/Palliativ_behandling
 https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/demens/miljorettede-tiltak-og-aktiviteter-ved-demens
 https://www.regjeringen.no/contentassets/3bbec72c19a04af88fa78ffb02a203da/demensplan_2020.pdf
 https://www.helsetilsynet.no/publikasjoner/brev-og-horingsuttalelser-fra-statens-helsetilsyn/2019/ny-varslingsplikt-til-statens-helsetilsyn-om-dodsfall-og-svart-alvorlige-skader-etterhendelser-i-kommunale-helse--og-omsorgstjenester/
 https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/god-klinisk-praksis-i-tannhelsetjenesten
 prosedyren «Ernæring i sykehjem og helsehus»

Annet
Østfold kommunerevisjon IKS (2017) Kvalitet i heldøgns omsorgsplasser
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8 VEDLEGG
8.1 Utledning av revisjonskriterier
Hovedkilden for revisjonskriteriene er forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene, også kalt kvalitetsforskriften. I tillegg til denne finnes det en rekke andre bestemmelser som relaterer seg til de grunnleggende behovene i kvalitetsforskriften. Kildene for disse mer presise revisjonskriteriene er følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Helse- og omsorgstjenesteloven (Hol)
Pasient- og brukerrettighetsloven (Pbrl)
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (kvalitetsforskriften) - FOR-2003-06-27-792
Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie (sykehjemsforskriften) - FOR1988-11-14-932
Forskrift om legemiddelhåndtering - FOR-2008-04-03-320
Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator - FOR-2011-12-161256
Rundskriv: I-4/2007 Nasjonal standard for legetjenester i sykehjem
Rundskriv: I-5/2007 - Aktiv omsorg – sentral del av et helhetlig omsorgstilbud
Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter
kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven
Veileder: Legetjenester i sykehjem
Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring, IS – 1580
St. meld nr. 50 (1996-97) Handlingsplan for eldreomsorgen

I forskriftens formålsparagraf er nedfelt at forskriften skal sikre at de som mottar pleie- og omsorgstjenester, etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven, får ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt for enkeltmenneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel. Forskriften kommer til anvendelse for kommunens gjennomføring av pleie- og omsorgstjenester, uavhengig av hvor
tjenesten utføres.
Kommunen skal etablere et system av prosedyrer som søker å sikre at tjenesteapparatet og tjenesteyterne kontinuerlig tilstreber at den enkelte bruker får de tjenester vedkommende har behov for til rett
tid, og i henhold til individuell plan når slik finnes. Forskriften bestemmer også at det skal gis et helhetlig,
samordnet og fleksibelt tjenestetilbud som ivaretar kontinuitet i tjenesten. Det fremkommer også at brukere av pleie- og omsorgstjenester, og eventuelt pårørende/verge/hjelpeverge, skal medvirke ved utforming eller endring av tjenestetilbudet. Den enkelte bruker skal gis medbestemmelse i forbindelse med
den daglige utførelse av tjenestene.
For å løse de oppgaver som er nevnt foran skal kommunen utarbeide skriftlige prosedyrer som skal
sikre at brukere av pleie- og omsorgstjenester får tilfredsstilt grunnleggende behov. Med grunnleggende
behov menes det blant annet at den enkelte bruker skal oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i
forhold til tjenestetilbudet som blir gitt. Brukeren skal også oppleve selvstendighet og styring av eget liv.
Den enkelte pasient/bruker skal få dekket fysiologiske behov som tilstrekkelig næring (mat og drikke)
gjennom variert og helsefremmende kosthold. Det skal gis rimelig valgfrihet i forhold til mat. Det skal
ytes tilpasset hjelp ved måltider og slik at brukerne får nok tid og ro til å spise.
Det skal legges til rette for at den enkeltes sosiale behov tilfredsstilles gjennom samvær med andre, i
fellesskap og aktivitet. Det skal gis mulighet for å følge en normal livs- og døgnrytme, hvor uønsket og
unødig sengeopphold unngås. Det skal også legges til rette for at den enkelte kan oppleve ro og et
skjermet privatliv. Ved langtidsopphold skal det gis tilbud om enerom.
Brukerne skal også få ivaretatt sin personlige hygiene, også munnhygiene, og naturlige funksjoner (toalett). Den enkelte skal få tilpasset hjelp ved av- og påkledning. Det skal også gis mulighet til at den
enkelte selv ivaretar sin egenomsorg.
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Pasienter og brukere skal få nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie og
omsorg tilpasset den enkeltes tilstand. Det gjelder også for nødvendig tannbehandling.
Kommunen skal gi et tilrettelagt tilbud for personer med demens og andre som selv har vanskelig for å
formulere sine behov.
Det skal gis en verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser.
Revisjonen har utledet revisjonskriterier under i alt 9 underoverskrifter. Revisjonskriteriene, med tilhørende forankring i lov og forskrift, er satt opp i dette skjemaet.
Revisjonskriterium

Hjemmel

1. Informasjon og brukermedvirkning

Kvalitetsforskriften: Brukere/pårørende medvirker ved utforming/endring av tjenestetilbudet.
Brukermedvirkning forutsetter at bruker og pårørende blir informert. Bestemmelser bl.a. i
Pbrl. kap. 3, bl.a. § 3-2 7.ledd: Brukere skal ha
den info som er nødv. for å få tilstrekkelig
innsikt i tjenestetilbudet og for å kunne ivareta
sine rettigheter.
Sykehjemsforskriften § 4-10: I de tilfelle hvor
det ikke er opprettet styre for boformen, må en
talsrepresentant for beboerne på annen måte sikres mulighet for innflytelse på driften.
Hol. § 3-10 2. ledd: Virksomheter som yter helseog omsorgstjenester, skal etablere
systemer for innhenting av pasienters og brukeres erfaringer og synspunkter.

Revisjonskriterium
Det skal foreligge rutiner, prosedyrer og systemer
som sikrer at brukere av pleie- og omsorgstjenester, og eventuelt pårørende/verge/hjelpeverge,
medvirker ved utforming eller endring av tjenestetilbudet.

2. Legemiddelhåndtering
Medisinutdeling
Revisjonskriterium
Det skal være utarbeidet skriftlige prosedyrer for
legemiddelhåndtering. Disse skal være gjort kjent
i virksomheten.
Det skal finnes skriftlige bestemmelser om hvilken kompetanse ansatte skal ha for å utføre oppgaver innen legemiddelhåndtering.

Forskrift om legemiddelhåndtering: Virksomhetsleder skal sørge for internkontroll, bl.a.
a) Etablere og oppdatere skriftlige prosedyrer for
legemiddelhåndtering. Disse skal
gjøres kjent i virksomheten.
b) Gi skriftlige bestemmelser om hvilken kompetanse ansatte skal ha for å utføre
oppgaver innen legemiddelhåndtering.
c) Sørge for at helsepersonell får nødvendig opplæring og kompetanseutvikling i
legemiddelhåndtering.

Det skal finnes rutiner og prosedyrer som sikrer
at kommunens helsepersonell får nødvendig
opplæring og kompetanseutvikling i legemiddelhåndtering.
3. Ernæring
Revisjonskriterium
Alle beboere i sykehjem/institusjon og personer
innskrevet i hjemme-sykepleien skal vurderes for
ernæringsmessig risiko ved innleggelse/vedtak

Kvalitetsforskriften:
Tilstrekkelig næring; Variert og helsefremmende
kosthold; Rimelig valgfrihet ift mat.
Hjelp ved måltider og nok tid og ro til å spise
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og deretter månedlig, eller etter et annet faglig
begrunnet individuelt opplegg.
Personer i ernæringsmessig risiko skal ha en individuell ernæringsplan med dokumentasjon om
ernæringsstatus, behov, inntak og tiltak.
4. Personlig stell og egenomsorg
Revisjonskriterium
Beboerne ved kommunens sykehjem skal:
- Få ivaretatt personlig hygiene og naturlige funksjoner (toalett)
- Få ivaretatt munnhygiene og nødvendig tannbehandling
- Følge en normal døgnrytme
- Få tilpasset hjelp ved av- og påkledning
- Få mulighet til selv å ivareta egenomsorg
5. Aktivisering og stimulering
Revisjonskriterium
Beboerne ved kommunens sykehjem skal:
- få tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter
- få dekket sine sosiale behov gjennom samvær,
fellesskap og aktivitet

6. En verdig livsavslutning
Revisjonskriterium
Beboere ved kommunens sykehjem bør ikke
være alene i livets sluttfase
7. Tilbud tilrettelagt for demente
Revisjonskriterium
Personer med alvorlig demens bør få tilbud om
pleie og omsorg i skjermet enhet ved kommunens sykehjem

Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring:
(Inneholder 12 anbefalinger, derav flere «skal»anbefalinger)
Dokumentere ernæringsstatus og vurdere ernæringsmessig risiko
Kvalitetsforskriften:
- Få ivaretatt personlig hygiene og naturlige funksjoner (toalett)
- Få ivaretatt munnhygiene og nødvendig tannbehandling
- Følge en normal døgnrytme
- Få tilpasset hjelp ved av- og påkledning
- Få mulighet til selv å ivareta egenomsorg

Kvalitetsforskriften:
- Tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter
- Sosiale behov (mulighet for samvær, fellesskap,
aktivitet)
Verdighetsforskriften:
Et mest mulig normalt liv, … med adgang til å
komme ut
Rundskriv I-5/2007: Kommunens plikt omfatter
også tjenester som skal dekke den enkeltes
behov for aktivitet; bidra til at bruker får mulighet
til å leve og bo selvstendig og til å ha en
aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med
andre
Kvalitetsforskriften:
En verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser
Verdighetsforskriften:
Lindrende behandling og en verdig død
Sykehjemsforskriften § 4-7:
Skjermet enhet for senil demente kan etableres
for grupper fra 4-12 beboere. Før innflytting
i enheten skal beboer være grundig undersøkt og
diagnosen langtkommet senil demens må
være fastslått.
St. meld nr. 50 (1996-97) Handlingsplan for
eldreomsorgen (s. 27):
Det anbefales at pleien og omsorgen for personer
med alvorlig demens bør foregå i
lovregulerte boliger fortrinnsvis i form av bokollektiv eller skjermede enheter i sykehjem.
Små og oversiktlige miljøer og stabilt personell er
viktig i omsorgen for aldersdemente.
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Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
Revisjonen har utledet revisjonskriterier med utgangspunkt i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i
helse- og omsorgstjenesten, for å vurdere om kommunen planlegger, gjennomfører, evaluerer og korrigerer sin virksomhet i tråd med kravene.
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring erstatter den tidligere forskriften om internkontroll. Det går nå
tydeligere frem at internkontroll er en integrert og naturlig del av virksomhetens styringssystem.
I forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten fremkommer følgende vedrørende styringssystemet jf. §§ 6,7,8,9 (planlegging, gjennomføring, evaluering og korrigering):
Plikten til å planlegge fremkommer i forskriftens § 6. Planleggingsplikten innebærer å ha oversikt over
og beskrive virksomhetens mål, oppgaver, aktiviteter og organisering. Det skal klart fremgå hvordan
ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt og hvordan det skal arbeides systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet i virksomheten.
Det skal innhentes tilstrekkelig informasjon og kunnskap til å kunne planlegge og gjennomføre oppgavene.
Videre skal man ha oversikt over følgende:
 relevant regelverk, retningslinjer og veiledere, og planlegge hvordan dette skal gjøres kjent i
virksomheten
 medarbeideres kompetanse og behov for opplæring
 avvik, herunder uønskede hendelser, evalueringer, klager, brukererfaringer, statistikk, informasjon og annet som sier noe om virksomheten overholder helse- og omsorgslovgivningen, inkludert om tjenestene er faglig forsvarlige og om virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet.
 områder i virksomheten hvor det er risiko for svikt eller mangel på etterlevelse av myndighetskrav og områder hvor det er behov for vesentlig forbedring av kvaliteten på tjenesten og pasientog brukersikkerheten. Man skal også planlegge hvordan denne risikoen kan minimaliseres og
særlige legge vekt på risikofaktorer forbundet med samhandling internt og eksternt.
Plikten til å gjennomføre fremkommer av forskriftens § 7. Dette innebærer å sørge for at virksomhetens oppgaver, organisering og planer er kjent i virksomheten og gjennomføres, samt sørge for at medarbeidere har nødvendig kunnskap om og kompetanse i det aktuelle fagfeltet, relevant regelverk, retningslinjer, veiledere og styringssystem. Videre skal det utvikles og iverksettes nødvendige prosedyrer,
instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av helse- og
omsorgslovgivningen. Det skal også sørges for at medarbeidere medvirker slik at samlet kunnskap og
erfaring utnyttes, og sørge for å gjøre bruk av erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende.
Plikten til å evaluere fremkommer av forskriftens § 8. Dette innebærer å kontrollere at virksomhetens
oppgaver, tiltak, planer og mål gjennomføres samt vurdere om gjennomføring av oppgavene, tiltakene
og planene er egnet til å etterleve krav i helse- og omsorgslovgivningen. Videre skal det evalueres om
iverksatte tiltak ivaretar kravene i helse- og omsorgslovgivningen, samt vurdere virksomheten på bakgrunn av pasienter brukere og pårørendes erfaringer. Det skal også gjennomgås avvik, slik at lignende
forhold kan forebygges. Minst en gang årlig skal det systematisk gjennomgå og vurdere hele styringssystemet opp mot tilgjengelig statistikk og informasjon om virksomheten for å sikre at det fungerer som
forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring av virksomheten.
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Plikten til å korrigere fremkommer i forskriftens § 9. Dette innebærer å rette opp i uforsvarlige og
lovstridige forhold, sørge for korrigerende tiltak som bidrar til at helse- og omsorgslovgivningen etterleves samt forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp
og forebygge overtredelser av helse- og omsorgslovgivningen.
Punktvis oppsummering av revisjonskriteriene:
Revisjonskriterium
Plikt til å planlegge
Kommunen må sørge for at helse- og omsorgstjenestene har en klar organisering, hvor fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet er fremkommer tydelig. Hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet bør være beskrevet.

Hjemmel
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i
helse- og omsorgstjenesten § 6

Plikt til å gjennomføre
Kommunen må sørge for at de ansatte i helse- og
omsorgstjenestene har tilgang til og kunnskap
om aktuelle lover og forskrifter.

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i
helse- og omsorgstjenesten § 7

Kommunen må sørge for at de ansatte har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter om virksomhetens internkontroll.
Kommunen må sørge for at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse innenfor det aktuelle fagområdet for å opprettholde kvaliteten i tjenesten.
Kommunen må sørge for at de ansatte får medvirkning i helse- og omsorgstjenesten slik at samlet kunnskap og erfaring blir nyttiggjort.
Plikt til å evaluere
Kommunen må gjøre bruk av erfaringer fra brukere i sitt forbedringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten.

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i
helse- og omsorgstjenesten § 8.

Kommunen må skaffe seg oversikt over områder
i helse- og omsorgstjenesten hvor det er fare for
svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav.
Plikt til å korrigere
Kommunen må utvikle, iverksette, kontrollere,
evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer
mv., for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av helse- og omsorgstjenesten.

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i
helse- og omsorgstjenesten § 9
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Kommunen skal foreta systematisk overvåking
og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at
den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i helse- og omsorgstjenesten.

73

235

8.2 Kommunedirektørens uttalelse

Unntatt offentlighet
OFL §5
ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS
Råkollveien 103
1664 ROLVSØY

Deres ref.:

Vår ref.:

Dato:

22/04805-9

07.04.2022

Oversendelse av høringsutkast av forvaltningsrevisjon - Kvalitet i
pleie- og omsorgstjeneste for tjenesteyting
Kommunedirektøren takker for grundig revisjonsrapport. Revisjonen har vurdert tre forhold:
1. Får brukere av pleie- og omsorgstjenester faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester og får
brukerne dekket grunnleggende behov, jamfør kvalitetsforskrift for pleie- og
omsorgstjenestene (FOR-2003-06-27-792)?
2. Er kommunens avvikshåndtering på pleie- og omsorgsområdet i tråd med kravene i forskrift
om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (FOR-2016-10-28-1250)?
3. Har kommunen iverksatt tiltak for å følge opp anbefalingene i forvaltningsrevisjonen «Kvalitet i
heldøgns omsorgsplasser» fra 2017?
Kommunedirektøren er fornøyd med at revisjonen har konkludert med at brukere av pleie- og
omsorgstjenester i Sarpsborg kommune i all hovedsak får faglig forsvarlige helse- og
omsorgstjenester og får dekket grunnleggende behov. Vi ser at Revisjonen har funnet grunnlag for å
gi anbefalinger/forbedringspunkter innenfor bl.a. områdene ernæring, bruk av kompetanse og bedre
aktivitetstilbudet til hjemmeboende med demens. Disse oppfattes som meget nyttige og som det både
jobbes med og vil jobbes mer med i tiden fremover. Det er verdt å nevne årsturnus som er et
pågående prosjekt som bl.a. skal bidra til bedre bruk av kompetanse, prosjektet Bærekraftig
omsorgstjenester som bl.a. skal se på oppgavefordelingen mellom profesjonene i helse og
omsorgstjenesten, og at det nylig var offisiell åpning av et aktivitetstilbud til yngre med
demensdiagnose på Eplehagen dagsenter.
Revisjonens konklusjon knyttet til avvikshåndtering angir at kommuneområdet helse og velferd i
Sarpsborg kommune, har etablert et avvikssystem som registrerer, behandler og lukker avvik samt
sikrer en gjennomgang av avvikene. Revisjonens anbefaling går på å forsikre oss om at avvik
håndteres etter de interne retningslinjene som er gitt. Det er en god avvikskultur i kommuneområde
helse og velferd og det er planlagt en workshop i mai med virksomhetslederne hvor både forståelse
av ulike typer avvik og behandling av avvik er tema. Det må legges til at det fra midten av november
2021 ble innført nytt kvalitetssystem, og det gjenstår litt arbeid for å sikre at bruken av systemet blir lik
bl.a. innenfor kommuneområde helse og velferd. Videre anbefaler Revisjonen å ha en oversikt over
alle innmeldte hendelser til Statens helsetilsyn. Denne oversikten påbegynnes umiddelbart.
Når det gjelder det siste forholdet som er en oppfølging fra forvaltningsrevisjon Kvalitet i heldøgns
omsorgsplasser» fra 2017, konkluderer revisjonen med at kommunen har iverksatt tiltak for å følge
opp anbefalingene som ble gitt.
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Kommunedirektøren er fornøyd med bemerkningen revisjonen har gjort vedrørende
koronasituasjonen og at den kan ha hatt betydning for utfallet av revisjonen. Dette har vært en
krevende tid for mange og spesielt for helse og velferdsområdet. Revisjonen har vært utsatt to ganger
pga arbeid knyttet til koronasituasjonen og ekstra press på både virksomhetsledere og
helsepersonell.

Med hilsen

Turid Stubø Johnsen
Kommunedirektør
Dette brevet er signert elektronisk

Vedlegg:
Ida Marie Odsæter/Virksomhet stabstjenester, Turid Stubø Johnsen/Kommunedirektør
Saksbehandler: Ellinor Andreassen, Kommuneområde helse og velferd
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Oppfølgingsrapport på forvaltningsrevisjonsprosjekt- "IT-Sikkerhet",
Sarpsborg kommune
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «IT-Sikkerhet»,
samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:
1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt
«IT-Sikkerhet», til etterretning.
Fredrikstad, 11.04.2022

Vedlegg
 Oppfølgingsrapport «IT-Sikkerhet», datert den 08.04.2022.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Bystyret sak 81/20 og 82/20, den 06.10.2020– Forvaltningsrevisjonsprosjekt «ITSikkerhet», delrapport 1 og 2.
 Kontrollutvalgssak 20/20, den 09.06.2020 – forvaltningsrevisjonsprosjekt «IT-sikkerhet»
delrapport 1.
 Kontrollutvalgssak 20/30, den 22.09.2020 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt «ITSikkerhet», delrapport 2.
Saksopplysninger
Kontrollutvalget og bystyret behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport som
omhandlet kommunens IT-sikkerhet i 2020. I henhold til kommunelovens §23-2, e) skal
kontrollutvalget sørge for at vedtak, som bystyret treffer ved behandlingen av
revisjonsrapporter, blir fulgt opp.
Kontrollutvalget følger opp vedtaket ved at revisjonen har utformet en oppfølgingsrapport,
denne ligger som vedlegg til saken.
Bystyrets vedtak i sak 81/20 og 82/20 (sakene ble behandlet under ett) var følgende:
«1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «IT-sikkerhet, delrapport 1» til etterretning, og ber
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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 IT-sikkerheten
• 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 IKT-hendelser
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.»

og:
«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.»

Revisjonen har i sin oppfølgingsrapport kontrollert hvorvidt de ti anbefalingene er fulgt opp
av kommunen. Revisjonens vurdering og konklusjon er følgende:
«Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad bystyrets vedtak i sak 81/20 og 82/20
fra den 6. oktober 2020 er fulgt opp. Revisjonen har konkludert med at 8 av 10 kulepunkter er fulgt
opp. De siste 2 siste kulepunktene er påbegynt, men ikke ferdigstilt.
Kommunen bør videre fokusere på arbeidet med å:
• fullføre arbeidet med «prosjekt nytt kvalitetssystem», og med implementering av nytt verktøy
og metode for risikovurderinger.
• utvikle verktøy for å øke kunnskap om rutiner og bevissthet rundt avviksrapporteringen blant
de ansatte, slik at det meldes flere avvik på området informasjonssikkerhet og personvern.»

Kommunedirektøren har kommet med sin uttalelse til oppfølgingsrapporten. Dette ligger i sin
helhet på side 25 i rapporten.
Kommunedirektøren skriver blant annet følgende:
«Kommunedirektøren merker seg at revisjonen konkluderer med at de ser positivt på
iverksatte tiltak og at de alle svarer opp anbefalingene i de ti kulepunkter hvor det er
gjort vedtak om oppfølging. Det gjenstår ennå noe på to av tiltakene til at det kan
konkluderes med «fulgt opp». Kommunedirektøren tar dette til etterretning og vil
fortsette arbeidet med å:
 fullføre arbeidet med «prosjekt nytt kvalitetssystem», og med implementering av
nytt verktøy og metode for risikovurderinger.
 utvikle verktøy for å øke kunnskap om rutiner og bevissthet rundt
avviksrapporteringen blant de ansatte, slik at det meldes flere avvik på området
informasjonssikkerhet og personvern.»
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Vurdering
Samlet sett vurderer sekretariatet at dataene som er benyttet er tilstrekkelig som grunnlag
for oppfølgingsrapportens vurderinger og konklusjoner. Siden dette er en oppfølgingsrapport
er det ikke gjennomført kontrollhandlinger av kommunens praksis, det er kontrollert
kommunens systemer og rutiner.
Sekretariatet vurderer at kommunedirektøren slutter seg til revisjonens konklusjon.
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og kommunedirektørens uttalelse til
rapporten til etterretning.
Sekretariatet anbefaler videre at kontrollutvalget legger revisjonens vurderinger og
konklusjon til grunn i sitt forslag til vedtak i bystyret. Sekretariatet merker seg at alle
punktene i kommunestyrets vedtak er fulgt opp eller påbegynt. Vedrørende de to punktene
som er påbegynt, med ikke ferdigstilt, vurderer sekretariatet at kommunedirektøren svarer
godt ut og viser til hvordan dette skal følges opp videre. Sekretariatet ser ingen grunn til
videre oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet.
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1 Innledning
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 fastslår at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak om forvaltningsrevisjoner blir fulgt opp, og skal rapportere til kommunestyret om vedtaket er fulgt
opp.
Revisjonen gjennomførte forvaltningsrevisjonen «IT-sikkerhet» i Sarpsborg kommune i 2020. Delrapport 1 fra revisjonen ble behandlet i kontrollutvalget i sak 20/20 den 9. juni 2020. Delrapport 2 ble behandlet i kontrollutvalget i sak 20/30 den 22.09.2020. Rapport 1 og 2 ble behandlet av bystyret i sakene
81/20 og 82/20 den 6. oktober 2020. Bystyret vedtok i saken at vedtaket skulle følges opp med en
samlet oppfølgingsrapport levert av revisjonen. Oppfølgingsrapporten skal behandles av kontrollutvalget og bystyret.
Revisjonen vil takke kommunen for samarbeidet i forbindelse med gjennomføring av oppfølgingsundersøkelsen.
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2 Gjennomføring av undersøkelsen
Oppfølgingskriterier
Formålet med oppfølgingsundersøkelsen er å kontrollere om kommunestyrets vedtak i forbindelse med
forvaltningsrevisjonsrapporten er fulgt opp.
Bystyret i Sarpsborg kommune fattet følgende vedtak i sak 81/20 og sak 82/20. Sakene ble behandlet
under ett:
«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 IT-sikkerheten
• 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 IKT-hendelser
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.»
og:
«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.»
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Bystyret ba i vedtaket administrasjonen om å følge opp revisjonsrapportenes anbefalinger. I denne oppfølgingsrapporten beskrives det hvordan vedtaket er arbeidet med, og revisjonen gjør en vurdering av i
hvilken grad administrasjonen har fulgt opp vedtaket.

Metode og datagrunnlag
Revisjonen ba i e-post til kommunedirektøren datert 4. januar 2022 om en redegjørelse for hvilke tiltak
som er iverksatt som følge av bystyrets vedtak. Revisjonen ba også om at eventuelle iverksatte tiltak
dokumenteres, for eksempel ved at utarbeidede rutiner, kartlegginger, referater eller lignende dokumentasjon ble lagt ved redegjørelsen.
Kommunedirektøren ved fagansvarlig informasjonssikkerhet Bjørn Lande har i e-post til revisjonen datert
20. januar 2022 redegjort for fremdrift på kommunens oppfølging av kommunestyrets vedtak.
Revisjonen har også på forespørsel fått oversendt fire sentrale dokumenter, en retningslinje for passord,
ett tiltakskort for svikt i IKT-systemer og to styringsdokumenter som beskriver ansvarsfordelingen og
gangen i arbeidet med IT-sikkerhet.
Revisjonen har gjennomført vurderinger på bakgrunn av administrasjonens redegjørelse og oversendt
dokumentasjon.
Videre har kommunedirektøren fått anledning til å uttale seg om denne rapporten før den ble sendt til
behandling i kontrollutvalget i Sarpsborg kommune. Uttalelsen ligger vedlagt.

3

245

3 IT-sikkerhet delrapport 1: Planer og rutiner for IT-sikkerhet og iverksatte sikkerhetstiltak
Bakgrunn for vedtaket
Østre Viken kommunerevisjon gjennomførte forvaltningsrevisjonen «IT-sikkerhet» for Sarpsborg kommune i 2020. Dette kapittelet gjør rede for, i syv delkapitler, bakgrunnen for anbefalingene, administrasjonens redegjørelse for oppfølging av kommunestyrets vedtak og revisjonens vurdering av gjennomføringen. Dette kapittelet tar for seg de forhold som ble undersøkt i delrapport 1.

Kulepunkt 1
3.2.1

Bakgrunn

Forvaltningsrevisjonen viste at Sarpsborg kommune har utarbeidet retningslinjer for hvordan sikkerhetsarbeidet skal organiseres og gjennomføres. Selv om man vurderte at det forelå utkast til nye retningslinjer
som ivaretok beskrivelser av ansvar og organisering på en tydelig og avklart måte, fant man at gjeldende
retningslinje ikke var oppdatert etter dagens organisering. Derfor fremmet revisjonen en anbefaling om å
sikre at gjeldende retningslinje for sikkerhetsarbeidet også er oppdatert og tilpasset nåværende organisering.
Kommunedirektøren kommenterte på dette kulepunktet at: «Planer og rutiner er oppdatert i henhold til
dagens organisering og vil bli vurdert ved den årlige gjennomgangen i kommunedirektørens ledergruppe.»
For å styrke dette arbeidet vedtok bystyret følgende:
 Kommunen skal gjennomgå planer og rutiner knyttet til arbeidet med IT-sikkerhet, og
oppdatere disse etter dagens organisering, ansvar og funksjoner

3.2.2

Administrasjonens redegjørelse

Administrasjonen skriver i sin redegjørelse at dagens organisering, ansvar og funksjoner er beskrevet i
styringsdokumentet «Sikkerhetsorganisering i Sarpsborg kommune», og i vedlegget «Roller i sikkerhetsorganiseringen». Videre at dette er forankret i vedtak i kommuneledelsen (KL) fra 6. juni 2020, og at planer
og rutiner som er knyttet til arbeid med IT-sikkerhet forholder seg til disse rolle- og ansvarsbeskrivelsene.

3.2.3

Revisjonens vurderinger

Revisjonen ser positivt på at planer og rutiner knyttet til arbeidet med IT-sikkerhet er strukturert i ett oppdatert og samlende styringsdokument som fungerer som grunnlagsdokument for andre planer og rutiner
på området, og som også har bred forankring i ledelsen. I «Sikkerhetsorganisering i Sarpsborg kommune»
beskrives den generelle organiseringen av sikkerhetsarbeidet, og inneholder kontaktinformasjon til de
som er tildelt en formell rolle i arbeidet. I «Roller i sikkerhetsorganiseringen» fremkommer ansvarsfordelingen tydelig, og tydeliggjør også den delegerte myndigheten som tilhører de ulike rollene.
Revisjonen vurderer det som at vedtaket knyttet til kulepunkt 1 om å gjennomgå planer og rutiner knyttet
til arbeidet med IT-sikkerhet og oppdatere disse, er fulgt opp.
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Kulepunkt 2
3.3.1

Bakgrunn

Revisjonens undersøkelse viste at risikovurderinger av informasjonssikkerhet var et relativt vanlig verktøy
å bruke i Sarpsborg kommune, og at det var en tydelig ansvarsfordeling i risikostyringen. Revisjonen fant
også at det var noe ulik praksis i de ulike virksomhetene og at risikovurderingsbegrepet ikke var entydig
definert i alle virksomheter. Det fremkom at IT-avdelingen hadde fokus på det tekniske nivået når det
gjelder risikovurdering men revisjonen pekte på at prosessene som må til i forkant av innføringen av nye
systemer også var en viktig fase i risikostyringen. Blant annet kom det frem i intervjuene at det kunne
være et for stort fokus generelt blant de ansatte på hurtig iverksetting av nye systemer, og at dette kunne
gå på bekostning av den forberedende fasen. Videre viste revisjonens undersøkelser at dokumentasjonen
på gjennomførte risikovurderinger ikke var systematisert i tilstrekkelig grad.
Kommunedirektøren kommenterte på dette kulepunktet at: «Kommunen har påbegynt et arbeid med anskaffelse av nytt kvalitetssystem. I forbindelse med dette prosjektet vil kommunedirektøren stille krav til
hvordan risikovurderinger skal gjennomføres og dokumenteres»
For å styrke dette arbeidet anbefalte revisjonen følgende:
 sørge for en felles forståelse i organisasjonen av hvordan risikovurderinger skal gjennomføres og dokumenteres

3.3.2

Administrasjonens redegjørelse

Administrasjonen skriver i sin redegjørelse at det er opprettet nye maler og startet opplæring i bruk av et
standardisert felles risikovurderingsverktøy som er en del av «prosjekt nytt kvalitetssystem». Det formidles videre at alle kommunalområder er involvert i innføringen av et nytt verktøy, en ny metode og en ny
måte risikovurderinger skal gjennomføres og dokumenteres på. Administrasjonen opplyser også om at
det er utarbeidet en egen veileder og mal for risikovurdering av IT-systemer. Det er også besluttet i kommuneledelsens møte den 22.06.21 at alle risikovurderinger skal gjennomføres i nytt kvalitetssystem.

3.3.3

Revisjonens vurderinger

Revisjonen ser positivt på at «prosjekt nytt kvalitetssystem» skal gi et standardisert risikovurderingsverktøy og at alle kommuneområder er involvert i innføringen av verktøyet. Revisjonen vil bemerke at arbeid
av denne typen er avhengig av løpende oppfølging i hele organisasjonen. Samtidig ser revisjonen at
arbeidet med å følge opp vedtak om å sikre en felles forståelse i organisasjonen av hvordan risikovurderinger skal gjennomføres og dokumenteres er igangsatt, med bred forankring på ledernivå, men at arbeidet med å implementere et nytt kvalitetssystem ute i organisasjonen fortsatt pågår.
Revisjonen vurderer på bakgrunn av dette arbeidet med kulepunkt 2 som påbegynt, men ikke ferdigstilt.
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Kulepunkt 3
3.4.1

Bakgrunn

Utgangspunktet for revisjonens anbefaling var en vurdering av at det i deler av kommunens virksomhet
var et for lavt sikkerhetsnivå når det gjaldt rutiner for passordhåndtering, først og fremst fordi mange
ansatte på revisjonstidspunktet hadde en lite hensiktsmessig praksis for passordhåndtering, med for enkle
passord som ble byttet for sjeldent. Dette var noe kommunen selv også konkluderte med, og kommunen
hadde satt i gang med å etablere nye rutiner for blant annet passordbytte og to-faktor autentisering. Samtidig vurderte revisjonen at kommunen hadde etablert tilfredsstillende prosedyrer for tilgangskontroll og
autorisering, som styrer hvem i organisasjonen som skal gi de ulike tilgangene.
Kommunedirektøren kommenterte på dette kulepunktet at: «Dette arbeidet er igangsatt, og nye rutiner for
passordbruk og –bytte innføres gradvis og fullføres i løpet av andre halvår 2020.»

For å styrke dette arbeidet vedtok bystyret følgende:
 Kommunen skal etablere rutiner for passordbruk og – bytte, som i større grad ivaretar
IT-sikkerheten

3.4.2

Administrasjonens redegjørelse

Administrasjonen skriver i sin redegjørelse at det er vedtatt ny retningslinje for passord i Sarpsborg kommune, som er lagt inn som tvunget passordpolicy for alle brukere fra og med september 2020. Administrasjonen skriver at alle ansatte nå følger ny retningslinje for passord, og at det i tillegg er slått på multifaktorautentisering (2-faktor) for innlogging utenfor kommunens lokaler, slik at brukernavn og passord
alene ikke gir tilgang.

3.4.3

Revisjonens vurderinger

Revisjonen ser positivt på at kommunen har etablert en ny passordpolicy, og at det er innført 2-faktor
innlogging på maskiner utenfor kommunens lokaler. Gjennom styringsdokumentene «Sikkerhetsorganisering i Sarpsborg kommune» og «Roller i sikkerhetsorganiseringen» fremstår ansvarsfordelingen med
hensyn til IT-sikkerhet generelt som oversiktlig, og ansvaret for å følge opp sikkerheten knyttet til passord
er tydelig fordelt som en del av dette. Dokumentet «Retningslinje for passord» plasserer mye av ansvaret
hos den enkelte ansatte, men legger også opp til et løpende kontroll av at passord som brukes i kommunen er sikre. Revisjonen ser også positivt på at kommunen, gjennom «Roller i sikkerhetsorganiseringen»,
tar sikte på å begrense tilganger til de som har et reelt behov for det.
Det er revisjonens vurdering at vedtaket om å etablere rutiner for passordbruk og –bytte, som i større
grad ivaretar IT-sikkerheten er fulgt opp.
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Kulepunkt 4
3.5.1

Bakgrunn

Bakgrunnen for denne anbefalingen var at revisjonen fant at rutinene for håndtering av IT-hendelser i
Sarpsborg kommune var erfaringsbasert og ikke nødvendigvis skriftliggjort. I testen av kommunens sikkerhetssystemer, i form av en phishing-mail, ble kommunens håndtering av hendelsen beskrevet som
veldig god. IT-avdelingen reagerte raskt og effektivt ved å informere i interne kommunikasjonskanaler og
gjennomføre tiltak som blokkering av domenet i brannmur. Det fremkom imidlertid også at phishing-mailen
ble videresendt litt frem og tilbake internt på IT-avdelingen, før noen kom frem til at de burde advare mot
phishing-mailen internt i kommunen. Revisjonen konkluderte derfor med at kommunen med fordel kan
etablere en sjekkliste for aktiviteter og tiltak ved uforutsette hendelser på IT-området. Dette for å reagere
enda raskere på slike hendelser og sikre at hendelser følges opp uavhengig av hvem som er på jobb på
tidspunkt for hendelsen.
Kommunedirektøren kommenterte på dette kulepunktet at: «Kommunen ser nytteverdi i å etablere et tiltakskort for håndtering av større, kritiske IT-hendelser. Pr. i dag håndteres slike hendelser ved å samle
alle relevante fagpersoner i et Incident Response Team, uten at prosessene og oppgavene på forhånd er
dokumentert. Tiltakskort og etablering av rutiner og sjekklister vil være nyttig for dette arbeidet. ette iverksettes innen utgangen av 2020.»
For å styrke dette arbeidet vedtok bystyret følgende:
 Kommunen skal etablere en rutine/sjekkliste for håndtering av uforutsette IT-hendelser

3.5.2

Administrasjonens redegjørelse

Administrasjonen skriver at: «Som en del av beredskapsplan for Sarpsborg kommune finnes det en «Delplan IKT». Denne planen er revidert og inneholder relevante tiltakskort. Tiltakskort «C. Svikt i IKT systemer» dekker uforutsette IT-hendelser».

3.5.3

Revisjonens vurderinger

I «Tiltakskort IKT – C. Svikt i IKT-systemer beskrives beredskapsorganisasjonens oppgaver ved
uønskede hendelser. Den beskriver 22 punkter for varsling, håndtering og oppfølging av uønskede IKThendelser.
Det er revisjonens vurdering at vedtakets kulepunkt 4 er fulgt opp, med bakgrunn i at beredskapsplanen
for IKT er revidert og at den inneholder det kommunen beskriver som relevante tiltakskort knyttet til svikt
i IKT-systemer.
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Kulepunkt 5
3.6.1

Bakgrunn

Revisjonen tok til etterretning at kommunen hadde etablert en internkontroll og gjennomførte internrevisjoner/sikkerhetsrevisjoner som var tilpasset risikoen på området. Videre at det også var etablert effektive
rapporteringslinjer til toppledelsen og at internrevisjonen, som en del av internkontrollen, var etablert etter
anerkjent standard. Bakgrunnen for denne anbefalingen var at dette ikke var tilfellet for egenkontrollen,
blant annet fordi gjennomføringen av egenkontroll i liten grad bygde på anerkjente internkontrollmodeller.
I tillegg mente revisjonen at kommunen i større grad kunne følge opp kontrollmiljøet som en del av internkontrollen, blant annet fordi en vurdering av kontrollmiljøet gjør det enklere å vite om det i den enkelte
virksomhet har kultur for å melde avvik.
Kommunedirektøren kommenterte på dette kulepunktet at: «Dette er tatt til etterretning, og vil være en
naturlig del av forestående prosjekt med oppgradering og fornyelse av kommunens kvalitetssystem.»
For å styrke dette arbeidet vedtok bystyret følgende:
 Kommunen skal oppdatere internrevisjonsgrunnlaget til gjeldende regelverk og vurdere å inkludere kontrollmiljøet i større grad

3.6.2

Administrasjonens redegjørelse

Administrasjonen skriver i sin redegjørelse at: «internrevisjonsgrunnlaget ble oppdatert høsten 2021 og
at referansen til utgått forskrift (personopplysningsforskriften) er fjernet. Videre at kontrollmiljøet er en
komponent som blir vurdert, men at administrasjonen i forestående revisjoner vil konkretisere dette i enda
større grad». Administrasjonen trekker frem fire områder som skal styrkes:
 «Kommunikasjon og håndheving av integritet og etiske verdier, det vil si vurderinger av i hvilket
omfang kommunens etiske regelverk er til stede i virksomhetens daglige drift, og i hvilken grad
er den reflektert i ledelsens holdninger og handlinger.
 At ledelsen innehar tilstrekkelig kompetanse innenfor virksomhetenes tjenesteområde og dermed
også er kvalifisert til å gjennomføre kontrollaktiviteter.
 At ledelsen har et bevisst og aktivt forhold til risikoer som tjenesteutøvelsen er utsatt for. At virksomhetens organisasjonsstruktur er bygd opp på en måte som underbygger god internkontroll.
F.eks. hvordan myndighet og ansvar som er delegert rapporteres til virksomhetens ledelse.
 At det er personalrutiner hvor rekruttering, opplæring, veiledning osv. er med på å fremme god
internkontroll (bevissthet knyttet til risiko, etiske holdninger med mer)».

3.6.3

Revisjonens vurderinger

Revisjonen tar til etterretning at internrevisjonsgrunnlaget er oppdatert og at referansen til utgått forskrift
er tatt bort. Det er revisjonens vurdering at den første delen av kulepunktet er fulgt opp.
Med hensyn til kulepunktets andre del, som går på å inkludere kontrollmiljøet i større grad, ser revisjonen
positivt på at administrasjonen gjort en vurdering av hvilke områder det er viktig å fokusere på i dette
arbeidet, men tar til etterretning at det ikke vises til konkrete tiltak som er gjort for å kartlegge kontrollmiljøet eller implementere nye retningslinjer. I og med at dette er vurdert slik kulepunkt 5 ber om, vurderer vi
også at denne delen av vedtaket er fulgt opp. Det er revisjonens vurdering at vedtakets kulepunkt 5 er
fulgt opp.
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Kulepunkt 6
3.7.1

Bakgrunn

Bakgrunnen for denne anbefalingen var at revisjonen så at der internrevisjonene viste gjennomgående
avvik i flere virksomheter ble det i liten grad gjort vurderinger av om dette er en problemstilling som bør
meldes som avvik på et høyere nivå i organisasjonen.
Kommunedirektøren kommenterte på dette kulepunktet at: «Kommunen ser positivt på innspillet, som vil
bidra til ytterligere læring og forbedring.»
For å styrke dette arbeidet vedtok bystyret følgende:
 Kommunen skal vurdere om gjennomgående funn etter flere gjennomførte internrevisjoner, i større grad bør etableres som en problemstilling/avvik på et overordnet organisatorisk nivå

3.7.2

Administrasjonens redegjørelse

Administrasjonen skriver at: «Funn fra internrevisjoner blir alltid registrert som avvik i kvalitetssystemet
og fulgt opp. Ved enkelte internrevisjoner har det blitt avdekket forhold som har krevd endringer eller tiltak
på overordnet organisatorisk nivå. I slike tilfeller har forbedringsarbeidet blitt løftet, slik at det har fått effekt
for flere. Samtidig ser kommunedirektøren at det kunne vært brukt mer tid på analyse av funn for å finne
fellestrekk. Kommunedirektøren vil derfor innarbeide dette i kommunens rutiner, slik at internrevisjoner
blir jevnlig evaluert med tanke på å identifisere og etablere felles forbedringspunkter».

3.7.3

Revisjonens vurderinger

Revisjonen tar til etterretning at kommunen har gjort enkelte tiltak for å samordne allerede eksisterende
informasjon og at man uttrykker et ønske om å følge dette opp på et overordnet organisatorisk nivå. Dette
er imidlertid ikke i skrivende stund dokumentert gjennom at det er systematisert f.eks. i en rutine eller et
årshjul e.l.
Det er revisjonens vurdering at vedtakets kulepunkt 6 er fulgt opp, i og med at det er vurdert, og også
bestemt å etablerte rutiner som systematiserer samordningen av internkontrollen på et overordnet nivå.
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Kulepunkt 7
3.8.1

Bakgrunn

Bakgrunnen for denne anbefalingen var at revisjonen i sine undersøkelser fant at kommunen hadde etablert beredskapsplaner som ivaretar IT-sikkerheten, men at disse i liten grad er øvet i organisasjonen. I
intervju med de ansatte fremkom det at kommunen ikke har gjennomført øvelser som tester planverket
på IT-området og at delplanene i liten grad har vært gjenstand for øvelser. I testen av kommunens ITsikkerhet viste kommunen en veldig god håndtering av hendelsen, men det ble også påpekt at det ikke
var etablert skriftlige rutiner/sjekkliste for håndtering av slike hendelser.
For å styrke dette arbeidet vedtok bystyret følgende:
 Kommunen skal sørge for å ha en øvet sikkerhetsorganisasjon med tanke på IKT-hendelser

3.8.2

Administrasjonens redegjørelse

Administrasjonen skriver at: «Det ble gjennomført en øvelse på en IKT-relatert hendelse etter mal og
metode fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 3. juni 2021. Øvelsen var planlagt i
januar, men på grunn av pandemien ble den utsatt. Slike øvelser vil bli planlagt hvert år fremover».

3.8.3

Revisjonens vurderinger

Revisjonen tar til etterretning at administrasjonen har gjennomført en øvelse på en IKT-relatert hendelse,
og at det er planlagt årlige øvelser fremover.
Det er revisjonens vurdering at vedtakets kulepunkt 7 om at kommunen skal sørge for å ha en øvet sikkerhetsorganisasjon er fulgt opp av administrasjonen.
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4 IT-sikkerhet delrapport 2: Sikkerhetskultur i Sarpsborg kommune
Bakgrunn for vedtaket
Østre Viken kommunerevisjon gjennomførte forvaltningsrevisjonen «IT-sikkerhet» for Sarpsborg kommune i 2020. Dette kapittelet gjør rede for, i tre delkapitler, bakgrunnen for anbefalingene, administrasjonens redegjørelse for oppfølging av kommunestyrets vedtak og revisjonens vurdering av gjennomføringen. Dette kapittelet tar for seg de forhold som ble undersøkt i delrapport 2.

Kulepunkt 1
4.2.1 Bakgrunn
Det kom frem i revisjonens undersøkelser at flertallet av respondentene i spørreundersøkelsen i liten grad
var kjent med kommunens «Rutine for gjennomføring av risikovurderinger informasjonssikkerhet». Det
fremkom at mer enn halvparten av respondentene svarte at de i liten grad var kjent med rutinen, noe
revisjonen oppfattet som en såpass stor andel at det innebar at et sentralt element i kommunens arbeid
med sikkerhetskultur manglet.
Kommunedirektøren kommenterte på dette kulepunktet at: «Kommunedirektøren ser betydningen av bred
involvering og god forankring i ledelsen for å lykkes med dette arbeidet. Det vil bli gjort en ny runde med
å informere om rutinene for risikovurdering i de enkelte kommuneområdenes ledergrupper. For å bedre
sikre at ledere og medarbeidere utover i organisasjonen har tilgang på nødvendige verktøy og bistand til
å gjennomføre risikovurderinger utarbeides det ny veileder som sammen med eksisterende rutiner på
området sendes ut til alle med lederrolle i kommunen. Både fagansvarlig informasjonssikkerhet og personvernombud bidrar med råd og veiledning, i tillegg til at det bygges kompetanse ute i virksomhetene.
Det vil gjennomføres ny opplæring for alle når kommunen tar i bruk nytt kvalitetssystem og verktøy for
risikovurderinger. Dette arbeidet har mål om å sluttføres første halvår 2021.»
For å styrke dette arbeidet vedtok bystyret følgende:
 Kommunen skal gjøre ansatte kjent med rutiner for risikovurdering, herunder vurdere
å involvere ansatte i arbeidet med å identifisere, vurdere og dokumentere risiko på
området

4.2.2 Administrasjonens redegjørelse
Administrasjonen skriver at: «I forbindelse med at kommunen tok i bruk nytt kvalitetssystem 17.11.21 ble
det avholdt opplæring i risikoanalyse. 115 ledere og medarbeidere deltok på det digitale kurset, i tillegg
ble det gjort opptak og kurset er tilgjengelig i KS Læring for kommunens ansatte. 25 ansatte har gjennomført kurset i etterkant. Samtidig ser kommunedirektøren at det er et behov for mer grunnleggende opplæring av kommunes ansatte innenfor temaet risikovurdering. I oppfølgingsprosjektet etter innføring av nytt
kvalitetssystem jobbes det på flere fronter med å styrke kompetansen innenfor dette området. Det tilbys
både kortere filmer og annet opplæringsmateriell som forteller hvorfor risikovurderinger er nødvendig,
samt at det vil avholdes workshoper og ulike aktiviteter rundt bruken av risikoanalysemodulen i det nye
kvalitetssystemet».
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4.2.3 Revisjonens vurderinger
Innføringen av nytt kvalitetssystem i kommunen var en forutsetning for å starte arbeidet med å følge opp
kulepunkt 1, knyttet til å gjøre de ansatte kjent med rutinene for risikovurdering. Revisjonen ser positivt
på at det nye kvalitetssystemet er tatt i bruk, og at det ble satt i gang kurs og opplæring av ledere og
medarbeidere om risikoanalyse i etterkant av dette. Revisjonen tar til etterretning at kommunedirektør
opplever at det er et behov for mer grunnleggende opplæring av kommunens ansatte innenfor temaet
risikovurdering. Revisjonen tar også til etterretning at det etter innføringen av nytt kvalitetssystem ble
igangsatt og gjennomført opplæring på området, som hvis den videreføres vil bidra til å gjøre ansatte
bedre kjent med rutinene for risikovurdering.
Det er revisjonens vurdering at kulepunkt 1 er fulgt opp, i og med at kommunen har fått en nytt kvalitetssystem, har gjennomført opplæring på risikoanalyse og vurdert å involvere ansatte i arbeidet med å identifisere, vurdere og dokumentere risiko.

Kulepunkt 2
4.3.1 Bakgrunn
Bakgrunnen for revisjonens anbefaling var at det kun har vært rapportert tre avvik på informasjonssikkerhet i løpet av de fire årene før undersøkelsene ble gjennomført. Revisjonen vurderte det som positivt at
kommunen hadde skriftliggjort rutiner for å melde avvik, og at det skal meldes avvik på informasjonssikkerhetsområdet særskilt. At antallet avvik på informasjonssikkerhet var så lavt tydet på at de ansatte ikke
visste når og hvor de skulle melde avvik, og at det ikke var etablert en kultur i kommunen for å melde
avvik på dette området.
Kommunedirektøren kommenterte på dette kulepunktet at: «Avviksregistrering og risikovurderinger er
sentrale komponenter i kommunens internkontroll, og begge er nødvendig for å ha god informasjonssikkerhet. Dette tiltaket vil følge samme metodikk som punktet ovenfor. I tillegg vil punktet få økt oppmerksomhet i den årlige egenkontrollen. Avdelinger med få eller ingen avvik vil bli fulgt opp med ekstra fokus
på opplæring og bevisstgjøring knyttet til rutiner for avviksregistrering».

For å styrke dette arbeidet vedtok bystyret følgende:
 Kommunen skal 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

4.3.2 Administrasjonens redegjørelse
Administrasjonen skriver at: «Sarpsborg kommune har en utvikling i antall registrerte avvik pr. år som har
gått fra 1.500 til 3.000 i løpet av de ti siste årene. Samtidig har antall avvik innenfor kategorien informasjonssikkerhet og personvern gått fra ca. 30 til 80. Dette indikerer en underrapportering, og er tall man
kan finne igjen også i andre kommuner. Hovedårsakene til manglende avviksfangst på dette området
handler om organisasjonskultur, tidspress og brukeropplæring. «Hva kan være sikkerhetsavvik her hos
oss?» er en diskusjon som bør tas på de fleste arbeidsplasser. Videre bør opplæringen på dette området
målrettes mot de ulike tjenesteområdene i kommunen. Det er grunn til å tro at obligatorisk opplæring i
informasjonssikkerhet og personvern i liten grad bidrar til å øke fangsten av avvik. I tillegg er kampen om
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medarbeidernes tid hard, og det å få innpass på personalmøter til å ha diskusjoner omkring temaet kan
være vanskelig.
I forbindelse med overgang til nytt kvalitetssystem har det blitt laget korte opplæringsfilmer som viser
hvordan man registrerer avvik. Kommunedirektøren ser at det er nødvendig med supplerende tiltak for å
øke avviksfangsten, og vil derfor legge inn i rutine for egenkontroll at virksomheter som ikke har registrert
avvik innenfor dette feltet foregående år, blir kontaktet og tilbudt spesifikk opplæring».

4.3.3 Revisjonens vurderinger
Administrasjonen har etter innføringen av nytt kvalitetssystem vært på søken etter effektive måter for å
øke avviksrapporteringen på informasjonssikkerhetsområdet. Derfor er det gjort tiltak knyttet til opplæring
og å gjøre ansatte kjent med rutiner for registrering av avvik. Tiltakene som er gjort har etter hva revisjonen
forstår vært av et mindre omfang og de har ikke hatt betydelig effekt på avviksregistreringen. Administrasjonen har slik revisjonen oppfatter det innsikt i problemstillingen og vilje til å følge det opp, men uttrykker
også at det fortsatt gjenstår å iverksette tiltak for å få ansattes bevissthet rundt avviksregistrering opp på
et tilfredsstillende nivå.
Det er revisjonens vurdering at vedtakets kulepunkt 2 er påbegynt, men ikke ferdigstilt. Det gjenstår etter
vår vurdering at man iverksetter tiltak som effektivt kan løfte ansattes bevissthet rundt avviksregistrering
opp på et tilfredsstillende nivå

Kulepunkt 3
4.4.1

Bakgrunn

Bakgrunnen for revisjonens anbefaling var funn gjort i spørreundersøkelsen til de ansatte. Den viste at et
lite mindretall svarte at de hadde tilgang til kommunens styringsdokumenter for sikkerhetsarbeidet, og at
mer enn halvparten svarte at de ikke visste om de hadde dette. I tillegg kom det frem at mange opplevde
RiskManager som uoversiktlig og at det var svært mange dokumenter som var dårlig sortert.
Kommunedirektøren kommenterte på dette kulepunktet at: «Styringsdokumentene har blitt revidert i forbindelse med ledelsens gjennomgang i juni 2020. I etterkant har også kommunens nåværende kvalitetssystem, RiskManager blitt oppdatert med nytt innhold, og uaktuelt innhold har blitt tatt bort. Ved overgang
til nytt kvalitetssystem vil styringsdokumentene bli lettere tilgjengelig for kommunens ansatte. Det vil bli
gitt informasjon til alle ansatte om hvor man finner dokumentene og hva de inneholder.»
For å styrke dette arbeidet vedtok bystyret følgende:
 Kommunen skal sørge for at de ansatte har relevante styringsdokumenter på området
lett tilgjengelig

4.4.2

Administrasjonens redegjørelse

Administrasjonen skriver at: «I forbindelse med årlig rapportering for ledere på temaet informasjonssikkerhet og personvern ble følgende spørsmål stilt ved rapporteringen for 2021:
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«Har du lest og forstått styrende dokumenter for informasjonssikkerhet og personvern? Dokumentene
ligger i kvalitetssystemet, under Felles, Informasjonssikkerhet og personvern, Styrende.» Svaralternativene var; «Ja – Nei – Dette er jeg usikker på, vennligst kontakt meg».
For fremtidig bruk vil vi søke å utnytte det nye kvalitetssystemets funksjonalitet for å sette opp leselister;
dvs. ett eller flere dokumenter som skal leses av ulike grupper av ansatte. Her kan en leder eller en
fagansvarlig bestemme hvilke dokumenter som er relevante for ulike grupper av ansatte, og tildele leselister med tilhørende tidsfrister. Så kan brukerne gi lesekvittering på dokumentene etter hvert som de blir
lest.»

4.4.3

Revisjonens vurderinger

Revisjonen ser positivt på at administrasjonen vil se på mulighetene som ligger i det nye kvalitetssystemet
for å distribuere og gi tilgang til relevante styringsdokumenter, og at det skal være et lederansvar å sette
opp leselister med dokumenter for de ansatte og kontrollere at dette gjennomføres. Kommunen har fra
før revidert relevante styringsdokumenter og disse er tilgjengelige i det nye kvalitetssystemet.
Revisjonen vurderer at vedtakets kulepunkt 3 om at ansatte skal ha relevante styringsdokumenter lett
tilgjengelig er fulgt opp.
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5 Konklusjon
Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad bystyrets vedtak i sak 81/20 og 82/20 fra
den 6. oktober 2020 er fulgt opp. Revisjonen har konkludert med at 8 av 10 kulepunkter er fulgt opp. De
siste 2 siste kulepunktene er påbegynt, men ikke ferdigstilt.
Kommunen bør videre fokusere på arbeidet med å:


fullføre arbeidet med «prosjekt nytt kvalitetssystem», og med implementering av nytt verktøy
og metode for risikovurderinger.



utvikle verktøy for å øke kunnskap om rutiner og bevissthet rundt avviksrapporteringen blant
de ansatte, slik at det meldes flere avvik på området informasjonssikkerhet og personvern.

Østre Viken Kommunerevisjon IKS
Rolvsøy, 08.04.2022

Kjetil Ramsdal (sign.)
forvaltningsrevisor

Casper Støten (sign.)
oppdragsansvarlig revisor
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6 Dokumentliste og vedlegg
Relevante dokumenter
a) Redegjørelse for oppfølging fra kommunen «Oppfølging forvaltningsrevisjon «IT-sikkerhet»
- kommunedirektørens redegjørelse», datert 20.01.2022 (vedlagt).
b) Retningslinje for passord, godkjent 21.12.2021.
c) Sikkerhetsorganisering i Sarpsborg kommune, godkjent 09.02.2021.
d) Roller i sikkerhetsorganiseringen, godkjent 12.11.2021.
e) Tiltakskort IKT – C. Svikt i IKT systemer, godkjent 18.03.2021.
f) Kommunedirektørens uttalelse til oppfølgingsrapporten, datert 06.04.2022 (vedlagt)
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6.2 Kommunedirektørens redegjørelse

ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS
Råkollveien 103
1664 ROLVSØY

Deres ref.:

Vår ref.:

19/12318-33

Dato:

20.01.2022

Oppfølging forvaltningsrevisjon "IT-sikkerhet" - kommunedirektørens
redegjørelse
Bakgrunn
Det vises til e-post fra Østre Viken Kommunerevisjon IKS (ØVKR) av 4. januar hvor det informeres om
at kommunerevisjonen er i gang med en oppfølging av forvaltningsrevisjonen «IT-sikkerhet Planer og
rutiner for IT-sikkerhet og iverksatte sikkerhetstiltak». Forvaltningsrevisjonen besto av 2
delrapporter vedtatt av bystyret i sak 81/20 og 82/20 den 06.10.2020.
Revisjonen ber på grunnlag av dette om kommunedirektørens redegjørelse for hvilke tiltak som er
iverksatt for å følge opp vedtaket. Revisjonen ber om at denne redegjørelsen gjøres punktvis for
hvert av de 10 punktene i vedtaket. Revisjonen ber også om at eventuelle iverksatte tiltak
dokumenteres. Dersom deler av vedtaket ikke er fulgt opp, ber revisjonen om en redegjørelse for
dette.
Revisjonen ber også om at det oppnevnes en kontaktperson som kan besvare eventuelle
oppfølgingsspørsmål.

Dette dokumentet
Dette dokumentet er kommunedirektørens redegjørelse for hvilke tiltak som er iverksatt for å følge
opp vedtakene i sak 81/20 og 82/20. Det redegjøres punktvis for de 7 punktene i vedtak 81/20 og de
3 punktene i vedtak 82/20. Punktene vil bli referert til som Del-1:1 … Del-1:7, og Del-2:1 … Del-2:3.
Både punktene om foreslåtte tiltak og Kommunedirektørens tidligere uttalelse til disse rapportene er
tatt med som første del av svaret per punkt. Deretter følger en redegjørelse for hvordan kommunen
har fulgt opp de foreslåtte tiltakene og eventuelt referanse til relevant dokumentasjon.

Kontaktperson
Utnevnt kontaktperson for denne oppfølgingen er fagansvarlig informasjonssikkerhet:
 Rådgiver Bjørn Lande
 Telefon: 913 96 845
 E-post: bjorn.lande@sarpsborg.com
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Kommunedirektørens redegjørelse

Del-1:1


gjennomgå planer og rutiner knyttet til arbeidet med IT-sikkerhet, og oppdatere disse etter
dagens organisering, ansvar og funksjoner

Svar: «Planer og rutiner er oppdatert i henhold til dagens organisering og vil bli vurdert ved den
årlige gjennomgangen i kommunedirektørens ledergruppe.»
Redegjørelse:
Dagens organisering, ansvar og funksjoner er beskrevet i styringsdokumentet
«Sikkerhetsorganisering i Sarpsborg kommune» med vedlegg «Roller i sikkerhetsorganiseringen».
Dette er forankret gjennom vedtak i kommuneledelsen (KL) 6. juni 2020. Planer og rutiner knyttet til
arbeid med IT-sikkerhet forholder seg til disse rolle- og ansvarsbeskrivelser.
Dokumentasjon:
Det vises til følgende styringsdokumenter fra kvalitetssystemet:
- Sikkerhetsorganisering i Sarpsborg kommune.pdf
- Roller i sikkerhetsorganiseringen.pdf
Dokumentene kan oversendes på forespørsel.

Del-1:2


sørge for en felles forståelse i organisasjonen av hvordan risikovurderinger skal
gjennomføres og dokumenteres

Svar: «Kommunen har påbegynt et arbeid med anskaffelse av nytt kvalitetssystem. I forbindelse med
dette prosjektet vil kommunedirektøren stille krav til hvordan risikovurderinger skal gjennomføres og
dokumenteres»
Redegjørelse:
Nye maler og opplæring i bruk av standardisert felles risikovurderingsverktøy er en del av «prosjekt
nytt kvalitetssystem». Gjennom dette er alle kommuneområder involvert i innføring av nytt verktøy,
metode og hvordan risikovurderinger skal gjennomføres og dokumenteres. Det er i tillegg utarbeidet
egen veileder og mal for risikovurdering av IT-systemer. Det er videre besluttet i kommuneledelsens
møte den 22.06.21 at alle risikovurderinger skal gjennomføres i nytt kvalitetssystem.
Dokumentasjon:
Møtereferat med vedtak i KL og eventuelt nevnte utkast til «Veileder for risikovurdering av ITsystemer», oversendes på forespørsel.

Del-1:3


etablere rutiner for passordbruk og –bytte, som i større grad ivaretar IT-sikkerheten

Svar: «Dette arbeidet er igangsatt, og nye rutiner for passordbruk og –bytte innføres gradvis og
fullføres i løpet av andre halvår 2020.»
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Redegjørelse:
Det er vedtatt ny retningslinje for passord i Sarpsborg kommune. Retningslinjen er lagt inn som
tvunget passordpolicy for alle brukere fra og med september 2020. Alle ansatte er nå i henhold til ny
retningslinje for passord. Det er i tillegg slått på multifaktorautentisering (2-faktor) for innlogging
utenfor kommunens lokaler slik at brukernavn og passord alene ikke gir tilgang.
Dokumentasjon:
Utskrift fra policysetting i AzureAD og/eller dokumentet «Retningslinjer for passord.pdf» kan
oversendes på forespørsel.

Del-1:4


etablere en rutine/sjekkliste for håndtering av uforutsette IT-hendelser

Svar: «Kommunen ser nytteverdi i å etablere et tiltakskort for håndtering av større, kritiske IThendelser. Pr. i dag håndteres slike hendelser ved å samle alle relevante fagpersoner i et Incident
Response Team, uten at prosessene og oppgavene på forhånd er dokumentert. Tiltakskort og
etablering av rutiner og sjekklister vil være nyttig for dette arbeidet. Dette iverksettes innen
utgangen av 2020.»
Redegjørelse:
Som en del av beredskapsplan for Sarpsborg kommune finnes det en «Delplan IKT». Denne planen er
revidert og inneholder relevante tiltakskort. Tiltakskort «C. Svikt i IKT systemer» dekker uforutsette
IT-hendelser.
Dokumentasjon:
«Delplan IKT» inkludert tiltakskort «C. Svikt i IKT systemer» kan oversendes på forespørsel.

Del-1:5


oppdatere internrevisjonsgrunnlaget til gjeldende regelverk og vurdere å inkludere
kontrollmiljøet i større grad

Svar: «Dette er tatt til etterretning, og vil være en naturlig del av forestående prosjekt med
oppgradering og fornyelse av kommunens kvalitetssystem.»
Redegjørelse:
Internrevisjonsgrunnlag er høsten 2021 oppdatert, og referansen til utgått forskrift
(personopplysningsforskriften) er fjernet.
Kontrollmiljøet er en komponent som blir vurdert, men vi vil i forestående revisjoner konkretisere
dette i enda større grad. Elementer som vil bli tydeliggjort i større grad vil være:
- Kommunikasjon og håndheving av integritet og etiske verdier- i hvilket omfang er
kommunes etiske regelverk til stede i virksomhetens daglige drift, og i hvilken grad er den
reflektert i ledelsen holdninger og handlinger
- Ledelsen innehar tilstrekkelig kompetanse innenfor virksomhetenes tjenesteområde og er
dermed også kvalifisert til å gjennomføre kontrollaktiviteter
- Ledelsen har et bevisst og aktivt forhold til risikoer som tjenesteutøvelsen er utsatt for
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-

-

At virksomhetens organisasjonsstruktur er bygd opp på en måte som underbygger god
internkontroll. F.eks hvordan myndighet og ansvar som er delegert rapporteres til
virksomhetens ledelse.
At det er personalrutiner hvor rekruttering, opplæring, veiledning osv er med på å fremme
god internkontroll (bevissthet knyttet til risiko, etiske holdninger med mer).

Del-1:6


vurdere om gjennomgående funn etter flere gjennomførte internrevisjoner, i større grad bør
etableres som en problemstilling/avvik på et overordnet organisatorisk nivå

Svar: «Kommunen ser positivt på innspillet, som vil bidra til ytterligere læring og forbedring.»
Redegjørelse:
Funn fra internrevisjoner blir alltid registrert som avvik i kvalitetssystemet og fulgt opp. Ved enkelte
internrevisjoner har det blitt avdekket forhold som har krevd endringer eller tiltak på overordnet
organisatorisk nivå. I slike tilfeller har forbedringsarbeidet blitt løftet, slik at det har fått effekt for
flere. Samtidig ser kommunedirektøren at det kunne vært brukt mer tid på analyse av funn for å
finne fellestrekk. Kommunedirektøren vil derfor innarbeide dette kommunens rutiner, slik at
internrevisjoner blir jevnlig evaluert med tanke på å identifisere og etablere felles
forbedringspunkter.

Del-1:7


sørge for å ha en øvet sikkerhetsorganisasjon med tanke på IKT-hendelser

Svar: «Gjennomføring av skrivebordsøvelser for å øve involverte ledere og medarbeidere i håndtering
av IKT-hendelser har vært diskutert ved flere anledninger tidligere. Vi ser positivt på at revisjonen
peker på dette forbedringstiltaket, og vil ta sikte på å gjennomføre første øvelse i løpet av de
kommende 12 månedene.»
Redegjørelse:
Det ble gjennomført en øvelse på en IKT-relatert hendelse etter mal og metode fra Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 3. juni 2021. Øvelsen var planlagt i januar, men på grunn av
pandemien ble den utsatt. Slike øvelser vil bli planlagt hvert år fremover.
Dokumentasjon:
Det vises til utarbeidet øvelsesdirektiv for sist øvelse: «Øvingsdirektiv - IKT hendelse 2021.docx».
Dette kan oversendes på forespørsel.

Del-2:1


gjøre ansatte kjent med rutiner for risikovurdering, herunder involvere ansatte i arbeidet
med å identifisere, vurdere og dokumentere risiko på området

Svar: «Kommunedirektøren ser betydningen av bred involvering og god forankring i ledelsen for å
lykkes med dette arbeidet. Det vil bli gjort en ny runde med å informere om rutinene for
risikovurdering i de enkelte kommuneområdenes ledergrupper. For å bedre sikre at ledere og
medarbeidere utover i organisasjonen har tilgang på nødvendige verktøy og bistand til å
gjennomføre risikovurderinger utarbeides det ny veileder som sammen med eksisterende rutiner på
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området sendes ut til alle med lederrolle i kommunen. Både fagansvarlig informasjonssikkerhet og
personvernombud bidrar med råd og veiledning, i tillegg til at det bygges kompetanse ute i
virksomhetene. Det vil gjennomføres ny opplæring for alle når kommunen tar i bruk nytt
kvalitetssystem og verktøy for risikovurderinger. Dette arbeidet har mål om å sluttføres første halvår
2021.»
Redegjørelse:
I forbindelse med at kommunen tok i bruk nytt kvalitetssystem 17.11.21 ble det avholdt opplæring i
risikoanalyse. 115 ledere og medarbeidere deltok på det digitale kurset, i tillegg ble det gjort opptak
og kurset er tilgjengelig i KS Læring for kommunens ansatte. 25 ansatte har gjennomført kurset i
etterkant. Samtidig ser kommunedirektøren at det er et behov for mer grunnleggende opplæring av
kommunes ansatte innenfor temaet risikovurdering. I oppfølgingsprosjektet etter innføring av nytt
kvalitetssystem jobbes det på flere fronter med å styrke kompetansen innenfor dette området. Det
tilbys både kortere filmer og annet opplæringsmateriell som forteller hvorfor risikovurderinger er
nødvendig, samt at det vil avholdes workshoper og ulike aktiviteter rundt bruken av
risikoanalysemodulen i det nye kvalitetssystemet.

Del-2:2


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

Svar: «Avviksregistrering og risikovurderinger er sentrale komponenter i kommunens internkontroll,
og begge er nødvendig for å ha god informasjonssikkerhet. Dette tiltaket vil følge samme metodikk
som punktet ovenfor. I tillegg vil punktet få økt oppmerksomhet i den årlige egenkontrollen.
Avdelinger med få eller ingen avvik vil bli fulgt opp med ekstra fokus på opplæring og bevisstgjøring
knyttet til rutiner for avviksregistrering»
Redegjørelse:
Sarpsborg kommune har en utvikling i antall registrerte avvik pr. år som har gått fra 1.500 til 3.000 i
løpet av de ti siste årene. Samtidig har antall avvik innenfor kategorien informasjonssikkerhet og
personvern gått fra ca. 30 til 80. Dette indikerer en underrapportering, og er tall man kan finne igjen
også i andre kommuner. Hovedårsakene til manglende avviksfangst på dette området handler om
organisasjonskultur, tidspress og brukeropplæring. «Hva kan være sikkerhetsavvik her hos oss?» er
en diskusjon som bør tas på de fleste arbeidsplasser. Videre bør opplæringen på dette området
målrettes mot de ulike tjenesteområdene i kommunen. Det er grunn til å tro at obligatorisk
opplæring i informasjonssikkerhet og personvern i liten grad bidrar til å øke fangsten av avvik. I
tillegg er kampen om medarbeidernes tid hard, og det å få innpass på personalmøter til å ha
diskusjoner omkring temaet kan være vanskelig.
I forbindelse med overgang til nytt kvalitetssystem har det blitt laget korte opplæringsfilmer som
viser hvordan man registrerer avvik. Kommunedirektøren ser at det er nødvendig med supplerende
tiltak for å øke avviksfangsten, og vil derfor legge inn i rutine for egenkontroll at virksomheter som
ikke har registrert avvik innenfor dette feltet foregående år, blir kontaktet og tilbudt spesifikk
opplæring.

Del-2:3


sørge for at de ansatte har relevante styringsdokumenter på området lett tilgjengelig
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Svar: «Styringsdokumentene har blitt revidert i forbindelse med ledelsens gjennomgang i juni 2020. I
etterkant har også kommunens nåværende kvalitetssystem, RiskManager blitt oppdatert med nytt
innhold, og uaktuelt innhold har blitt tatt bort. Ved overgang til nytt kvalitetssystem vil
styringsdokumentene bli lettere tilgjengelig for kommunens ansatte. Det vil bli gitt informasjon til
alle ansatte om hvor man finner dokumentene og hva de inneholder.»
Redegjørelse:
I forbindelse med årlig rapportering for ledere på temaet informasjonssikkerhet og personvern ble
følgende spørsmål stilt ved rapporteringen for 2021:
«Har du lest og forstått styrende dokumenter for informasjonssikkerhet og personvern?
Dokumentene ligger i kvalitetssystemet, under Felles, Informasjonssikkerhet og personvern,
Styrende.» Svaralternativene var; Ja – Nei – Dette er jeg usikker på, vennligst kontakt meg.
For fremtidig bruk vil vi søke å utnytte det nye kvalitetssystemets funksjonalitet for å sette opp
leselister; dvs. ett eller flere dokumenter som skal leses av ulike grupper av ansatte. Her kan en leder
eller en fagansvarlig bestemme hvilke dokumenter som er relevante for ulike grupper av ansatte, og
tildele leselister med tilhørende tidsfrister. Så kan brukerne gi lesekvittering på dokumentene etter
hvert som de blir lest.

Med hilsen

Turid Stubø Johnsen
Kommunedirektør
Dette brevet er signert elektronisk
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6.3 Kommunedirektørens uttalelse

Unntatt offentlighet
OFL §5
ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS
Råkollveien 103
1664 ROLVSØY

Deres ref.:

Vår ref.:

Dato:

19/12318-37

06.04.2022

Kommunedirektørens uttalelse til oppfølgingsrapporten ITsikkerhet i Sarpsborg kommune
Kommunedirektøren mener Østre Viken Kommunerevisjon IKS har gjennomført en grundig
og god revisjon i 2020 som nå er fulgt opp på en hensiktsmessig og god måte.
Oppfølgingsrapporten gir et godt bilde av iverksatte tiltak og status på disse.
Kommunedirektøren merker seg at revisjonen konkluderer med at de ser positivt på
iverksatte tiltak og at de alle svarer opp anbefalingene i de ti kulepunkter hvor det er gjort
vedtak om oppfølging. Det gjenstår ennå noe på to av tiltakene til at det kan konkluderes
med «fulgt opp». Kommunedirektøren tar dette til etterretning og vil fortsette arbeidet med å:
 fullføre arbeidet med «prosjekt nytt kvalitetssystem», og med implementering av nytt
verktøy og metode for risikovurderinger.
 utvikle verktøy for å øke kunnskap om rutiner og bevissthet rundt
avviksrapporteringen blant de ansatte, slik at det meldes flere avvik på området
informasjonssikkerhet og personvern.
Disse punktene er begge tiltak som krever opplæring, tid og modning. Det er etablert verktøy
og metodikk for forbedringer på disse områdene. Dette er en naturlig del av kommunens
internkontroll og oppfølging av disse punktene vil fortsette.
Kommunedirektøren vil igjen takke for godt samarbeid og grundig arbeid.

Med hilsen

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

2022/119
3
119178/2022
3003-189
Bjørn Gulbrandsen

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Sarpsborg

Møtedato
02.05.2022

Utvalgssaksnr.
22/20

Prosjektplan for eierskapskontroll - Østfold Energi AS
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Prosjektplan «Eierskapskontroll Østfold Energi AS» tas til orientering og godkjennes.
Fredrikstad, 04.04.2022

Vedlegg
Vedlegg 1: Prosjektplan «Eierskapskontroll Østfold Energi AS»
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Kontrollutvalgssak 21/24, den 8. juni 2021
Bystyresak 3/20, den 27.februar 2020
Kontrollutvalgssak 19/46, den 17. desember 2019
Saksopplysninger
Kontrollutvalget behandlet sin plan for eierskapskontroll 2020-2023 i møte den 17.desember
2019. Bystyret behandlet planen i februar 2020. Kontrollutvalget behandlet en ny rullering av
planen for eierskapskontrollen 2020-2023, og opprettholdt prioriteringen om at det skal
gjennomføres en eierskapskontroll av Østfold Energi AS.
Det framgår av revisjonens plan hva som er bakgrunnen for dette prosjektet. Revisjonen har
gjengitt de viktigste poengene i sin prosjektplan (jf. pkt. 1«Bakgrunnen for prosjektet»).
Revisjonen vil ved denne eierskapskontrollen arbeide etter følgende problemstilling:
 Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte
normer for god eierstyring?
Revisjonen antar at det vil gå med 80 timer (+-20 timer) til dette prosjektet. Rapporten vil
være klar til behandling sommer 2022.
Vurdering
Sekretariatet finner problemstillingen relevant til eierskapskontroll. 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 tas til orientering og godkjennes.
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PROSJEKTPLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL
SARPSBORG KOMMUNE
04.04.2022

Eierskapskontroll
Østfold Energi AS
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ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS

PROSJEKTPLAN

1 Bakgrunn for prosjektet
I henhold til kommunelovens § 23-4, skal det gjennomføres eierskapskontroll. Dette innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan som viser hvilke eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap med hensikt om å finne
ut hvor det er størst behov for slik kontroll.
Kontrollutvalget har i sin innstilling, PS 21/24 Rullering av plan for eierskapskontrollen 2020-2023, prioritert at det gjennomføres en eierskapskontroll av Østfold Energi AS. Bystyret ble orientert om rulleringen i
RS 17/21, 17. juni 2021.
Fra planen for eierskapskontroll 2020 – 2023, blir samlet risiko vurdert til å være lav for selskapet. Selskapet har meget stor verdi og kan vise til svært gode nøkkeltall. Selskapet bidrar med et betydelig årlig
utbytte til Sarpsborg kommune. Samlet vurdering av vesentlighet er høy. Samlet vurdering av risiko og
vesentlighet har gitt eierskapskontroll av Østfold Energi AS middels prioritering.

2 Premisser for prosjektarbeidet
Kontrollutvalgets vedtak legges til grunn for revisjonens videre arbeid med eierskapskontrollen.
Revisjonen delegeres myndighet til å foreta mindre endringer i problemstillinger og avgrensninger hvis
det oppstår uforutsette forhold som har betydning for prosjektet. Større endringer tas opp med sekretariatet, og ved behov kontrollutvalget.
Revisjonen henter inn dokumentasjon fra selskapet med hjemmel i kommunelovens bestemmelser om
innsyn i § 23-6, 1. ledd. Revisjonen gjennomfører eierskapskontroll i tråd med god kommunal revisjonsskikk for eierskapskontroller, dette innebærer at revisjonen følger «RSK 002 Standard for eierskapskontroll», utarbeidet av NKRF.
Utkast til rapport sendes til uttalelse både til selskapet og til den som utøver kommunens eierfunksjon. 1

3 Problemstilling og avgrensninger
Eierskapskontrollen vil ta utgangspunkt i følgende problemstilling:
Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring?
Kjernen i en eierskapskontroll er å vurdere kommunens praksis for eierstyring opp mot lover, forskrifter
og kommunale vedtak. Vurderinger av selskapets drift vil kreve en forvaltningsrevisjon. Undersøkelser av
eiers kunnskap og oppfatning av selskapets drift, samt eiers tiltak for å sikre selskapets drift, er imidlertid
en del av eierskapskontrollen.
1 Jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 14 og RSK 002 pkt. 11.
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Ved gjennomføring av eierskapskontrollen vil vi ta utgangspunkt i føringer fra Plan for eierskapskontroll
2020-2023 og vedtak i kommunestyret. Dersom det dukker opp forhold som indikerer at det bør gjennomføres en forvaltningsrevisjon, vil vi orientere kontrollutvalget om dette.

4 Vurderingskriterier
Vurderingskriterier er en samlebetegnelse for de krav eller forventninger som brukes som grunnlag for å
vurdere kommunens virksomhet. Vurderingskriterier fastsettes normalt med basis i en eller flere autoritative kilder og ut fra trinnhøydeprinsippet 2. Også kommunens egne retningslinjer kan utgjøre vurderingskriterier. Vurderingskriteriene er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik/svakheter. Kriteriene
holdt sammen med faktagrunnlaget danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de konklusjoner som trekkes. I dette prosjektet vil vi ta utgangspunkt i følgende vurderingskriterier:







Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), LOV-2018-06-22-83
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon, FOR-2019-06-17-904
Lov om aksjeselskaper (aksjeloven), LOV-2019-12-06-77
Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll, KS, 2020
Politiske vedtak (eierskapsmelding, delegasjonsreglementet etc.)
Selskapsavtale eller selskapets vedtekter

5 Metodisk tilnærming og gjennomføring
Databehov og hvordan eierskapskontrollen tenkes gjennomført, fremgår av analyseskjemaet nedenfor:
Problemstilling

Vurderingskriterier

Databehov

Innhentings-/analyse
metode

Utøves kommunens
eierskap i samsvar
med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god
eierstyring?



Informasjon om kommunens utøvelse av
eierstyring.

Dokumentanalyse







Kommuneloven med
forskrifter
Aksjeloven
Anbefalinger fra KS
Politiske vedtak
Selskapsavtale eller
selskapets vedtekter
Andre lover

Intervjuer

Informasjon fra selskapet.

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

Utførende revisor: Frank Willy Vindløv Larsen
Oppdragsansvarlig revisor: Casper Støten

Prosjektperiode
Antall timer
Vedtaksorgan:
Fremdrift

Mai – november 2022
80 timer +/- 20 timer
Kontrollutvalget i Sarpsborg kommune
Ferdig

Prosjektplan vedtatt i KU
Rapport sendt til kontrollutvalgssekretariatet

02.05.2022
November 2022

4
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2022/122
33
144206/2022
3003-192
Caroline Klæboe Roos

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Sarpsborg

Møtedato
02.05.2022

Utvalgssaksnr.
22/21

Endring av møtedato
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Møtedato tirsdag 13.09.2022 kl.13.00 flyttes til:


Tirsdag 27.09.2022 kl.14.00

Fredrikstad, 19.04.2022

Vedlegg
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
Saksopplysninger
Kontrollutvalgets møtedato tirsdag 13.09.2022 kommer i konflikt med NKRFs sekretariatskonferanse den 13.-14.09.2022.
Vurdering
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan flytte sin møtedato fra tirsdag 13.09.2022 kl.
13.00 til tirsdag 27.09.2022 kl. 14.00 (obs klokkeslett).
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2022/121
20
74771/2022
3003-191
Caroline Klæboe Roos

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Sarpsborg

Møtedato
02.05.2022

Utvalgssaksnr.
22/22

Referater og meldinger
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering
Fredrikstad, 09.03.2022

Vedlegg
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 01.02.2022
2. Saksprotokoll fra bystyrets møte den 27.01.2022, sak 1/22, Avslutning av nåværende
forvaltningsrevisjonsplan
3. Saksprotokoll fra bystyrets møte den 27.01.2022, sak 2/22, Plan for forvaltningsrevisjon
2022-2024
4. Saksprotokoll fra bystyrets møte den 27.01.2022, sak 3/22, Eierskapskontroll - Inspiria
AS
5. Saksprotokoll fra bystyrets møte den 03.03.2022, sak 8/22, Kontrollutvalgets årsmelding
for 2021
6. Statsforvalteren i Oslo og Viken, Tilsynsrapport - Kommunens ansvar som
barnehagemyndighet - Sarpsborg kommune 2021, datert 15.10.2021
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Kontrollutvalgsboka 3.utgave kan leses og lastes ned her:
Kontrollutvalsboka - regjeringen.no
Saksopplysninger
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 01.02.2022 ligger vedlagt, til orientering.
Vedlegg 2 - 4: Bystyret behandlet den 27.01.2022, sak 1/22, Avslutning av nåværende
forvaltningsrevisjonsplan, sak 2/22, Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 og sak 3/22,
Eierskapskontroll - Inspiria AS, til orientering.
Vedlegg 5: Bystyret behandlet den 03.03.2022, sak 8/22, Kontrollutvalgets årsmelding for
2021, til orientering
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Vedlegg 6: Statsforvalteren i Oslo og Viken har gjennomført tilsyn av kommunens ansvar
som barnehagemyndighet i Sarpsborg kommune, datert 15.10.2021. «Statsforvalteren
vurderer at kommunen overholder regelverket på alle de undersøkte områdene for tilsynet».
Til orientering.
Kommunal- og distriktsdepartementets veileder "Kontrollutvalsboka. Om rolla og oppgåvene
til kontrollutvalet" foreligger nå i en oppdatert 3. utgave. Sekretariatet har fått opplyst av
departementet at den nye versjonen av Kontrollutvalgsboken ikke vil bli utgitt på bokmål.
Grunnen til dette er at departementet er underlagt mållovas krav om å publisere en viss
andel dokumenter på nynorsk. Dersom dokumentet også publiseres på bokmål, teller ikke
nynorsk-publikasjonen når den andelen skal beregnes. Kontrollutvalgsboka kan leses og
lastes ned på regjeringens hjemmeside, se lenke over. Til orientering.
Vurdering
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta referater og meldinger til orientering.
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Møteprotokoll
Kontrollutvalget Sarpsborg

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

01.02.2022,
fra kl. 13:00 til kl. 14:45
Fjernmøte, møterom Teams
22/1 – 22/12

Merknader
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 innkalte/møtt

Jon Anders Johansen

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.
Møtende fra sekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Anita Rovedal.
Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker, konst. seksjonsleder Casper Støten og
forvaltningsrevisor Bjørnar Bakker
Møtende fra administrasjonen: Kommunedirektør Turid Stubø Johnsen, Direktør oppvekst
Erik Bråthen, Virksomhetsleder barnevern Elise Thorkildsen

…………………….
Jon Jæger Gåsvatn, leder

…………………….
Inger-Christin Torp (nestleder)
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Saksliste
Saksnr.
PS 22/1
PS 22/2
PS 22/3

PS 22/4
PS 22/5
PS 22/6
PS 22/7
PS 22/8
PS 22/9
PS 22/10
PS 22/11
PS 22/12

Innhold
Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av representant til å signere protokoll
Orientering fra revisjonen vedr. revisjon av
legat/stiftelser/fond og kontrollutvalgets eventuelle rolle i
dette.
Kontrollutvalgets årsmelding 2021
Kommunedirektørens oppfølging av vedtak fra bystyret og
kontrollutvalget - Barnevern - Ettervern og kjøp av tjenester
Læremidler i Sarpsborg-skolen
Prosjektplan: Levekårsutfordringer - Utenforskap
Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2021 Sarpsborg kommune
Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer
Endring av møtedato
Referater og meldinger
Eventuelt
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side
3
4
5

7
20
27
43
51
56
63
64
72

PS 22/1 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Innkalling og saksliste godkjennes
Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 01.02.2022:
Leder innledet saken og gjorde oppmerksom på at følgende saker, 5,6 og 7 eventuelt ble
flyttet ned på sakslisten slik at kommunedirektør kunne være til stedet. Dette ble
imøtekommet av utvalget.
Kontrollutvalget Sarpsborgs uttalelse/innstilling/vedtak 01.02.2022:
Innkalling og saksliste godkjennes

PS 22/2 Valg av representant til å signere protokoll
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Til å signere protokoll sammen med leder av utvalget, velges nestleder
Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 01.02.2022:
Leder innledet saken
Vedtak enstemmig som innstilt
Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 01.02.2022:
Til å signere protokoll sammen med leder av utvalget, velges nestleder

PS 22/3 Orientering fra revisjonen vedr. revisjon av legat/stiftelser/fond og
kontrollutvalgets eventuelle rolle i dette.
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Redegjørelsen fra revisjonen vedr. revisjon av legat, stiftelser og fond tas til
orientering.
Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 01.02.2022:
Leder innledet saken og ga ordet til revisjonen
Revisjonen redegjorde muntlig for saken.
Leder kom med følgende forslag til tillegg i vedtaket: kontrollutvalget tar til orientering at
revisjonen reviderer legat/stiftelser, og at revisjonen ar funnet dette i orden.
Vedtak enstemmig som innstilt med tillegg.
Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 01.02.2022:
1. Redegjørelsen fra revisjonen vedr. revisjon av legat, stiftelser og fond tas til
orientering.
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2. Kontrollutvalget tar til orientering at revisjonen reviderer legat/stiftelser, og at
revisjonen ar funnet dette i orden.

PS 22/4 Kontrollutvalgets årsmelding 2021
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 godkjennes
2. Årsmeldingen oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak:
Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering.
Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 01.02.2022:
Leder innledet saken
Noen mindre feil ble rettet og justeringer ble gjort i utkastet til årsmeldingen.
Vedtak enstemmig som innstilt
Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 01.02.2022:
1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 godkjennes
2. Årsmeldingen oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak:
Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering.

PS 22/5 Kommunedirektørens oppfølging av vedtak fra bystyret og
kontrollutvalget - Barnevern - Ettervern og kjøp av tjenester
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Informasjonen tas til orientering
2. Kontrollutvalget vurderer at bystyrets vedtak er fulgt opp og anser saken som
ferdigstilt.
Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 01.02.2022:
Leder innledet saken
Sekretariatet redegjorde for saken
Kommunedirektøren redegjorde for saken
Revisjonen svarte på spørsmål fra utvalget
Vedtak enstemmig som innstilt
Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 01.02.2022:
1. Informasjonen tas til orientering
2. Kontrollutvalget vurderer at bystyrets vedtak er fulgt opp og anser saken som
ferdigstilt.

277

PS 22/6 Læremidler i Sarpsborg-skolen
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget tar saken med vedlegg til orientering.
Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 01.02.2022:
Leder innledet saken
Kommunedirektøren redegjorde for saken
Vedtak enstemmig som innstilt
Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 01.02.2022:
Kontrollutvalget tar saken med vedlegg til orientering.

PS 22/7 Prosjektplan: Levekårsutfordringer - Utenforskap
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte ett av følgende vedtak:
A. 1. Prosjektplan «Levekårsutfordringer - utenforskap» godkjennes slik den foreligger.
B. 1. Prosjektplan «Levekårsutfordringer - utenforskap» godkjennes med følgende
spesifiseringer:
 Problemstilling/er: xx
 Øvrige avgrensninger: xx
2. Oppdatert prosjektplan fremlegges til endelig godkjenning på neste møte.
Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 01.02.2022:
Leder innledet saken
Revisjonen redegjorde for saken
Kommunedirektøren kom med innspill til saken og viste til ulike handlingsplaner som var
under arbeid i kommunen.
Sekretariatet redegjorde for saken
Utvalget drøftet saken
Utvalgets leder foreslo at saken utsettes, samt at revisjonen tar et møte med
administrasjonen, for å avklare og spisse problemstillinger.
Vedtak enstemmig som foreslått
Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 01.02.2022:
1. Saken utsettes
2. Kontrollutvalget ber revisjonen om å ta et møte med kommunens administrasjon for å
avklare/spisse problemstillinger. Dette for at forvaltningsrevisjonsprosjektet skal bli så
hensiktsmessig som mulig for kommunen.
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PS 22/8 Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2021 - Sarpsborg
kommune
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2021, tas til orientering
Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 01.02.2022:
Leder innledet saken
Revisjonen redegjorde for saken
Vedtak enstemmig som innstilt
Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 01.02.2022:
Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2021, tas til orientering

PS 22/9 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering
Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 01.02.2022:
Leder innledet saken
Revisjonen redegjorde for saken
Vedtak enstemmig som innstilt
Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 01.02.2022:
Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering

PS 22/10 Endring av møtedato
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Møtedato tirsdag 26.04.2022 kl.13.00 endres til:
 Tirsdag 03.05.2022 kl. 13.00
Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 01.02.2022:
Leder innledet saken
Nestleder ønsket en annen dag enn foreslått og utvalget ble enige om mandag 2. mai kl.
10.00
Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 01.02.2022:
Møtedato tirsdag 26.04.2022 kl.13.00 endres til:
•
Mandag 02.05.2022 kl. 10.00
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PS 22/11 Referater og meldinger
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 01.02.2022:
Leder innledet saken
Vedtak enstemmig som innstilt
Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 01.02.2022:
Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering

PS 22/12 Eventuelt
Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 01.02.2022:
Ingen saker
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Arkivsak
Saksbehandler

19/12174
Ida Marie Odsæter

Behandlet av
1 Bystyret 2019-2023

Møtedato
27.01.2022

Saknr
1/22

SAKSPROTOKOLL
Avslutning av nåværende forvaltningsrevisjonsplan
Bystyret 2019-2023 har behandlet saken i møte 27.01.2022 sak 1/22
Behandling i Bystyret 27.01.2022:
Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken:
Jon Jæger Gåsvatn (DRP), Helene Winther Gjerløw (MDG), ordfører Sindre Martinsen-Evje
(AP)
Votering
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Bystyrets vedtak
1. Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 avsluttes.
2. De fire gjenstående prosjektene i planverket, henholdsvis: «Tildeling av tjenester (og
pårørende-oppfølging)», «Personvern», «Oppfølging av politiske vedtak» og «Kommunens
bruk av alternative skolearena» blir anbefalt inn i nytt planverk for 2022 til juli 2024.
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Arkivsak
Saksbehandler

21/07398
Ida Marie Odsæter

Behandlet av
1 Bystyret 2019-2023

Møtedato
27.01.2022

Saknr
2/22

SAKSPROTOKOLL
Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024
Bystyret 2019-2023 har behandlet saken i møte 27.01.2022 sak 2/22
Behandling i Bystyret 27.01.2022:
Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken:
Jon Jæger Gåsvatn (DRP), Helene Winther Gjerløw (MDG)
Votering
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Bystyrets vedtak
1. Det skal i perioden januar 2022 til juli 2024 gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold til
kontrollutvalgets forslag til «Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022- til juli 2024» (jf. pkt. 4.1 i
planen).
1
2
3
4
5
6
7

Levekårsutfordringer - utenforskap
Oppfølging av politiske vedtak
Kommunens bruk av alternativ skolearena
Barnevern – plassering, samvær og gjenforening
Personvern
Tildeling av tjenester (og pårørende oppfølging)
Barnehage - spesialpedagogisk hjelp i kommunale og private
barnehager
8 Covid 19
2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 1320 timer per år (I henhold til avtale
mellom eierne av revisjonen).
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen,
herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og inngå avtaler om gjennomføring
med revisjonen.
4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til bystyret.
Kontrollutvalget skal også sende oppfølgingsrapporter til bystyret ett år etter 1.gangs
behandling i bystyret.
5. Bystyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i
planperioden.

2
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Arkivsak
Saksbehandler

20/17844
Ida Marie Odsæter

Behandlet av
1 Bystyret 2019-2023

Møtedato
27.01.2022

Saknr
3/22

SAKSPROTOKOLL
Eierskapskontroll - Inspiria AS
Bystyret 2019-2023 har behandlet saken i møte 27.01.2022 sak 3/22
Behandling i Bystyret 27.01.2022:
Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken:
Jon Jæger Gåsvatn (DRP), ordfører Sindre Martinsen-Evje (AP)
Votering
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Bystyrets vedtak
1. Bystyret tar rapport – «Eierskapskontroll – Inspiria Eiendom AS» til orientering.
2. Bystyret tar ordførers tilsvar og oppfølging av rapportens anbefalinger til orientering.
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Arkivsak
Saksbehandler

20/02186
Ida Marie Odsæter

Behandlet av
1 Bystyret 2019-2023

Møtedato
03.03.2022

Saknr
8/22

SAKSPROTOKOLL
Kontrollutvalgets årsmelding for 2021
Bystyret 2019-2023 har behandlet saken i møte 03.03.2022 sak 8/22
Behandling i Bystyret 03.03.2022:
Kontrollutvalgets leder Jon Jæger Gåsvatn orienterte kort om saken.
Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken:
Ingen.
Votering
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Bystyrets vedtak
Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering.
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Tilsynsrapport
Kommunens ansvar som barnehagemyndighet
Sarpsborg kommune 2021
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Sammendrag
Vi gjennomfører tilsyn med Sarpsborg kommune. Temaet for tilsynet er barnehagemyndighetens
plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk etter barnehageloven §§
10 første og femte ledd, § 53 og forskrift om overgangsregler til barnehageloven §§ 1 og 2.
Det overordnede formålet med tilsynet er å kontrollere om kommunen oppfyller kravene i
regelverket.
Regelverksbrudd
Kommunen mottok en foreløpig tilsynsrapport og har uttalt seg innen fristen. På bakgrunn av
kommunens uttalelse, har vi gjort noen endringer i rapporten. Vi anser ikke lenger at det
foreligger noen brudd på regelverket knyttet til barnehageloven §§ 10 første og femte ledd, § 53
og forskrift om overgangsregler til barnehageloven §§ 1 og 2.
Undertema i tilsynet er:
•

Om barnehagemyndigheten ivaretar sitt ansvar for å påse regelverksetterlevelse hos
barnehageeierne gjennom veiledning og tilsyn

•

Om barnehagemyndighetens saksbehandling i forbindelse med tilsyn er i samsvar med
forvaltningsloven.

2
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1

Innledning

Statsforvalteren fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven § 54.
Reglene for statlig tilsyn er hjemlet i kommuneloven kapittel 30 og § 5 i forskrift om
overgangsregler til barnehageloven – tilsyn, veiledning, reaksjoner mv.
I tilsyn kontrollerer vi om barnehagemyndigheten oppfyller barnehageloven med forskrifter.
Dersom barnehagemyndigheten ikke følger regelverket, kan vi pålegge retting.
Våre tilsyn er offentlig myndighetsutøvelse, noe som innebærer at vi skal gjennomføre tilsynet i
samsvar med reglene i forvaltningsretten og offentlighetsloven. I tilsynet behandler vi
personopplysninger. Les mer om vår behandling av personopplysninger
på www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/.

1.1

Kort om Sarpsborg kommune

Sarpsborg kommune har 48 barnehager hvor 10 er kommunale barnehager, 33 er private
barnehager og 5 er private familiebarnehager.
Barnehagemyndighetsområdet i Sarpsborg kommune er plassert i Virksomhet oppveksttjenester,
hvor det er ansatte som ivaretar kun myndighetsoppgaver ut mot kommunale og private
barnehager. Virksomhetsleder og teamleder i Virksomhet oppveksttjenester har blant annet
ansvar for oppgaver knyttet til myndighetsområdet.
Ifølge kommunens delegasjonsreglement datert 06.10.2020, har Utvalg for kultur og oppvekst
fått delegert kommunens myndighet etter barnehageloven med forskrifter til å treffe vedtak av
prinsipiell betydning, herunder regnes blant annet: Vedtak om tidsbegrenset eller varig stenging
av virksomheten. Videre følger det av reglementet at Kommunedirektøren har fått delegert
myndighet til å treffe vedtak i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning. Kommunen har
ellers opplyst at delegasjonsreglementet er sendt til revidering, som følge av at referanser til
barnehageloven ikke er oppdatert i henhold til ny lov.

1.2

Tema for tilsynet

Vi har kontrollert følgende tema og undertemaer:
Barnehagemyndighetens plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende
regelverk etter barnehageloven §§ 10 første og femte ledd og 53 og forskrift om overgangsregler
til barnehageloven §§ 1 og 2.
a) Barnehagemyndigheten ivaretar sitt ansvar for å påse regelverksetterlevelse hos
barnehageeierne gjennom veiledning og tilsyn
b) Om barnehagemyndighetens saksbehandling i forbindelse med tilsyn er i samsvar med
forvaltningsloven.
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Vi har ikke sett på hvordan kommunen oppfyller andre krav i regelverket.
Formålet med tilsynet er å kontrollere om kommunen oppfyller kravene i regelverket knyttet til
kommunens ansvar som barnehagemyndighet og slik bidra til økt rettssikkerhet for barn og
foreldre.

1.3

Om gjennomføringen av tilsynet

Statsforvalteren åpnet tilsyn med Sarpsborg kommune i brev av 22.06.2021. Kommunen ble
pålagt å levere dokumentasjon til oss. Vi har fått dokumentasjon for å gjennomføre tilsynet.
Sammen med dokumentene fulgte det et brev som redegjorde nøye for dokumentasjonen, og
dokumentene var nummererte og delt inn på en måte som gjorde det oversiktlig og enkelt å
finne frem i.
I dette tilsynet har vi også benyttet Utdanningsdirektoratets system for egenvurdering, RefLex,
som informasjonsgrunnlag.
Kommunen leverte følgende dokumentasjon til Statsforvalteren:
1. Kommunens organisasjonskart
2. Organisering av virksomhet oppveksttjenester
3. Kommunens delegasjonsreglement
4. Risikovurdering
5. Kvalitetsmelding om barnehager i Sarpsborg kommune 2020
6. Oppvekstplan Sarpsborg kommune 2020
7. Møteplan for fagarena 2019-2022
-

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

-

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

-

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

8. Barnehagemyndighetens årshjul
9. Plan for tilsyn av barnehagene i Sarpsborg kommune 2019-2020 og 2021-2024
10. Tilsynsrapporter
-

Foreløpig tilsynsrapport etter hendelsesbasert tilsyn, Sarpsborgmarka barnehage

-

Endelig tilsynsrapport, skriftlig tilsyn Stasjonsbyen barnehage

-

Endelig tilsynsrapport, skriftlig tilsyn Varteig barnehage

-

Endelig tilsynsrapport, skriftlig tilsyn Læringsverkstedet barnehage, Sarpsborg DoReMi

-

Endelig tilsynsrapport, skriftlig tilsyn Paletten familiebarnehage

-

Endelig tilsynsrapport, skriftlig tilsyn Snarveien FUS barnehage

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

Kommunens rolle som barnehagemyndighet – veiledning, tilsyn og godkjenning

-

Informasjonsfolder om tilsyn

-

Prosedyrer for: veiledning - tilsyn og godkjenning, gjennomføring av tilsyn, ulike typer
tilsyn, vedtak etter tilsyn -pålegg om retting, oppfølging av vedtak om pålegg om retting
og kontroll av årsmeldinger.
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Statsforvalterens vurderinger og konklusjoner i denne rapporten er basert på den skriftlige
dokumentasjon fra Sarpsborg kommune og egenvurdering i RefLex fra barnehagemyndigheten.
Vi sendte foreløpig tilsynsrapport til kommunen 1. oktober 2021. I den presenterte vi våre
foreløpige vurderinger og konklusjoner. Kommunen har kommentert innholdet i den foreløpige
rapporten innen fristen 1. november 2021. Vi mottok dette 13.oktober 2021.
I kommunens tilbakemelding på foreløpig rapport fikk vi tilsendt:
1. Uttalelse på foreløpig rapport
2. Endelig tilsynsrapport for Snarveien FUS barnehage
Vi har behandlet kommentarene under det aktuelle kontrollspørsmålet.
I denne rapporten presenterer vi våre vurderinger og konklusjoner.

2

Kommunen som barnehagemyndighet

Vi har vurdert kommunens plikt til å påse regelverksetterlevelse, jf. det rettslige grunnlaget
knyttet til hvert punkt. Dersom vi konkluderer med at kommunen ikke oppfyller kravene som
ligger i det enkelte spørsmål, er konklusjonen at kommunen ikke oppfyller sin forpliktelse til å
påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf. barnehageloven §§ 10 første
og femte ledd og 53, samt forskrift om overgangsregler til barnehageloven §§ 1 og 2.

2.1
2.1.1

Risikovurderinger
Har barnehagemyndigheten oversikt over barnehageeiers plikter etter
barnehageloven?

Rettslig grunnlag
Barnehagemyndigheten må ha en overordnet kjennskap til eierpliktene som finnes i
barnehageloven. For å oppfylle ansvaret om å påse regelverksetterlevelse i barnehagene etter
forskrift om overgangsregler til barnehageloven § 1, må barnehagemyndigheten ha oversikt over
regelverket den veileder om og fører tilsyn med. Det er ikke nødvendig med detaljkunnskap om
alle barnehageeierens plikter, eller at det foreligger en oversikt i et bestemt format. Det er ikke
den enkelte barnehagemyndighets personlige kjennskap som er det sentrale, men
barnehagemyndighetens samlede kjennskap til eierpliktene.
Våre observasjoner
I RefLex svarer barnehagemyndigheten at den har oversikt over barnehageeiers plikter etter
barnehageloven.
Dokumentet «Kommunens rolle som barnehagemyndighet» fra Sarpsborg kommune inneholder
blant annet en oversikt over barnehageeiers plikter etter barnehageloven. Videre er det i
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kommunens «Plan for barnehagetilsyn 2019 -2020» og «Plan for barnehagetilsyn 2021-2024» en
oversikt over hvilke bestemmelser i barnehageloven som skal kontrolleres gjennom tilsyn.
Lovbestemmelsene som kommunen viser til er blant annet barnehageloven §§1-5, § 7, §§ 15-20,
§§ 24-30 og §§ 41-50.
Våre vurderinger
Dokumentene nevnt ovenfor inneholder en oversikt over eierpliktene som barnehageloven
oppstiller til barnehageeier. Etter vår vurdering tilsier dette at barnehagemyndigheten har en
overordnet kjennskap til eierpliktene i barnehageloven med forskrifter.
Konklusjon
Sarpsborg kommune har oversikt over barnehageeiers plikter etter barnehageloven.

2.1.2

Har barnehagemyndigheten tilstrekkelig kunnskap om hvordan alle
barnehageeierne oppfyller sine plikter etter barnehageloven?

Rettslig grunnlag
Barnehagemyndigheten må ha nok og egnet informasjon om barnehagene til å gjøre
risikovurderinger. Dersom barnehagemyndigheten ikke har tilstrekkelig informasjon om
barnehagenes praksis for å belyse om barnehageeierne ivaretar sine plikter, må den innhente
det. Uten informasjon om regelverksetterlevelsen, kan ikke barnehagemyndigheten vurdere
risikoen for brudd på regelverket og behovet for veiledning og tilsyn. Informasjonen skal vise om
regelverket er kjent, forstått og overholdt av barnehageeierne.
Våre observasjoner
Kommunen svarer «ja» i RefLex at barnehagemyndigheten har tilstrekkelig kunnskap om
hvordan alle barnehageeierne oppfyller sine plikter etter barnehageloven. Videre skriver
barnehagemyndigheten i RefLex at de i 2021 har åpnet tilsyn med alle barnehagene i kommunen
etter barnehageloven § 46, opplysningsplikt til barnevernet, fordi de på daværende tidspunkt
ikke hadde tilstrekkelig informasjon og kunnskap om den enkelte barnehage på dette området.
Med bakgrunn i forskning og offentlige rapporter om økt forekomst av vold og overgrep, spesielt
med tanke på de minste barna under koronapandemien, valgte barnehagemyndigheten å åpne
tilsyn med alle barnehagene i kommunen.
I barnehagemyndighetens redegjørelse skriver de at de innhenter informasjon ved å gå gjennom
barnehagenes årsmelding, resultatregnskap, vedtekter, ulike planer og relevante dokumenter,
brukerundersøkelser, meldinger fra foreldre/foresatte, klagesaker, erfaringer fra tidligere tilsyn,
informasjon og kontakt med foreldre og ansatte, møtepunkter, ledermøter og fagarena med
barnehagene og barnehageeierne. Videre opplyser barnehagemyndigheten at de får ytterligere
informasjon om barnehagene når de etterspør bidrag til kvalitetsmeldingen og oppvekstplanen. I
tillegg har de oversikt over hvilke barnehager som deltar på ulike arenaer i regi av kommunen
som barnehagemyndighet, samt kommunale og regionale satsninger.
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Videre viser barnehagemyndigheten til at de har jevnlige styrermøter og annen kommunikasjon
med barnehagene. I forbindelse med dette tilsynet har kommunen sendt inn agenda og referater
fra møte- og veiledningsvirksomheten som har vært gjennomført fra februar 2019 til juni 2021.
Våre vurderinger
Opplysningene som barnehagemyndigheten har gitt viser at de får informasjon om
barnehagenes praksis gjennom ulike informasjonskilder og møtevirksomhet. I tillegg har
kommunen vist til et eksempel der de ikke hadde tilstrekkelig kunnskap om etterlevelsen i den
enkelte barnehage når det gjaldt barnehageloven § 46. Da valgte de å gjennomføre tilsyn med
alle barnehagene for å innhente informasjon.
Etter vår vurdering viser dette at barnehagemyndigheten har kunnskap om barnehagenes
praksis for å belyse om barnehageeierne ivaretar sine plikter etter barnehageloven, og at
barnehagemyndigheten innhenter informasjon dersom det de har ikke er tilstrekkelig.
Konklusjon
Sarpsborg kommune har tilstrekkelig kunnskap om hvordan alle barnehageeierne oppfyller sine
plikter etter barnehageloven.

2.1.3

Bruker barnehagemyndigheten denne kunnskapen til å gjøre
risikovurderinger for å vurdere behov for veiledning og tilsyn?

Rettslig grunnlag
Barnehagemyndigheten må bruke kunnskapen om barnehageeierne til å foreta løpende
vurderinger av sannsynlighet for og konsekvensen av brudd på barnehageeiers plikter i
barnehageloven. Barnehagemyndigheten må gjøre dette både på bakgrunn av informasjon om
regelverksetterlevelse i den enkelte barnehage og samlet for alle barnehagene.
På bakgrunn av informasjon om regelverksetterlevelsen, må barnehagemyndigheten vurdere
behovet for veiledning og tilsyn. Dette innebærer at barnehagemyndigheten må kartlegge risiko
for brudd på regelverket ved bruk av kilder som sier noe om regelverksetterlevelsen. Videre må
barnehagemyndigheten vurdere hvilke virkemidler som er egnet til å påse regelverksetterlevelse.
Dersom barnehagemyndigheten ikke bruker den informasjonen den har om barnehagene, vil
ikke temaene for tilsyn og veiledning være i tråd med de faktiske behovene. Dette vil igjen
medføre at barnehagemyndigheten ikke påser regelverksetterlevelse ved gjennomføringen av
veiledning og tilsyn, jf. forskrift om overgangsregler til barnehageloven § 1.
Våre observasjoner
Kommunen svarer «ja» i RefLex på at den bruker kunnskapen til å gjøre risikovurderinger for å
vurdere behovet for veiledning og tilsyn. I RefLex viser barnehagemyndigheten til vedlegget
«Kommunens

rolle som barnehagemyndighet». Det omhandler risikovurdering, kilder til

informasjon og veiledning, samt tiltaksplan. Videre viser barnehagemyndigheten til dokumentet
«Grunnlag for risikovurdering barnehager og ulike temaer» hvor det registreres informasjon om
den enkelte barnehage, som barnehagemyndigheten bruker i sin risikovurdering.
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I dokumentet «Kommunens rolle som barnehagemyndighet» fremkommer det at en
risikovurdering skal ligge til grunn for barnehagemyndighetens valg av virkemiddel. Videre
fremgår det at risikovurderinger for valg av tilsynstema og barnehage skal i størst mulig
utstrekning baseres på eksisterende informasjon barnehagemyndigheten har opparbeidet seg jf.
opplysninger gitt i pkt. 2.1.2. I samme dokumentet ligger det et risikodiagram og en tiltaksplan for
kommunale og private barnehager i Sarpsborg kommune 2021-2024, hvor det fremgår at de
lovparagrafene som blir markert med gul farge vurderes til tiltaket veiledning, og de som
markeres med rødt vurderes til tiltaket tilsyn.
I den oversendte dokumentasjon har kommunen lagt ved «grunnlag for risikovurderinger og
ulike temaer», hvor vi ser at barnehagemyndigheten registrerer informasjon om hver enkelt
barnehage. Myndigheten skriver at de bruker dette dokumentet i sin risikovurdering.
Kommunen som barnehagemyndighet har utarbeidet et årshjul for veiledning, risikovurdering og
tilsyn i barnehager. Her beskrives ulike aktiviteter barnehagemyndigheten skal gjennomføre
løpende gjennom hele året og per måned gjennom kalenderåret. Her fremgår det blant annet at
barnehagemyndigheten skal foreta nødvendige risikovurderinger løpende gjennom hele året på
bakgrunn av mulige hendelser og uklarheter om forhold er i tråd med lover og forskrifter.
Barnehagemyndigheten skal også foreta nødvendige risikovurderinger på bakgrunn av
årsmeldingene og årsregnskapet i BASIL, samt annen informasjon de har tilegnet seg.
Våre vurderinger
Slik Statsforvalteren oppfatter praksisen i Sarpsborg kommune, innhenter
barnehagemyndigheten kunnskap om barnehagenes regelverksetterlevelse gjennom
årsmeldingen og årsregnskapet i BASIL, gjennom møter med styrerne, meldinger fra
foreldre/foresatte, klagesaker, gjennom tilsyn og gjennom henvendelser og spørsmål fra
barnehagene.
Vi har merket oss at barnehagemyndigheten ifølge kommunens rutiner skal foreta nødvendige
risikovurderinger løpende gjennom året på bakgrunn av den kunnskapen de får om hvordan alle
barnehageeierne oppfyller sine plikter etter barnehageloven. Videre ser vi at
barnehagemyndigheten har et dokument hvor de registrerer informasjon om den enkelte
barnehage, som myndigheten har opplyst at de bruker i sin risikovurdering.
Etter vårt syn viser dette at barnehagemyndigheten bruker den kunnskapen de har om
barnehagene til å vurdere risikoen for lovbrudd og behovet for tilsyn og veiledning.
Konklusjon
Sarpsborg kommune bruker kunnskapen til å gjøre risikovurderinger for å vurdere behovet for
veiledning og tilsyn.
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2.1.4

Er barnehagemyndighetens risikovurderinger basert på oppdatert og
gjeldende forståelse av barnehageloven?

Rettslig grunnlag
Barnehagemyndigheten må anvende loven og forskriftene i tråd med gjeldende rett når den
vurderer risiko for brudd på regelverket. Dette betyr at barnehagemyndigheten må vite hvilke
rettslige krav regelverket stiller til barnehageeier. Det rettslige kravet følger ikke alltid direkte av
lovteksten. Barnehagemyndigheten må bruke gyldige rettskilder og legge til grunn gjeldende
fortolkning fra nasjonale myndigheter for å klargjøre hva regelverket faktisk krever av
barnehageeier.
Våre observasjoner
I RefLex svarer kommunen ja på at deres risikovurderinger er basert på oppdatert og gjeldende
forståelse av barnehageloven. Barnehagemyndigheten opplyser at de setter seg inn i og
oppdaterer seg på lov og forskrifter, ulike tolkninger, veiledninger, forarbeid og uttalelser med
mer. Videre opplyser kommunen at de som ivaretar rollen som barnehagemyndighet har
videreutdanning i «barnehagejuss», og at de innhenter veiledning hos Statsforvalteren når det er
behov for det.
I forbindelse med dette tilsynet har kommunen sendt inn referater fra veiledningsmøter som er
holdt for barnehagene og rapporter etter gjennomførte tilsyn med barnehagene i kommunen.
Våre vurderinger
Vi har merket oss barnehagemyndighetens opplysninger om at de setter seg inn i og oppdaterer
seg både på lover og forskrifter, og ulike kilder som bidrar til forståelse av barnehageloven.
Videre ser vi av materiellet benyttet under veiledningsmøter med barnehagene, samt
tilsynsrapportene som barnehagemyndigheten har utarbeidet, at myndigheten vet hvilke
rettslige krav regelverket stiller til barnehageeier.
På bakgrunn av det ovennevnte er det vår vurdering at barnehagemyndigheten anvender loven
og forskriften i tråd med gjeldende rett når den vurderer risiko for brudd på regelverket.
Konklusjon
Sarpsborg kommune sine risikovurderinger er basert på oppdatert og gjeldende forståelse av
barnehageloven.

2.1.5

Gjennomfører barnehagemyndigheten veiledning og tilsyn i tråd med
sine risikovurderinger?

Rettslig grunnlag
For at barnehagemyndigheten skal gjennomføre veiledning og tilsyn i tråd med sine
risikovurderinger, må den ha tilstrekkelig kunnskap om barnehagene, og på bakgrunn av
kunnskapen vurdere behovet for veiledning og tilsyn. På denne måten vil
barnehagemyndigheten få et bilde av hvor regelverksetterlevelsen eventuelt er mangelfull. På
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bakgrunn av denne informasjonen, må barnehagemyndigheten bruke sine virkemidler;
veiledning og tilsyn. Barnehagemyndigheten må gjennomføre veiledning og tilsyn på en slik måte
at den bidrar til økt regelverksetterlevelse i barnehagen. Dersom barnehagemyndigheten ikke
bruker virkemidlene i tråd med sine funn, oppfyller den ikke sin plikt til å påse
regelverksetterlevelse.
Våre observasjoner
Kommunen svarer «ja» i RefLex at den gjennomfører veiledning og tilsyn i tråd med sine
risikovurderinger. Barnehagemyndigheten viser til tiltaksplan i dokumentet "Kommunens rolle
som barnehagemyndighet», samt planlagte stedlige og skriftlige tilsyn i samme dokumentet.
Videre vises det til "møteplan fagarena 2019-2022" som viser tema for veiledning for kommunale
og private barnehager, samt barnehagemyndighetens årshjul. Barnehagemyndigheten skriver at
ved endring i de kjente faktorene som for eksempel; nytilsatte styrere, bekymringsmeldinger,
hendelser som pandemi o.l. så gjøres det en ny vurdering av risiko. Dokumentet "Kommunens
rolle som barnehagemyndighet» skal holdes jevnlig oppdatert.
Våre vurderinger
Den oversendte dokumentasjonen viser at barnehagemyndigheten innhenter kunnskap om
barnehagenes regelverksetterlevelse gjennom årsmeldingen og årsregnskapet i BASIL, gjennom
møter med styrerne, meldinger fra foreldre/foresatte, klagesaker, gjennom tilsyn og gjennom
henvendelser og spørsmål fra barnehagene. Videre viser dokumentasjonen at
barnehagemyndigheten henter inn kunnskap om barnehagene, som så i neste omgang brukes til
å vurdere risikoen for lovbrudd og behovet for tilsyn og veiledning.
Med bakgrunn i det ovennevnte og mottatt dokumentasjon av referater fra ledermøter/fagarena
og tilsynsrapporter er det vår vurdering at det er sannsynliggjort at barnehagemyndigheten har
gitt veiledning og gjennomført tilsyn i tråd med sine risikovurderinger.
Konklusjon
Barnehagemyndigheten i Sarpsborg kommune gjennomfører veiledning og tilsyn i tråd med sine
risikovurderinger.

2.2
2.2.1

Veiledning
Er barnehagemyndighetens veiledning basert på oppdatert og gjeldende
forståelse av barnehageloven?

Rettslig grunnlag
Barnehagemyndigheten må anvende loven og forskriftene i tråd med gjeldende rett når den gir
informasjon til barnehageeierne om eierpliktene i barnehageloven. Barnehagemyndigheten må
vite hvilke rettslige krav regelverket stiller til barnehageeieren. Det rettslige kravet følger ikke
alltid direkte av lovteksten. Barnehagemyndigheten må bruke gyldige rettskilder og legge til
grunn gjeldende fortolkning fra nasjonale myndigheter for å klargjøre hva regelverket faktisk
krever av barnehageeieren. Veiledningen skal være frivillig for barnehageeieren.
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Våre observasjoner
I RefLex svarer barnehagemyndigheten «ja» på om deres veiledning er basert på oppdatert og
gjeldende forståelse av barnehageloven.
I det oversendte dokumentet «Kommunens rolle som barnehagemyndighet» fremkommer det at
barnehagemyndigheten skal gi veiledning og påse at alle barnehager, både kommunale og
private drives i samsvar med gjeldende regelverk. Videre fremkommer det at veiledning betyr at
barnehagemyndigheten aktivt gir informasjon til barnehageeierne om eierpliktene i
barnehageloven med forskrifter, og er et av virkemidlene barnehagemyndigheten har for å bidra
til økt regelverksetterlevelse i barnehagene. I tillegg står det at veiledning kan være planlagt på
bakgrunn av funn i risikovurderingen, og at denne veiledningen kan gis i ledermøter/fagarenaer
eller på annen måte. Veiledning gis også i forkant av planlagte tilsyn barnehagemyndigheten har
med barnehagene.
Oversendt dokumentasjon inneholder dokumentene «Barnehagemyndighetens årshjul 2021» og
«Møteplan fagarena perioden 2019 - 2021». I årshjulet er det blant annet satt opp datoer for
ledermøter/fagarena, frister for rapporteringer og barnehageopptak. I dokumentet «Møteplan
fagarena perioden 2019 - 2021» er det en detaljert oversikt over alle ledermøtene/fagarena og
hvilket tema som er satt opp til veiledning.
Videre inneholder den oversendte dokumentasjonen agenda og lysark med referat fra
ledermøter/fagarena som er gitt i perioden fra februar 2019 til juni 2021. Temaer på møtene har
vært varierende og inneholder blant annet barnehageopptak, rekruttering av minoritetsspråklige
barn, veiledning i § 37 tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne, veiledning i forkant av
tilsyn § 46 og veiledning §§ 41- 43 psykososialt barnehagemiljø.
Våre vurderinger
Vi ser at Sarpsborg kommune legger vekt på dialog med barnehagene. Det er vår oppfatning at
kommunen er opptatt av den faglige utviklingen i barnehagene og av barnehagen som en del av
det helhetlige oppvekstmiljøet for barn i Sarpsborg kommune. Vi har også sett i referater fra
ledermøter/fagarena at disse inneholder veiledning om regelverket.
Videre har vi merket oss at kommunen har systematisert veiledningen om regelverket som fast
gjennomgang av sentrale bestemmelser i barnehageloven i løpet av året på
ledermøtene/fagarenaene, i tillegg til veiledning i forbindelse med hendelser eller ved nytt
regelverk.
Kommunen har oversendt diverse materiell som er benyttet under veiledningsmøter og
ledermøtene/fagarenaene. Vi ser av dette materiellet at kommunen vet hvilke rettslige krav
regelverket stiller til barnehageeier.
Det er med bakgrunn i det ovennevnte vår oppfatning at Sarpsborg kommune har
sannsynliggjort hvordan barnehagemyndigheten gir veiledning som er i tråd med oppdatert og
gjeldende forståelse av barnehageloven.
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Konklusjon
Sarpsborg kommunes veiledning er basert på oppdatert og gjeldende forståelse av
barnehageloven.

2.3
2.3.1

Tilsyn
Bruker barnehagemyndigheten tilsyn som virkemiddel der dette er
nødvendig for å påse regelverksetterlevelse etter barnehageloven hos
barnehageeier?

Rettslig grunnlag
Barnehagemyndigheten skal bruke tilsyn som virkemiddel der det er nødvendig, jf. forskrift om
overgangsregler til barnehageloven §§ 1 og 2 første og andre ledd. Tilsyn er kontroll av om
barnehageeier oppfyller eierpliktene i barnehageloven. Dette innebærer at
barnehagemyndigheten ikke kan føre tilsyn med forhold som ikke er regulert i barnehageloven.
Tilsyn er utøvelse av offentlig myndighet, og innebærer å undersøke praksis og pålegge endring
av praksis som ikke er i samsvar med regelverket. I motsetning til veiledning kan
barnehagemyndigheten gjennomføre tilsyn mot barnehageeierens vilje. Vurderingen av om det
er nødvendig med tilsyn, skal baseres på barnehagemyndighetens risikovurdering.
Våre observasjoner
I RefLex svarer barnehagemyndigheten at de bruker tilsyn som virkemiddel der dette er
nødvendig for å påse regelverksetterlevelse hos barnehageeier.
Kommunen har sendt inn dokumentasjon knyttet til et varslet hendelsesbasert tilsyn
barnehagemyndigheten hadde med en av barnehagene. Tilsynet ble åpnet på bakgrunn av en
hendelse i den aktuelle barnehagen. I varselet opplyste barnehagemyndigheten om at det gjaldt
den spesifikke hendelsen og at det ble åpnet tilsyn som følge av alvorlighetsgraden. Videre står
det at tilsynet omfatter både bestemmelser i barnehageloven og bestemmelser i Forskrift om
miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Tilsynet omfattet barnehageloven §§ 1 og 2, § 7
og § 9, samt Miljørettet helsevern i barnehage og skole mv. Barnehageeier ble bedt om å sende
inn dokumentasjon på internkontrollsystemet til barnehagen jf. bestemmelser i barnehagelovens
§ 9 bokstav a, b og c. I tillegg ba kommunen om dokumentasjon på diverse rutiner og prosedyrer,
beskrivelse av strakstiltak og hvordan styrer skal sikre at de ansatte har tilstrekkelig informasjon
og kunnskap om barnehagens internkontroll, rutiner og prosedyrer.
Som tidligere nevnt skriver barnehagemyndigheten i RefLex at de åpnet tilsyn med alle
barnehagene på barnehagelovens § 46 fordi de ikke hadde tilstrekkelig informasjon og kunnskap
om den enkelte barnehage på dette området. Barnehagemyndigheten gjorde sin risikovurdering
på bakgrunn av forskning og offentlige rapporter om økt forekomst av vold og overgrep, spesielt
når det gjelder de minste barna under koronapandemien. Videre skriver barnehagemyndigheten
at de i risikovurderingen vurderte alvorlighetsgraden som stor risiko med svært alvorlig
konsekvens. Kommunen har sendt inn seks tilsynsrapporter fra gjennomførte tilsyn med tema
barnehageloven § 46. I tilsynet har barnehagemyndigheten innhentet informasjon og etterspurt
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dokumentasjon fra barnehagene som kan belyse tilsynets tema. Det fremgår av
tilsynsrapportene at bakgrunnen for valg av tema er basert på risikovurderinger.
Våre vurderinger
Barnehagemyndigheten skal bruke tilsyn som virkemiddel der det er nødvendig. Vurderingen av
om det er nødvendig med tilsyn, skal baseres på barnehagemyndighetens risikovurdering. Det
framkommer i den oversendte dokumentasjonen at kommunen har gjennomført tilsyn med alle
barnehagene i 2021 om barnehageloven § 46, varslet skriftlig hendelsesbasert tilsyn med en av
barnehagene i 2021 og har en «Plan for barnehagetilsyn perioden 2021 – 2024» om å
gjennomføre tilsyn hvert år. Det framkommer videre av dokumentasjonen at tilsynets tema og
valg av barnehage er basert på kommunens risikovurdering.
Under punkt 2.1.3 i denne foreløpige rapporten konkluderte vi med at Sarpsborg kommune
bruker kunnskapen de har om barnehagene til å gjøre risikovurderinger for å vurdere behov for
veiledning eller tilsyn.
På bakgrunn av det ovennevnte vurderer Statsforvalteren at kommunen bruker tilsyn som
virkemiddel der dette er nødvendig for å påse regelverksetterlevelse.
Konklusjon
Sarpsborg kommune bruker tilsyn som virkemiddel der dette er nødvendig for å påse
regeletterlevelse.

2.3.2

Er barnehagemyndighetens tilsyn basert på oppdatert og gjeldende
forståelse av barnehageloven?

Rettslig grunnlag
Barnehagemyndigheten må anvende loven i tråd med gjeldende rett når den fører tilsyn.
Barnehagemyndigheten må vite hvilke rettslige krav regelverket stiller til barnehageeier. Det
rettslige kravet følger ikke alltid direkte av lovteksten. Barnehagemyndigheten må bruke gyldige
rettskilder og legge til grunn gjeldende fortolkning fra nasjonale myndigheter for å klargjøre hva
regelverket faktisk krever av barnehageeieren.
Våre observasjoner
I RefLex svarer barnehagemyndigheten at deres tilsyn er basert på oppdatert og gjeldende
forståelse av barnehageloven.
Kommunen har oversendt en foreløpig tilsynsrapport etter hendelsesbasert tilsyn og seks
tilsynsrapporter fra skriftlig tilsyn. I alle rapportene vises det til hvilke lovhjemler i
barnehageloven barnehagens praksis blir vurdert i henhold til, og det fremgår i rapportene hvilke
gjeldende fortolkninger og rettslige krav barnehagemyndigheten bruker for å vurdere om
barnehageeier oppfyller kravene i barnehageloven.
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Våre vurderinger
Vi vurderer at barnehagemyndigheten viser til de gjeldende paragrafene i barnehageloven i sine
tilsynsrapporter og at det fremgår i rapportene hvilke gjeldende fortolkninger og rettslige krav
barnehagemyndigheten bruker for å vurdere om barnehageeier oppfyller kravene i
barnehageloven.
Konklusjon
Sarpsborg kommune sine tilsyn er basert på gjeldende og oppdatert forståelse av
barnehageloven.

2.3.3

Innhenter barnehagemyndigheten informasjon i tilsyn som gjør at den
kan ta stilling til om barnehageeier oppfyller barnehageloven?

Rettslig krav
Barnehagemyndigheten må ha nok og egnet informasjon om barnehagens praksis til å kunne
vurdere og konkludere på om barnehageeier oppfyller eierpliktene i barnehageloven med
forskrifter. Det følger av forvaltningsloven § 17 at barnehagemyndigheten må opplyse saken så
godt som mulig før den fatter vedtak.
Våre observasjoner
I RefLex svarer barnehagemyndigheten at de innhenter informasjon i tilsyn som gjør at de kan ta
stilling til om barnehageeier oppfyller barnehageloven. Videre svarer barnehagemyndigheten at
de har mange kilder til informasjon, og at de i forbindelse med tilsyn innhenter informasjon om
valgte temaer i form av barnehagens dokumentasjon og planer, samt at styrer, ansatte og
foreldrerepresentanter svarer på spørsmål.
Det er videre beskrevet i dokumentet «Kommunens rolle som barnehagemyndighet» at
undersøkelsen i tilsynet starter med utgangspunkt i etterspurt dokumentasjon barnehagen
sender inn og eventuelt annen dokumentasjon.
I «Varsel om tilsyn – Opplysningsplikt til barnevernet», som ble sendt ut til alle barnehagene i
Sarpsborg kommune, står det at tilsynet skulle bli gjennomført ved at styrer og et utvalgt antall
ansatte svarer på spørsmål via en lenke som sendes ut på e-post til den enkeltes e-postadresse. I
Videre ba barnehagemyndigheten styrer om å sende inn dokumentasjon i tilknytning til noen av
spørsmålene, og at denne ble sendt på e-post til navngitt rådgiver i barnehagemyndigheten.
I de fem oversendte tilsynsrapportene der tema for tilsynet var barnehageloven § 46, kommer
det fram at barnehagene har levert inn prosedyrer for «Alvorlig omsorgssvikt», «Barn sier det blir
slått hjemme/vold i nære relasjoner», «Seksuelle overgrep» og Årsplan for internkontroll. Det
fremkommer av tilsynsrapportene at barnehagemyndigheten har vurdert styrers og de utvalgte
ansattes svar på spørsmål sendt ut på e-post i forkant av tilsynet.
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Våre vurderinger
Det er vår vurdering at barnehagemyndigheten innhenter informasjon som gjør at den kan ta
stilling til om barnehageeier oppfyller kravene i barnehageloven. Vi vurderer at
barnehagemyndigheten får informasjon gjennom barnehagenes prosedyrer for «Alvorlig
omsorgssvikt», «Barn sier det blir slått hjemme/vold i nære relasjoner», «Seksuelle overgrep» og
Årsplan for internkontroll, samt barnehagenes tilbakemelding på spørsmål i e-post sendt ut i
forkant av tilsynet for å ta stilling til barnehageeiers oppfyllelse av barnehageloven § 46.
Konklusjon
Sarpsborg kommune innhenter informasjon i tilsyn som gjør at den kan ta stilling til om
barnehageeier oppfyller barnehageloven.

2.3.4

Vurderer og konkluderer barnehagemyndigheten på om barnehageeier
oppfyller lovkravene i barnehageloven?

Rettslig krav
For å påse regelverksetterlevelse må barnehagemyndigheten vurdere og konkludere på om
praksis er i tråd med regelverket eller ikke innenfor temaene i tilsynet. For å kunne konkludere
må barnehagemyndigheten vurdere barnehagens praksis opp mot de aktuelle rettslige kravene.
Våre observasjoner
Kommunen svarer «ja» i RefLex på at de vurderer og konkluderer på om barnehageeier oppfyller
lovkravene i barnehageloven.
Alle de seks oversendte tilsynsrapportene og foreløpig tilsynsrapport etter hendelsesbasert tilsyn
inneholder et punkt som heter «Barnehagemyndighetens vurdering og konklusjon». I de seks
tilsynsrapportene blir barnehageloven § 46 gjengitt. Videre vises det til barnehageloven § 9 om
Internkontroll i barnehagen, da barnehagens rutiner og prosedyrer under § 46 er en del av
barnehagens internkontrollsystem.
Våre vurderinger
I samtlige rapporter ser vi at barnehagemyndigheten vurderer barnehagens praksis opp mot det
rettslige kravet og på om praksis er i tråd med regelverket.
Det er derfor vår vurdering at barnehagemyndigheten vurderer barnehagens praksis opp mot
det rettslige kravet og på om praksis er i tråd med regelverket.
Konklusjon
Sarpsborg kommune vurderer og konkluderer om barnehageeier oppfyller lovkravene i
barnehageloven.

17

302

2.3.5

Formidler barnehagemyndigheten sine vurderinger og konklusjoner
skriftlig til barnehageeier?

Rettslig krav
Barnehagemyndigheten må formidle sine vurderinger og konklusjoner fra tilsynet skriftlig til
barnehageeieren, uavhengig av om den har avdekket brudd på regelverket i tilsynet eller ikke.
Der barnehagemyndigheten har avdekket brudd på regelverket, vil det være vanskelig for
barnehageeieren å endre sin praksis uten at den får vurderingene og konklusjonene fra tilsynet
skriftlig. Der barnehagemyndigheten ikke har avdekket brudd på regelverket, tilsier likevel de
ulovfestede prinsippene om forsvarlig saksbehandling og god forvaltningsskikk at barnehageeier
har krav på å få vite hvilke vurderinger som er gjort i tilsynet, og hvilken konklusjon
barnehagemyndigheten har falt ned på.
Det er nødvendig med skriftliggjøring av barnehagemyndighetens vurderinger og konklusjoner
for å sikre etterprøvbarhet og likebehandling. Videre er det nødvendig at den skriftlige rapporten
formidles til barnehageeieren for å sikre at barnehageeiers rett til kontradiksjon blir ivaretatt.
Tilsynsrapporten inneholder konkrete beskrivelser av barnehagen og barnehagemyndighetens
vurderinger og konklusjoner som det er viktig at barnehageeieren får muligheten til å uttale seg
om.
Våre observasjoner
I RefLex svarer kommunen ja på at de formidler sine vurderinger og konklusjoner skriftlig til
barnehageeieren.
I dokumentet «Kommunens rolle som barnehagemyndighet» fremgår det at
barnehagemyndigheten skal formidle undersøkelser og konklusjoner først og fremt gjennom
tilsynsrapporten. Når det ikke avdekkes lovbrudd eller uforsvarlige forhold avsluttes tilsynet med
en «Endelig tilsynsrapport», som skal inneholde rettslige krav, vurderinger og konklusjoner.
Videre skal det komme fram hva som er vurdert, både rettslige og faktum, og hvorfor det er
konkludert med at tilstanden eller praksis er lovlig. I dokumentet fremgår det også at i tilfeller der
det avdekkes lovbrudd blir det sentralt i formidlings - og avslutningsfasen å gjennomføre en
prosess i to trinn, med foreløpig tilsynsrapport og endelig tilsynsrapport med vedtak om pålegg
om retting. Barnehagen skal få mulighet til å kommentere innholdet i foreløpig rapport. Videre
fremgår det at det skal komme fram i både foreløpig og endelig rapport hva som er
barnehagemyndighetens vurderinger og konklusjoner.
Vi har mottatt seks tilsynsrapporter og en foreløpig tilsynsrapport etter hendelsesbasert tilsyn fra
kommunen. Rapportene er skriftlige, og inneholder barnehagemyndighetens vurderinger og
konklusjon.
Våre vurderinger
Det fremgår av kommunens rutiner at kommunen skal formidle sine vurderinger og konklusjoner
gjennom tilsynsrapporter. Som dokumentasjon på at de gjør dette i praksis, har kommunen
sendt inn tilsynsrapporter fra seks tilsyn de har hatt med enkelte barnehager. Tilsynsrapportene
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er skriftlige, og det er vår vurdering at barnehagemyndigheten i rapportene skriver en vurdering
og konklusjon knyttet til hvorvidt barnehageeier oppfyller lovkravene i barnehageloven.
Konklusjon
Sarpsborg kommune formidler sine vurderinger og konklusjoner skriftlig til barnehageeier.

2.4

Reaksjoner og vedtak i tilsyn

2.4.1

Sender barnehagemyndigheten forhåndsvarsel til barnehageeier i
tilfeller hvor den skal vedta pålegg om retting eller stenging av
barnehagen?

Rettslig krav
Forhåndsvarsel skal som hovedregel være skriftlig. Forhåndsvarsel skal forberede
barnehageeieren på det vedtaket som kan komme, og gi barnehageeieren muligheter til å uttale
seg og ivareta sine interesser. Barnehagemyndigheten kan gi forhåndsvarsel i tilsynsrapporten.
Både pålegg om retting og tidsbegrenset eller varig stenging av barnehagen er enkeltvedtak.
Våre observasjoner
Kommunen svarer «ja» i RefLex på at de sender forhåndsvarsel til barnehageeier i tilfeller hvor
den skal vedta pålegg om retting eller stenging av barnehagen.
I oversendt dokumentasjon ligger foreløpig tilsynsrapport etter hendelsesbasert tilsyn
gjennomført i en av barnehagene i kommunen. Tilsynsrapporten inneholder forhåndsvarsel om
pålegg om retting. Vi har også mottatt «Tilsynsrapport Læringsverkstedet barnehage, avd.
Sarpsborg DoReMi» og «Tilsynsrapport Paletten familiebarnehage» om § 46 opplysningsplikt til
barnevernet. Her ser vi at det vises til og gis en oppsummering av både forhåndsvarsel om
pålegg og på hvilken tilbakemelding styrer har gitt på foreløpig tilsynsrapport.
Vår vurdering
På bakgrunn av våre observasjoner er det vår vurdering at barnehagemyndigheten sender
forhåndsvarsel til barnehageeier om vedtak med pålegg om retting.
Konklusjon
Sarpsborg kommune sender forhåndsvarsel til barnehageeier i tilfeller hvor den skal vedta
pålegg om retting eller stenging av barnehagen.

2.4.2

Inneholder forhåndsvarselet opplysninger om det rettslige og faktiske
grunnlaget for det varslede vedtaket, en beskrivelse av hva vedtaket
innebærer for barnehageeier, og en frist for uttalelse?
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Rettslig grunnlag
I forhåndsvarselet må barnehagemyndigheten vise til aktuelle bestemmelser i barnehageloven
med forskrifter. Videre må forhåndsvarselet inneholde opplysninger om hvilke forhold som er
lagt til grunn. Her må barnehagemyndigheten beskrive hva de har sett på i tilsynet. Dette
omfatter både de faktiske forholdene og hvilke vurderinger barnehagemyndigheten har gjort.
Forhåndsvarselet må vise hva vedtaket vil innebære for barnehageeier, for eksempel pålegg om å
rette ulovlige eller uforsvarlige forhold. Forhåndsvarselet må gi barnehageeieren en frist for å
uttale seg. Vanligvis er fristen to uker.
Våre observasjoner
I RefLex svarer kommunen «ja» på at forhåndsvarselet inneholder opplysninger om det rettslige
og faktiske grunnlaget for det varslede vedtaket, og en beskrivelse av hva vedtaket innebærer for
barnehageeier, og en frist for uttalelse.
I den oversendte foreløpige rapporten etter hendelsesbasert tilsyn i Sarpsborgmarka barnehage
vises det til aktuelle bestemmelser i barnehageloven. Forhåndsvarslet omhandler hendelsen som
ledet til tilsynet. I varselet stod det at barnehagen må utarbeide en beskrivelse av barnehagens
oppgaver, mål og organisering, at barnehagen må ha nødvendige rutiner og prosedyrer, samt
sikre at de ansatte har tilstrekkelig informasjon og kunnskap om barnehagens internkontroll,
rutiner og prosedyrer. Barnehagemyndigheten viser til barnehageloven § 9 bokstav a, b, c, d og e.
Det oversendte forhåndsvarslet inneholder en beskrivelse av hva vedtaket innebærer for
barnehageeier og en frist for uttalelse.
Våre vurderinger
Vi vurderer at barnehagemyndigheten i sitt forhåndsvarsel viser til de aktuelle bestemmelsene i
barnehageloven med forskrifter, opplyser om hvilke forhold som er lagt til grunn, beskriver hva
vedtaket innebærer og gir en frist for uttalelse.
Konklusjon
Sarpsborg kommunes forhåndsvarsel inneholder opplysninger om det rettslige og faktiske
grunnlaget for det varslede vedtaket, en beskrivelse av hva vedtaket innebærer for
barnehageeier, og en frist for uttalelse.

2.4.3

Gir barnehagemyndigheten pålegg om retting bare i tilfeller der den har
konkludert med at et forhold er ulovlig eller uforsvarlig?

Rettslig grunnlag
Barnehagemyndigheten kan ikke gi pålegg om retting i andre tilfeller enn der den har funnet at et
forhold er i strid med regelverket, eller er uforsvarlig, jf. forskrift om overgangsregler til
barnehageloven § 2 andre ledd første punktum.
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Våre observasjoner
I RefLex svarer kommunen «ja» på at barnehagemyndigheten gir pålegg om retting bare i tilfeller
der den har konkludert med at et forhold er ulovlig eller uforsvarlig. Barnehagemyndigheten
viser til sin rutinebeskrivelse for vedtak etter tilsyn med pålegg om retting og vedlagte
tilsynsrapport for Snarveien FUS barnehage.
Blant den mottatte dokumentasjonen ligger det med en rutinebeskrivelse for vedtak etter tilsyn
med pålegg om retting. I rutinen står det at når barnehagemyndigheten har mottatt eventuelle
tilbakemeldinger fra barnehagen, skal det utarbeides endelig tilsynsrapport med vedtak om
pålegg om retting. Videre står det at barnehagens uttalelser og barnehagemyndighetens
vurderinger skal omtales i rapporten, og at rapporten endres når; barnehagen kan påpeke feil i
faktumet barnehagemyndigheten har lagt til grunn eller barnehagen har gjennomført tiltak for å
rette opp i uforsvarlige forhold eller lovbrudd. Dersom barnehagen ikke har rettet alle
uforsvarlige forhold eller lovbrudd, skal det vedtas pålegg om retting.
Vi har mottatt seks tilsynsrapporter der barnehagemyndigheten har gjennomført tilsyn etter
barnehageloven § 46. Her fremgår det at to av tilsynene ble avsluttet med en gang med endelig
tilsynsrapport, mens det i de fire øvrige rapportene fremgår at det ble sendt ut foreløpig
tilsynsrapport med forhåndsvarsel om pålegg om retting. På bakgrunn av tilbakemelding med
dokumentasjon fra barnehagene ble tre av disse tilsynene avsluttet med endelig tilsynsrapport. I
det siste tilsynet der det ble sendt en foreløpig rapport med forhåndsvarsel om pålegg om retting
skriver barnehagemyndigheten at styrer i Snarveien FUS barnehage valgte å ikke gi noen
kommentarer til foreløpig tilsynsrapport. På bakgrunn av at styrer ikke hadde redegjort for eller
dokumentert at barnehagen har et system som sikrer at personalet i barnehagen har tilstrekkelig
kunnskap om og forståelse av lovkravet i barnehageloven § 46, vurderte barnehagemyndigheten
at barnehagens rutiner og praksis ikke var i samsvar med kravet nedfelt i lovverket og ga pålegg
om retting.
Våre vurderinger
På bakgrunn av det ovennevnte er det vårt syn at barnehagemyndigheten gir pålegg om retting
bare i tilfeller der den har konkludert med at et forhold er ulovlig eller uforsvarlig. Vi viser til
kommunens rutinebeskrivelse, der det fremgår at det skal vedtas pålegg om retting dersom
barnehagen ikke har rettet opp alle uforsvarlige forhold eller lovbrudd. I tillegg viser vi til
tilsynsrapporten tilknyttet Snarveien FUS barnehage, der vi ser at barnehagemyndigheten ga
pålegg om retting fordi det ikke var sannsynliggjort at barnehagens rutiner og praksis var i
samsvar med kravet nedfelt i lovverket.
Vi har ikke mottatt opplysninger som tilsier at barnehagemyndigheten har gitt pålegg om retting i
tilfeller der det ikke har vært konkludert med at et forhold er ulovlig eller uforsvarlig.
Konklusjon
Sarpsborg kommune gir pålegg om retting bare i tilfeller der den har konkludert med at et
forhold er ulovlig eller uforsvarlig.
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2.4.4

Gir barnehagemyndigheten en frist for retting i sine pålegg om retting til
barnehageeier?

Rettslig grunnlag
Barnehagemyndigheten må gi barnehageeier en frist for å rette opp brudd på regelverket.
Fristen må tilpasses bruddets type og omfang. Fristen skal ikke være lengre enn det som er
nødvendig for at barnehageeieren skal kunne rette regelverksbruddet, jf. forskrift om
overgangsregler § 2 andre ledd første og andre punktum.
Våre observasjoner
I Reflex svarer kommunen «ja» på at barnehagemyndigheten gir en frist for retting i sine pålegg
om retting til barnehageeier.
Det fremgår i kommunens rutinebeskrivelse for «Vedtak etter tilsyn – pålegg om retting» at i
enkeltvedtaket skal det fastsettes frist for tilbakemelding om at påleggene er etterkommet,
normalt ikke mer enn to måneders frist.
I mottatt dokumentasjonen er det i tilsynsrapport til Snarveien FUS barnehage datert 15.09.2021
gitt pålegg om retting. Fristen for å etterkomme pålegget er satt til 05.10 2021.
Våre vurderinger
På bakgrunn av våre observasjoner, er det vår vurdering at barnehagemyndigheten i kommunen
gir en frist for retting i sine pålegg om retting til barnehageeier.
Konklusjon
Sarpsborg kommune gir en frist for retting i sine pålegg om retting til barnehageeier.

2.4.5

Følger barnehagemyndigheten opp at bruddene på barnehageloven har
blitt rettet?

Rettslig grunnlag
Barnehagemyndigheten må forsikre seg om at barnehageeieren korrigerer ulovlig praksis slik at
praksis blir i samsvar med barnehageloven og forskrifter. Det fremgår av merknadene til
barnehageloven at barnehagemyndigheten har en valgfrihet knyttet til bruk av pålegg når den
har avdekket ulovlige forhold i barnehagen. Barnehagemyndigheten har derimot ikke en
valgfrihet knyttet til at barnehageeieren faktisk må rette det ulovlige forholdet, jf. forskrift om
overgangsregler til barnehageloven § 1. For å oppnå dette, må barnehagemyndigheten gi
veiledning eller pålegg om retting.
Dersom barnehagemyndigheten gir pålegg om retting, må barnehagemyndigheten følge
forvaltningslovens bestemmelser og utforme vedtaket skriftlig. Hvis barnehagemyndigheten i
stedet har valgt å bruke veiledning, er det ikke et krav til skriftliggjøring. Barnehagemyndigheten
kan ikke avslutte tilsynet før barnehageeieren har sannsynliggjort at brudd på regelverket er
rettet
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Våre observasjoner
I den foreløpige tilsynsrapporten viste vi til at kommunen svarte «ja» i RefLex på at
barnehagemyndigheten følger opp at bruddene på barnehageloven har blitt rettet.
Videre fremgår det av kommunens oversendte rutinebeskrivelse for «Oppfølging av vedtak –
pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold» at tilsynet skal ikke avsluttes før det er
sannsynliggjort at barnehagen har etterkommet påleggene og dermed rettet opp alle
lovbruddene.
Vi viste i tillegg til at kommunen hadde sendt inn en tilsynsrapport som viste at det var gitt pålegg
om retting til Snarveien FUS barnehage. Fristen for å etterkomme pålegget var satt til 05.10 2021.
I sin tilbakemelding på foreløpig tilsynsrapport har kommunen oversendt den endelige
tilsynsrapporten for Snarveien FUS barnehage, datert 12.10.21. Av rapporten fremgår det at
barnehagemyndigheten har vurdert styrers svar og dokumentasjon og konkludert med at
brudd på barnehageloven er rettet opp, og at tilsynet avsluttes.
Våre vurderinger
Vi har merket oss at det fremgår av kommunens rutine at tilsynet ikke skal avsluttes før det er
sannsynliggjort at barnehagen har etterkommet påleggene og dermed rettet opp alle
lovbruddene. I tillegg har vi sett at barnehagemyndigheten har gitt pålegg om retting i tilknytning
til en barnehage der fristen for å gi tilbakemelding ennå ikke har gått ut. Imidlertid har ikke
kommunen lagt ved noen dokumentasjon som viser at barnehagemyndigheten i praksis har fulgt
opp at bruddene på barnehageloven har blitt rettet da vi utarbeidet vår foreløpige tilsynsrapport.
I den foreløpige tilsynsrapporten viste vi til Utdanningsdirektoratets metodehåndbok for tilsyn
hvor det står at for at statsforvalteren skal kunne vurdere og ta stilling til om kommunens praksis
er i tråd med det kontrollspørsmålet som undersøkes, må kommunen ha sannsynliggjort at egen
praksis er i henhold til regelverket. Det er generelt ikke tilstrekkelig i seg selv å legge frem en
skriftlig rutine.
Som følge av at kommunen ikke hadde fremlagt noen dokumenter som viste at de faktisk har
fulgt opp at brudd på barnehageloven har blitt rettet av barnehageeier, kom vi frem til at det ikke
var sannsynliggjort at Sarpsborg kommune følger opp at bruddene på barnehageloven har blitt
rettet.
Etter å ha mottatt ytterligere dokumentasjon fra kommunen, er det vår vurdering at det er
sannsynliggjort at kommunen følger opp at bruddene på barnehageloven har blitt rettet.
Konklusjon
Barnehagemyndigheten i Sarpsborg kommune følger opp at bruddene på barnehageloven har
blitt rettet.
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2.4.6

Vedtar barnehagemyndigheten stenging som reaksjon kun der
barnehageeier ikke overholder fristen for å etterkomme pålegget, eller
der forholdet ikke lar seg rette?

Rettslig grunnlag
Barnehagemyndigheten kan ikke bruke stenging som reaksjon i andre tilfeller enn der
barnehageeieren ikke overholder fristen for å etterkomme pålegget, eller der forholdet ikke lar
seg rette, jf. forskrift om overgangsregler til barnehageloven § 2 andre ledd andre punktum.
Våre observasjoner
Kommunen har svart «nei» i RefLex på om kommunen har fattet vedtak om stenging, og «ikke
aktuelt» på om barnehagemyndigheten vedtar stenging som reaksjon kun der barnehageeieren
ikke overholder fristen for å etterkomme pålegget, eller der forholdet ikke lar seg rette.
Våre vurderinger og konklusjon
Statsforvalteren har ikke vurdert og konkludert dette kontrollspørsmålet fordi kommunen ikke
har vedtatt stenging som reaksjon.

2.4.7

Sender barnehagemyndigheten stengingsvedtak til Statsforvalteren til
orientering?

Rettslig grunnlag
Barnehagemyndigheten skal sende kopi av vedtaket til statsforvalteren.
Våre observasjoner
Kommunen har svart i Reflex at dette kontrollspørsmålet ikke er aktuelt.
Våre vurderinger og konklusjon
Statsforvalteren har ikke vurdert og konkludert dette kontrollspørsmålet fordi kommunen ikke
har fattet stengningsvedtak.

2.4.8

Er pålegg om retting eller vedtak om stenging skriftlig?

Rettslig grunnlag
Pålegg om retting og vedtak om stenging skal være skriftlig. I forvaltningsloven fremgår det at et
enkeltvedtak skal være skriftlig dersom det ikke av praktiske grunner er «særlig byrdefullt» å
gjøre det skriftlig. Dette unntaket kommer ikke til anvendelse i tilsyn etter barnehageloven.
Våre observasjoner
Kommunen svarer «ja» i RefLex på at pålegg om retting eller vedtak om stenging er skriftlig.
I kommunens oversendte rutinebeskrivelse for «Oppfølging av vedtak – pålegg om retting av
uforsvarlige eller ulovlige forhold» står det at når barnehagemyndigheten har mottatt eventuelle
tilbakemeldinger fra barnehagen, skal det utarbeides endelig tilsynsrapport med vedtak om
pålegg om retting.
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I den mottatte dokumentasjonen er pålegg om retting gitt skriftlig i tilsynsrapport til Snarveien
FUS barnehage.
Våre vurderinger
Det er med bakgrunn i det ovennevnte Statsforvalterens vurdering at Sarpsborg kommune sine
vedtak med pålegg om retting er skriftlig.
Statsforvalteren har ikke vurdert og konkludert om vedtak om stenging er skriftlig da kommunen
ikke har fattet stengningsvedtak.
Konklusjon
Sarpsborg kommune sine vedtak med pålegg om retting er skriftlig.

2.4.9

Inneholder pålegg om retting eller vedtak om stenging informasjon om:
a) De reglene vedtaket bygger på?
b) De faktiske forholdene vedtaket bygger på?
c)

De hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn?

d) Klageadgang?
e) Klagefrist?
f)

Klageinstans?

g) Fremgangsmåten ved klage?
h) Informasjon om retten til å se sakens dokumenter?
i)

Informasjon om retten til å be om utsatt iverksettelse?

Rettslig grunnlag
Barnehagemyndigheten skal i enkeltvedtaket vise til hvilken bestemmelse som ligger til grunn for
avgjørelsen. I tillegg må barnehagemyndigheten beskrive hvilke faktiske forhold den har brukt i
sine vurderinger og hvilke hensyn som har vært utslagsgivende for skjønnet. Dette er sentralt for
at barnehageeieren skal kunne forstå både begrunnelsen for vedtaket og hvilke konsekvenser
det får.
Barnehageeieren har klageadgang på enkeltvedtak. Vedtaket må informere om dette slik at
barnehageeieren kan ivareta sin klagerett. Vedtaket må opplyse om klagefristen. Klagefristen er
minimum tre uker.
Vedtaket skal inneholde informasjon om fremgangsmåten ved klage. Vedtaket må opplyse om at
statsforvalteren er klageinstans. Klagen skal sendes til barnehagemyndigheten først for
forberedelse og vurdering. Barnehagemyndigheten kan oppheve eller endre vedtaket sitt til
gunst for barnehageeieren. Dersom barnehagemyndigheten helt eller delvis opprettholder sitt
vedtak, skal den sende klagen til statsforvalteren for behandling. Barnehagemyndigheten kan
ikke sette begrensinger i klageretten, for eksempel ved å kreve at klagen må være begrunnet.
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Vedtaket må opplyse om barnehageeierens rett til å se sakens dokumenter. Videre må vedtaket
inneholde informasjon om barnehageeierens rett til å be om at vedtaket ikke blir iverksatt før
klagefristen er ute, eller klagen er avgjort.
Våre observasjoner
I RefLex svarer kommunen «ja» på spørsmålene om pålegg om retting eller vedtak om stenging
inneholder informasjon om de reglene vedtaket bygger på, de faktiske forholdene vedtaket
bygger på, de hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn,
klageadgang, klagefrist, klageinstans, fremgangsmåten ved klage, informasjon om retten til å se
sakens dokumenter og informasjon om retten til å be om utsatt iverksettelse.
Videre står det i kommunens rutinebeskrivelse for vedtak etter tilsyn med pålegg om retting at:
Enkeltvedtaket skal inneholde påleggstekst, vise til konkrete lovkrav som er brutt og
korreksjonspunkter, beskrive konkret hva barnehagen må gjøre/endre for at lovkravet
skal oppfylles, og fastsette frist for tilbakemelding om at påleggene er etterkommet
(normalt ikke mer enn 2 måneders frist). Vedtaket skal inneholde opplysninger om:
Retten til å klage jf. Forvaltningsloven § 28, Klagefrist jf. Forvaltningsloven § 29,
Klageinstans jf. Forvaltningsloven § 28, Fremgangsmåte ved klage jf. Forvaltningsloven §§
30 og 32, Retten til innsyn i sakens dokumenter jf. Forvaltningsloven § 18, jf. § 19 og
Retten til å be om utsatt iverksettelse jf. Forvaltningsloven § 42.
Det er kun tilsynsrapporten for Snarveien FUS barnehage som inneholder pålegg om retting.
Pålegget viser til hvilken bestemmelse som ligger til grunn for avgjørelsen, barnehagelovens § 46,
og beskriver hvilke faktiske forhold barnehagemyndigheten har brukt i sine vurderinger og hvilke
hensyn som har vært utslagsgivende for skjønnet. Det fremgår at barnehagen kan klage på
enkeltvedtaket, at klagefristen er tre uker etter mottatt vedtak, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29.
Videre går det frem at barnehagen skal sende klagen til kommunen og at kommunen har
mulighet til å omgjøre vedtaket. Dersom kommunen ikke er enig med barnehagen, sendes
klagen til Stasforvalteren som avgjør saken. Informasjon om retten til å se sakens dokumenter jf.
fvl. § 18, jf. § 19 og Informasjon om retten til å be om utsatt iverksettelse jf. fvl. § 42 er gjengitt i
vedtaket.
Våre vurderinger
På bakgrunn av det ovennevnte er det vår vurdering at barnehagemyndighetens pålegg om
retting inneholder informasjon om de reglene vedtaket bygger på, de faktiske forholdene
vedtaket bygger på, de hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig
skjønn, klageadgang, klagefrist, klageinstans, fremgangsmåten ved klage, informasjon om retten
til å se sakens dokumenter og informasjon om retten til å be om utsatt iverksettelse.
Statsforvalteren har ikke vurdert og konkludert om vedtak om stenging inneholder informasjon
om de reglene vedtaket bygger på da kommunen ikke har fattet stengningsvedtak.
Konklusjon
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Sarpsborg kommune sine vedtak med pålegg om retting inneholder informasjon om de reglene
vedtaket bygger på, de faktiske forholdene vedtaket bygger på, de hovedhensyn som har vært
avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn, klageadgang, klagefrist, klageinstans,
fremgangsmåten ved klage, informasjon om retten til å se sakens dokumenter og informasjon
om retten til å be om utsatt iverksettelse.

3

Avslutning av tilsyn

Statsforvalteren avslutter sitt tilsyn med Sarpsborg kommunes plikt til å påse at barnehagene
drives i samsvar med gjeldende regelverk etter barnehageloven §§ 10 første og femte ledd, § 53
og forskrift om overgangsregler til barnehageloven §§ 1 og 2.
Vi har kontrollert om kommunen ivaretar sitt ansvar for å påse regelverksetterlevelse hos
barnehageeierne gjennom veiledning og tilsyn og vi har kontrollert om kommunens
saksbehandling i forbindelse med tilsyn er i samsvar med forvaltningsloven.
Statsforvalteren vurderer at kommunen overholder regelverket på alle de undersøkte områdene
for tilsynet.
Våre konklusjoner bygger på oversendt dokumentasjon i tilsynet og tar utgangspunkt i status per
dags dato.
Kommunen har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18.

Statsforvalteren i Oslo og Viken
Oslo, 15.10.2021

Asbjørn Evensen
tilsynsleder

Katrin Sørlundsengen
rådgiver
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