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Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

 
Fredrikstad, 20.05.2022 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Saksliste er lagt fram og godkjent av kontrollutvalgets leder. 
 

Vurdering 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/121 
Dokumentnr.: 37 
Løpenr.: 179544/2022 
Klassering: 3003-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 07.06.2022 22/25 

 

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, 20.05.2022 
 
 

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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Dokumentnr.: 24 
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Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 07.06.2022 22/26 

 

Orienteringssak - Årsregnskapet, note 19 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse i saken til orientering                  

 
Fredrikstad, 23.05.2022 
 
 

Vedlegg 
Ingen  
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Årsregnskapet – note 19 
 Protokoll fra KU 02.05.2022, sak 22/15 

 

Saksopplysninger 
I sak 22/15 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og årsberetning for 2021 
hadde kontrollutvalget spørsmål vedr. note 19 til regnskapet, kommunedirektør kunne ikke 
svare på daværende tidspunkt og utvalget ba om en redegjørelse fra kommunedirektør på 
neste møte. 
 
Note 19 omhandler Forhold ved regnskapsårets slutt. 
 
Utklipp fra årsregnskapet: 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,-. 
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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 verdi. Byggets verdi påstås å være 12 mill. kr. Samtidig kreves i samme 
prosesskrift erstatning på 2,5 mill. kr.» 

Vurdering 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til 
orientering. Kontrollutvalget må videre drøfte om det eventuelt er behov for ytterligere vedtak 
i saken på bakgrunn av redegjørelsen gitt i møtet.  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/116 
Dokumentnr.: 21 
Løpenr.: 180285/2022 
Klassering: 3003-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 07.06.2022 22/27 

 

Oppsummering av regnskapsrevisjon 2021 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2021, tas til 

orientering 
 
Fredrikstad, 20.05.2022 
 
 

Vedlegg 
Oppsummering av regnskapsrevisjon for Sarpsborg kommune 2021, datert 20.05 2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU - sak 21/40 den 14.09 2021, ”Overordnet revisjonstrategi for 2021 - Regnskapsrevisjon”  

Saksopplysninger 
Vi viser til kommunelovens § 24-7 om revisors plikt til å rapportere resultatene av sin 
revisjon og kontroll til kontrollutvalget. Vi viser også til forskrift om kontrollutvalg og revisjon, 
§ 3 og § 4 om kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon og for forvaltningsrevisjon. 
 
Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om regnskaps- og forvaltningsrevisjonen 
og påse at dette foregår etter gjeldende revisjonsstrategier, og bestemmelser i lov og 
forskrift. 
 
Revisjonen har utarbeidet et notat kalt oppsummering av regnskapsrevisjon 2021.  Formålet 
med dette notatet er å gi kontrollutvalget en samlet oppsummering av utførte 
revisjonshandlinger, og resultater av disse kontrollene for revisjonsåret 2021.  
Tidligere (i 2021) har revisjonen lagt frem en overordnet revisjonstrategi for kontrollutvalget 
for å vise hvordan revisjonen har vurdert revisjonsoppgavene knyttet til Sarpsborg 
kommune. Det vises til sak 21/40 i kontrollutvalget den 14.09 2021.  Det ble i den redegjort 
for inndeling, revisjonsteknisk tilnærming, risikovurdering og vesentlighetsvurdering samt 
spesifikke fokusområder. 
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Vurdering 
Sekretariatets gjennomgang av oppsummeringsnotat viser at revisjonen fokusområder som 
ble omtalt i saken om revisjonsstrategien for 2021 er fulgt opp gjennom årsoppgjøret og ved 
interimsrevisjon, og er omtalt i oppsummeringsnotatet.  
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta revisjonens oppsummering av utført 
regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2021, til orientering. 
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1 Formål 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, jf. 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) §§ 24-2, 24-9 og 23-2 samt Forskrift 

om kontrollutvalg og revisjon § 3. Formålet med denne rapporten er å gi en samlet 

oppsummering av revisjonshandlinger og funn i revisjonsåret 2021 for Sarpsborg kommune. 

 

Tidligere har revisjonen lagt frem en overordnet revisjonsstrategi for kontrollutvalget for å 

vise hvordan revisjonen har vurdert revisjonsoppgavene knyttet til Sarpsborg kommune og 

hvordan ressursene er fordelt. Det vises til sak 21/40 i kontrollutvalget den 14.09.21, hvor det 

ble redegjort for inndeling, revisjonsteknisk tilnærming, risikovurdering og 

vesentlighetsvurdering for regnskapsrevisjon på oppdraget. 

 

Regnskapet er av revisjonen inndelt i områder. Dette er gjort for å systematisere arbeidet og 

kunne foreta en konkret risikovurdering og velge hensiktsmessige revisjonshandlinger for å 

redusere risiko for vesentlige feil i regnskapet. I det følgende vil vi gi en kort av de viktigste 

funnene i løpende revisjon av regnskapet samt årsoppgjørsrevisjon. 

 

 

2 Regnskapsavleggelse 

Sarpsborg kommunes regnskap ble avlagt den 21.02.2022 av kommunedirektør og 

økonomisjef. Kommunedirektørens årsberetning er avlagt innen frist, og mottatt 30.03.2022. 

Dokumentet «uttalelsen fra ledelsen» mottatt 24.03.2022. Erklæringen er gitt uten 

tilleggsopplysninger. Revisors beretning er avgitt 19.04.2022.  

 

Konklusjon av utført revisjonsarbeid i Sarpsborg kommune:  

Det vises til revisors beretning der det fremgår at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov 

og forskrifter. Herunder at regnskapet i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling av den 

finansielle stillingen til Moss kommune per 31. desember 2021, og av resultatet for 

regnskapsåret som ble avsluttet per denne dato i samsvar med lov, forskrift og god 

kommunal regnskapsskikk i Norge. 

 

Revisjonen har hatt god kommunikasjon med kommunens organisasjon i forbindelse med 

årsoppgjør. Det har vært åpen dialog mellom revisjonen og kommunen. Revisjonen opplever 

at det er en konstruktiv og ryddig dialog med kommunen.  
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3 Oppsummering 

Nedenfor gir vi en oppsummering av revisjonshandlinger og funn som vi ønsker å 

kommentere nærmere: 

 

 Driftsmidler 

Driftsmiddel er et formuesobjekt (fysisk eller immaterielt). Varer og tjenester som, etter 

gjeldende regelverk, kan klassifiseres som investering bokføres i investeringsregnskapet og 

skal aktiveres. Det må også foretas avskrivninger for å vise verdiforringelse. 

 

Det er foretatt bilagskontroll i forbindelse med attestasjon av mva-kompensasjon. Test av 

kommunens egenkontroll er foretatt for å bl.a. påse at inngående fakturaer er gjenstand for 

arbeidsdeling ved attestasjon og anvisning. Videre har revisjonen kontrollert årets 

avskrivninger og aktiveringer sett opp mot investeringsregnskapet og de regler og standarder 

som gjelder i kommunalt regnskap. Dette innebærer blant annet korrekt valg av 

avskrivningsperioder, korrekt avskrivningsgrunnlag og korrekt regnskapsføring på prosjekter i 

investeringsregnskapet.  

 

Ved analyse ble det avdekket avvik mot budsjett knyttet til investeringer i anleggsmidler på 

39 %. Budsjettavviket er forklart av kommunen i årsrapporten. 

 

 Finans 

Kommunen har ansvar for å ha en forsvarlig økonomiforvaltning. Det er utført test av 

kommunens egenkontroll ved opptak av lån og utbetaling av startlån. Videre er 

finansområdet grundig gjennomgått ved kontroll av aksjer og andeler, vurderinger, utlån og 

innlån, renter og avdrag, samt bruk og avsetning til fond. Det er også foretatt kontroll av 

balansekonti og på at finansrapportering er foretatt i henhold til gjeldende regelverk. 

 

Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens håndtering av 

finansområdet.  

 

 Innkjøp 

Kommunen kjøper varer og tjenester fra ulike leverandører. På innkjøpsområdet er det 

foretatt analytiske kontrollhandlinger samt stikkprøvekontroller i forbindelse med attestasjon 

av mva-kompensasjon. Det er utført test av kontroll på attestasjon/anvisning og 

kontrollsteget1. I tillegg er det foretatt kontroll av balansekontoer for leverandørgjeld, ved 

innhenting av ekstern dokumentasjon fra leverandører.  

 

Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens håndtering av 

innkjøpsområdet.  

 

  

                                                      
1 Kontrollsteget er kommunens egen internkontroll av inngående fakturaer. Kontrollen gjøres med hensyn til riktig bruk av 

mva-kode, riktig beløp og regnskapsføring. Alle inngående fakturaer blir kontrollert før utbetaling skjer.  
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 Likvid 

En kommune er likvid dersom den kan innfri betalingsforpliktelser etter hvert som de forfaller. 

Likviditetsstyring er viktig for kommunens daglige drift og investeringer. Det er utført rullering 

av test av kommunens egenkontroll på remittering2 og avstemming av bankkontoer. Alle 

bankkonti er avstemt mot ekstern dokumentasjon revisjonen har innhentet direkte fra bank. 

Kontroll av disposisjonsrettigheter i bank viser at alle transaksjoner må signeres/godkjennes 

av to personer. 

 

Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens håndtering av  

likvidområdet.  

 

 Lønn 

Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter og pensjon er den største utgiftsposten i 

kommuneregnskapet. Det er utført rullering av test av kontroll på utbetaling av lønn og inn- 

og utmeldinger av pensjonskasser. Det er også foretatt analytiske kontrollhandlinger. Kontroll 

av balanseposter for pensjon, feriepenger, sykepenger, arbeidsgiveravgift og skattetrekk er 

gjennomgått.  

 

Kommunens egen internkontroll fungerer og det er ikke funnet vesentlig feil på 

lønnsområdet. 

 

 Merverdiavgift 

Kommunen er omfattet av to ulike regelverk. Lov om merverdiavgift og Lov om 

kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. Det er utført test av 

kontroll på attestasjon/anvisning og kontrollsteget. Videre utføres det detaljkontroll på 

håndtering av mva ved utfakturering og analytisk kontroll på innrapportert ordinær mva for 

hele året mot grunnlaget i regnskapet. Ved attestasjon av mva-kompensasjon, har revisor 

kontrollert balanseverdier og bokføring i drifts- og investeringsregnskapet. 

 

Kommunen retter løpende de feil eller mangler som revisjonen finner på mva-området. Det 

er ikke funnet vesentlige feil på merverdiavgiftsområdet.  

 

 Områdeovergripende 

Revisjonen gjennomfører en del handlinger i løpet av året og i årsoppgjøret som omfatter 

kommunens regnskap på et overordnet nivå. Det omfatter blant annet kontroll av 

kommunedirektørens budsjettforslag, vedtatt budsjett, budsjettendringer, 

regnskapsavleggelse, økonomiske sammenhenger og pliktige regnskapsskjemaer. 

 

Det avlagte regnskapet er kontrollert i forhold til de formelle krav som stilles, som kontroll av 

pliktige noter, skjemaer, sammenhenger, frister og estimater.  

 

                                                      
2 Remittering vil si at kommunen betaler regninger fra regnskapsprogram ved å overføre en liste med fakturaer til et 

venteregister i banken. Regnskapsprogrammet produserer en forfallsliste som overføres til nettbanken for godkjennelse 
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Revisjonen har, ved utførelse av alle sine kontroller og handlinger, fokus på at det kan 

foreligge misligheter. Revisor er også forpliktet til å gjøre vurderinger i forhold til 

Hvitvaskingsloven. 

 

Revisors kontroller har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler på områdeovergripende 

nivå, eller fått indikasjoner på at det kan foreligge misligheter. 

 

 Overføring 

Gjennom inntektssystemet fordeler staten såkalte frie inntekter til kommuner. Frie 

inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter, og utgjør om lag 70 prosent av 

kommunesektorens samlede inntekter. Overføringsutgifter består av sosiale utlån/bidrag og 

utlån fra næringsfond.  

 

Det er utført test av kontroll på refusjon fra nav (syke- og foreldrepenger) og at det foreligger 

arbeidsdeling ved utbetaling av sosiale bidrag. Det er også foretatt analytiske 

kontrollhandlinger og avstemminger på balansekontoer. Det er utført analyse for bekrefte 

fullstendighet i inntekter fra eiendomsskatt. I tillegg er det gjort avstemmingskontroll av 

skatteinntekter og rammeoverføringer mot prognosemodell fra KS. 

 

Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens håndtering av 

overføringer. 

 

 Salg 

Området består av mange typer inntekter for eksempel kommunale gebyrer, 

barnehagebetaling, husleie, betaling for hjemmehjelp, etc. 

 

Det er utført rullering av test av kontroll på utfakturering av SFO/barnehage. Vi har også 

foretatt analytiske kontrollhandlinger for inntekter fra helse og omsorg. Det er utført 

avstemming mellom forsystemer og visma økonomi for å sikre fullstendigheten av 

inntektene. I tillegg er det foretatt gjennomgang av vesentlige inntektsposter innenfor 

salgsområdet. Selvkost er særskilt kontrollert ved årets slutt med hensyn på avslutning av 

regnskap på hver funksjon innenfor selvkost, saldering mot fond og tilførsel av renter til fond. 

Revisjonen har gjennomgått kommunens beregninger på selvkostområdet. Selvkost har 

også vært valgt som tema for etterlevelseskontroll. Se eget avsnitt om dette.  

 

Med unntak av funn i etterlevelseskontrollen for selvkostområdet, har vi ikke avdekket 

vesentlige feil eller mangler ved kommunens håndtering av salgsområdet. 

 

 Skatt 

Kommunen har skatteplikt for avfallstjenester knyttet til næringsavfall, og for 

husholdningsavfall fra andre enn kommunens egne innbyggere. Den delen av renovasjons-

virksomheten i kommunen som håndterer næringsavfall er skilt ut. Det stipuleres fra 

kommunens side med en generell 17/83 % fordeling mellom næring- og privatrenovasjon. 

Resten (83 %) betjener således kommunens egne innbyggere – til selvkost. 
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Skatteberegningen er gjennomgått for å kontrollere utregninger. Ligningspapirene 

kontrolleres for sporbarhet og logisk sammenheng med tilhørende underlag (avdelings-

/ansvarsregnskap, anvendte anleggsmidler. Vi har også gjennomgått øvrige regnskapsposter 

knyttet til håndteringen av næringsavfall, herunder sett at beregnede regnskapsmessige og 

skattemessige verdier som ligger til grunn for skatteberegningen er korrekt). 

 

Revisjonens kontroller har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler på området. 

Næringsoppgaven for 2021 blir attestert uten merknader. 

 

 Kontroller i årsavslutningen 

Samtlige revisjonsområder er også omfattet av flere revisjonshandlinger som utføres i 

årsavslutningen. Det gjennomføres blant annet kontroller på at balanseposter er dokumentert 

og avstemt, at lønns- og pensjonsutgifter er korrekt innberettet og regnskapsført, at både 

drift- og investeringsregnskapet er avsluttet i henhold til gjeldende regelverk, at 

regnskapsdokumentet inneholder pliktige noter, og at kommunedirektørens årsberetning 

samsvarer med kravene i kommuneloven. Det gjennomføres også avsluttende analyser. 

 

 Etterlevelsesrevisjon  

Formålet med forenklet etterlevelseskontroll er, innenfor en begrenset ressursramme, å 

forebygge svakheter og bidra til å sikre at kommunen følger sentrale bestemmelser og 

vedtak på økonomiområdet.  

 

Det er foretatt en risiko og vesentlighetsvurdering der revisor konkluderte med at området 

selvkost ble valgt til kontroll. 

 

I revisjonsuttalelse, datert 20.05.2022 har vi konkludert, med forbehold, om at Sarpsborg 

kommune i det alt vesentlige har etterlevd regelverk og interne rutiner for håndtering av 

selvkost. Forbeholdet i konklusjonen er knyttet til bruk av premiefond. Selvkostregnskapet 

skal belastes med pensjonskostnader. Pensjonskostnad bergenes ut fra pensjonspremie, 

fratrukket bruk av premiefond. Ved beregning av selvkost har Sarpsborg kommune ikke 

hensyntatt bruk av premiefond. Dette medfører høyere kostnader ved beregning av selvkost. 

 

 Attestasjoner 

Revisjonen utfører løpende attestasjonsoppgaver som gjelder tilskudd kommunen har 

mottatt og hvor det er krevd rapportering på bruk av midler. I mange tilfeller er tilskuddet 

formet som et prosjekt hvor kommunen dokumenterer utgifter og inntekter i prosjektet.  

 

Vi har levert til sammen 36 revisjonsuttalelser vedrørende tilskudd kommunen har 

rapporteringsplikt på som fordeler seg på 11 revisjonsuttalelser etter ISA 8003, og 25 

revisjonsuttalelser etter ISRS 44004. 

 

Av de mest vesentlige kan vi nevne: 

 Rapportering av antall psykisk utviklingshemmede 

                                                      
3 Standard” Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål. 
4 Standard” Avtalte kontrollhandlinger” 
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Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

OPPSUMMERING REGNSKAPSREVISJON 

 

/8 

 Ressurskrevende tjenester 

 Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - koronatilskudd 

 Spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg. 

 Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 

 

 Henvendelser 

I tillegg til revisjon av årsregnskapet, attestasjoner og etterlevelsesrevisjon mottar vi løpende 

større og mindre henvendelser fra kommunen gjennom året. Vi gjennomfører møter der det 

er hensiktsmessig, og vi gir skriftlige tilbakemeldinger 

 

 

 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy 20.05.2022 

 

 

 

 

 

 

Jolanta Betker (Sign.) 

oppdragsansvarlig revisor 
Inger Marie Karlsen-Moum (Sign.) 

revisor 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/116 
Dokumentnr.: 22 
Løpenr.: 181028/2022 
Klassering: 3003-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 07.06.2022 22/28 

 

Revisjonsbrev nr. 2/2022 - kontrollutvalgets oppfølging 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Revisjonsbrev nr. 2/2022 tas til orientering. Kontrollutvalget ber kommunedirektør om å 
sørge for at revisjonens påpekning blir fulgt opp med nødvendige tiltak 
 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektør om en skriftlig tilbakemelding om tiltak som 
iverksettes, til kontrollutvalgets møte den 13.09 2022 

 
Fredrikstad, 23.05.2022 
 
 
 
Vedlegg: 
Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Revisjonsbrev 2/2022, datert 20.05 2022 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Østre Viken kommunerevisjon IKS har den 20. mai 2022 oversendt revisjonsrapport  
nr. 2/2022 for Sarpsborg kommune. I henhold til kommuneloven § 24-7 skal revisor skriftlig 
påpeke følgende forhold:  
 

a) vesentlige feil som kan føre til at årsregnskapet ikke gir riktig informasjon 
b) vesentlige mangler ved registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger 
c) vesentlige mangler ved den økonomiske internkontrollen 
d) manglende eller mangelfull redegjørelse i årsberetningen for vesentlige budsjettavvik 
e) enhver mislighet 
f) hvorfor han eller hun ikke har skrevet under på oppgaver som kommunen eller 

fylkeskommunen skal sende til offentlige myndigheter, og som revisor etter lov eller 
forskrift skal bekrefte 

g) hvorfor han eller hun sier fra seg revisjonsoppdraget 
 
Revisjonens påpekning i revisjonsbrev nr. 2/2022 faller inn under § 24-7 (b/c). Etter forskrift 
om kontrollutvalg og revisjon § 3, står det følgende:  
«Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven § 
24-7 til § 24-9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp, 
skal kontrollutvalget rapportere det til kommunestyret eller fylkestinget».  
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Revisjonsbrev nr. 2/2022 viser til følgende påpekning: 
 
 Selvkostregnskapet skal belastes med pensjonskostnader, fratrukket bruk av 

premiefond. Ved beregning av selvkost har Sarpsborg kommune ikke hensyntatt bruk av 
premiefond. Dette medfører høyere kostnader ved beregning av selvkost.   

Vurdering 
Sekretariatet viser i sin helhet til revisjonens observasjon og påpekning i sitt revisjonsbrev 
nr. 2/2022.  
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta revisjonsbrev nr. 2/2022, til orientering. 
Kontrollutvalget bør be kommunedirektør om å sørge for at revisjonens påpekning blir fulgt 
opp med nødvendige tiltak, og at forholdet bringes i orden.  
Videre anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget som et ledd i sin påserolle at 
kontrollutvalget får en skriftlig tilbakemelding fra kommunedirektør om de tiltak som er 
iverksatt. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/116 
Dokumentnr.: 20 
Løpenr.: 180218/2022 
Klassering: 3003-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 07.06.2022 22/29 

 

Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for 
økonomiforvaltningen 2021 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar kontroll med etterlevelsen av området «Selvkost – Overholdelse av 

regelverk», til orientering 
 

2. Kontrollutvalget vil videre følge opp revisjonens forbehold gjennom eget nummeret 
revisjonsbrev. 

 
 
Fredrikstad, 20.05.2022 
 
 
 

Vedlegg 
ØVKR IKS: Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og 
vedtak for økonomiforvaltningen 2021, datert 20.05 2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU - møte 30.11 2021, sak 21/45 «Etterlevelseskontroll: Risiko- og vesentlighetsvurdering 
og valg av kontrollområde. 

Saksopplysninger 
I følge kommunelovens § 24-9 som er hjemmelen for Forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomi- forvaltningen skal: 
«Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning 
i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 
Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram 
for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det 
foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for 
økonomiforvaltningen. Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til 
kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen.» 
 

20



Kontrollutvalget behandlet den 30. november 2021 sak om Etterlevelseskontroll – Risiko og 
vesentlighetsvurdering samt valg av kontrollområde, som var «Selvkost – Overholdelse av 
regelverk» 
 
Kommunerevisjon har den 20. mai 2022 avlagt en uavhengig revisors attestasjonsuttalelse 
om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2021.  
 
Kontroll av kommunens etterlevelse av selvkost har revisjonen kontrollert om; 
 Håndterer selvkost i tråd med gjeldende regelverk 
 Har foretatt egenkontroll av håndteringen ifølge kommunens interne rutiner 

Revisjonen har et forbehold om at kommunen ikke har hensyntatt bruk av premiefond ved 
beregning av selvkost. Selvkostregnskapet skal belastes med pensjonskostnader, fratrukket 
bruk av premiefond. Med unntak av dette har ikke revisjonen blitt oppmerksomme på noe 
som gir revisjonen grunn til å tro at Sarpsborg kommune ikke i det alt vesentlige har 
etterlevd regelverk og interne rutiner for håndtering av selvkost. 

Vurdering 
På bakgrunn av revisjonens vurderinger og konklusjoner anbefaler sekretariatet derfor 
kontrollutvalget om å ta kontroll med etterlevelsen av «Selvkost – Overholdelse av 
regelverk», til orientering.  
Revisjonens forbehold om at premiefond ikke er trukket fra i selkostregnskapet blir fulgt opp i 
eget nummeret revisjonsbrev. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/118 
Dokumentnr.: 45 
Løpenr.: 181846/2022 
Klassering: 3003-188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 07.06.2022 22/30 

 
 

Utsettelse av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Levekårsutfordringer -
utenforskap" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget gjør følgende endringer i plan for forvaltningsrevisjon, i prioritert 

rekkefølge: 
1. Oppfølging av politiske vedtak 
2. Barnevern – plassering, samvær og gjenforening 
3. Personvern 
4. Kommunens bruk av alternativ skolearena 
5. Levekårsutfordringer – utenforskap 
6. Tildeling av tjenester (og pårørende oppfølging)  
7. Barnehage - spesialpedagogisk hjelp i kommunale og private barnehager  
8. Covid 19 

2. Saken oversendes bystyret til orientering. 
 
Fredrikstad, 23.05.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Brev fra Sarpsborg kommune til Østre Viken Kommunerevisjon IKS: «Oppfølging av 

oppstartsmøte forvaltningsrevisjon og Sarpsborg kommune 18. mars 2022 – 
Levekårsutfordringer og utenforskap» datert 29.03.2022 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Bystyresak 2/22, den 27.01.2022, Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 
 KU sak 22/7, den 01.02.2022, Prosjektplan – Levekårsutfordringer – utenforskap 
 KU sak 22/23, den 02.05.2022, Eventuelt  

 

Saksopplysninger 
Bystyret i Sarpsborg vedtok Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 den 27. januar 2022. 
Planen bygger på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen. Levekårsutfordringer- 
utenforskap er det første prosjektet som skal gjennomføres i planperioden jf. planen.  
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Vedtatt område for forvaltningsrevisjon i prioritert rekkefølge: 
1  Levekårsutfordringer - utenforskap  
2  Oppfølging av politiske vedtak  
3  Kommunens bruk av alternativ skolearena  
4  Barnevern – plassering, samvær og gjenforening  
5  Personvern  
6  Tildeling av tjenester (og pårørende oppfølging)  
7  Barnehage - spesialpedagogisk hjelp i kommunale og private barnehager  
8  Covid 19  

 
I kontrollutvalgets møte 1. februar ble det lagt frem et forslag til prosjektplan fra revisjonen. 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken: 

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. 

 
Revisjonen hadde et oppstartsmøte med administrasjonen i Sarpsborg kommune 18. mars 
2022, og den 29. mars skriver kommunedirektøren et oppfølgingsbrev fra møtet til 
revisjonen, kommunedirektøren skriver bla. følgende: 

«Med utgangspunkt i kommunens mange pågående prosesser i arbeidet mot 
utenforskap og styrking av det helhetlig forebyggende arbeidet rettet mot barn og 
unge og deres familier, var det enighet om at det vil være riktig å utsette revisjon. 
Administrasjon er positiv til at det på et seinere tidspunkt gjennomføres en revisjon 
på dette viktige området og at vi da kan drøfte nærmere hva som kan være aktuelle 
tema å foreta en utvalgt revisjon på innenfor det svært vide saksfeltet. Dette bør 
bygge på kunnskapsgrunnlag, funn og tiltak som kommer ut av de politiske 
prosessene som nå skal gjennomføres.» 

 
I kontrollutvalgets møte den 2. mai gir revisjonen uttrykk for bekymring for gjennomføring av 
plan for forvaltningsrevisjon pga. utsettelser i kommunen. 

 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at det kan være hensiktsmessig å vurdere å utsette 
forvaltningsrevisjonsprosjektet siden kommunen har satt i gang flere prosesser på området. 
Imidlertid bemerker sekretariatet at kommunens administrasjon ved flere anledninger har 
bedt om utsettelse av planlagte forvaltningsrevisjoner i kommunen, sekretariatet vil minne 
om at bystyrevedtak er bindende og skal gjennomføres.  
 
I tillegg fikk kontrollutvalget i møte 2. mai informasjon om at det gjennomføres et statlig tilsyn 
på bruk av alternative opplæringsarenaer i Sarpsborg kommune. Det er i plan for 
forvaltningsrevisjon vedtatt å ha et prosjekt på kommunens bruk av alternativ skolearena, 
dette er prioritert som nr. 3 i planen. I møtet foreslo sekretariatet at kontrollutvalget avventer 
tilsynsrapporten før man bestemmer om man skal gjennomføre revisjonen. Kontrollutvalget 
støttet dette, og ba om å få tilsynsrapporten til orientering av kommunedirektøren når den er 
ferdigstilt. 
 
På bakgrunn av overstående vurderer sekretariatet at det kan være hensiktsmessig for 
kontrollutvalget å gjøre en rullering av rekkefølgen i Plan for forvaltningsrevisjon, slik at 
revisjonen kommer raskt i gang med forberedelser til et nytt prosjekt. 
Kontrollutvalget har fullmakt til å gjøre endringer i planen i planperioden om det er behov for 
det (jf. Bystyrets vedtak 27.01.2022, sak 2/22). Velger kontrollutvalget å rullere planen bør 
saken sendes bystyret til orientering.  
 
Sekretariatet foreslår følgende rekkefølge: 
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1. Oppfølging av politiske vedtak (påbegynt) 
2. Barnevern – plassering, samvær og gjenforening 
3. Personvern 
4. Kommunens bruk av alternativ skolearena 
5. Levekårsutfordringer – utenforskap 
6. Tildeling av tjenester (og pårørende oppfølging)  
7. Barnehage - spesialpedagogisk hjelp i kommunale og private barnehager  
8. Covid 19
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ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS
Råkollveien 103
1664 ROLVSØY

Deres ref.: Vår ref.: Dato:
  22/07834-1 29.03.2022

Oppfølging av oppstartsmøte forvaltningsrevisjon og Sarpsborg 
kommune 18. mars 2022 – Levekårsutfordringer og utenforskap

Med utgangspunkt i kommunens mange pågående prosesser i arbeidet mot utenforskap og 
styrking av det helhetlig forebyggende arbeidet rettet mot barn og unge og deres familier, var 
det enighet om at det vil være riktig å utsette revisjon. Administrasjon er positiv til at det på 
et seinere tidspunkt gjennomføres en revisjon på dette viktige området og at vi da kan drøfte 
nærmere hva som kan være aktuelle tema å foreta en utvalgt revisjon på innenfor det svært 
vide saksfeltet. Dette bør bygge på kunnskapsgrunnlag, funn og tiltak som kommer ut av de 
politiske prosessene som nå skal gjennomføres.

Etter avtale sender kommunen over viktige kunnskapsgrunnlag og oversikt over planer. 
Dette sees i sammenheng med revisjons forslag til problemstillinger, punkt 1 og 2.

Med hilsen

Turid Stubø Johnsen
Kommunedirektør
Sarpsborg kommune

Dette brevet er signert elektronisk 

Vedlegg:
- Oversikt over innbyggernes helsetilstand – Kunnskapsgrunnlag planstrategien 

(vedlegg 1)
- Planstrategi (vedlegg 2)
- Kunnskapsgrunnlag utfordringsbildet barn og unge (vedlegg 3)
- Kunnskapsgrunnlag samhandlingsutfordringer i det forebyggende arbeidet barn og 

unge (vedlegg 4)
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- Planprogram (høringsutkast) kommunedelplan folkehelse og forebygging 2023-2034 
«Fra utenforskap til felleskap» (vedlegg 5)

- Kunnskapsgrunnlag områdesatsning østre bydel (vedlegg 6)
- Vedlegg til helsetilstandsrapporten – levekårsrapport for Sarpsborg 2020 (vedlegg 7)
- Vedlegg til helsetilstandsrapporten – notat om folkehelsa i Sarpsborg (vedlegg 8)
- Planprogram (høringsutkast) kommunedelplan mangfold, inkludering og likeverd 

2023 – 2035 (vedlegg 9)

        

Saksbehandler: Lene Guthu Ryen, Kommuneområde helse og velferd
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/118 
Dokumentnr.: 42 
Løpenr.: 180281/2022 
Klassering: 3003-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 07.06.2022 22/31 

 
 

Prosjektplan forvaltningsrevisjon "Oppfølging av politiske vedtak" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Prosjektplan «Oppfølging av politiske vedtak» godkjennes. 

 
Fredrikstad, 20.05.2022 
 
 

Vedlegg 
Prosjektplan «Oppfølging av politiske vedtak», 20.05 2022 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Bystyresak 2/22, 27.01 2022 (Forvaltningsrevisjonsplan 2022-juli 2024) 
KU-sak 21/47, den 30. 11. 2021 (Forvaltningsrevisjonsplan 2022-juli 2024) 

Saksopplysninger 
Det framgår av forvaltningsrevisjonsplanen hva som er bakgrunnen for dette prosjektet. 
Revisjonen har gjengitt de viktigste poengene i sin prosjektplan (jf. pkt. 1«Bakgrunnen for 
prosjektet»).  På grunnlag av dette, foreslår revisjonen to hovedproblemstillinger: 
 

1. Er det etablert systemer for å følge opp politiske vedtak? 
2. Blir politiske vedtak fulgt opp av administrasjonen? 

 
Revisjonen antar at det vil gå med 300 timer +/- 10 % til dette prosjektet. Rapporten vil være 
klar til behandling første møte i 2023. 

Vurdering 
Sekretariatet finner problemstillingene relevante i forhold til omtalen i 
forvaltningsrevisjonsplanen. Samlet sett anser vi at metodevalget vil gi en tilfredsstillende 
pålitelighet (nøyaktighet) og gyldighet1 til å trekke konklusjoner om temaet. Ellers har vi 
ingen kommentarer til metode og gjennomføring.  
 
Vi anbefaler at prosjektplanen godkjennes. 

 
1 metodene måler hva de er tiltenkt å måle 
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Oppfølging av politiske 
vedtak  

  

 

PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 

SARPSBORG 

20.05.2022 
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ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS       PROSJEKTPLAN 

 

 

2 
 

 

1 Bakgrunn for prosjektet 

Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget. 

 

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

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

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

vedtak.  

 

Plan for forvaltningsrevisjon 2022 - juli 2024 ble vedtatt i kommunestyret i sak 2/22 den 27.01.2022. 

Planen bygger på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen. Forvaltningsrevisjonen «Oppføl-

ging av politiske vedtak» er et restanseprosjekt som er tatt med i ny plan fra tidligere plan for forvalt-

ningsrevisjon (for perioden 2020-2021). Oppfølging av politiske vedtak er ikke omtalt som et risikoom-

råde i risikovurderingene verken for gjeldende eller tidligere plan. Revisjonen har imidlertid erfaring med 

å undersøke lignede tematikk i andre kommuner (herunder i Fredrikstad kommune (2021) og gjennom 

pågående forvaltningsrevisjoner i Marker og Aremark kommuner). 

 

Prosjektplanen er utformet på bakgrunn av våre erfaringer fra lignende revisjoner som tidligere er gjen-

nomført. Vi har også lagt til grunn oversikt over risikoområder lagt frem av kontrollutvalgsleder i kontroll-

utvalgsmøte 30.11.21, som et innspill i arbeidet med å utarbeide prosjektplanen. 

 

 

2 Premisser for prosjektarbeidet 

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

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

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

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

befalinger. 

 

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

 

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

med sekretariatet og ved behov med kontrollutvalget. 
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3 Problemstillinger og avgrensninger 

Revisjonen foreslår følgende problemstillinger: 

 

1. Er det etablert systemer for å følge opp politiske vedtak? 

 

Revisjonen vil kontrollere om kommunen har tilstrekkelige systemer for å sikre at politiske vedtak følges 

opp, dette innebærer at kommunen bør kunne dokumentere at det er satt på plass en internkontroll på 

området (gjennom for eksempel reglementer, rutinebeskrivelser og/eller bruk av elektroniske verktøy 

m.m.) som er tilpasset kommunens størrelse, egenart og risikoforhold. 

 

Det vil her være relevant å se om kommunen har systemer for å holde oversikt over vedtak som krever 

oppfølging, har systemer som sikrer at vedtak blir fulgt opp av administrasjonen uten ugrunnet opphold, 

samt har rutiner for å melde fra til politisk nivå om vedtak som ikke kan iverksettes som forutsatt. Det 

kan også være aktuelt å se på om kommunen har oversikt over avvik knyttet til manglende oppfølging 

av politiske vedtak, og systemer for å følge disse opp. 

 

2. Blir politiske vedtak fulgt opp av administrasjonen? 

 

Revisjonen vil undersøke hvordan politiske vedtak blir fulgt opp av kommuneadministrasjonen. Kom-

munelovens 13-1, fjerde ledd sier at «Kommunedirektøren skal påse at vedtak som treffes av folkevalgte 

organer, blir iverksatt uten ugrunnet opphold. Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på faktiske 

eller rettslige forhold som har sentral betydning for iverksettingen av vedtaket, skal han eller hun gjøre 

det folkevalgte organet oppmerksom på dette på en egnet måte».  

 

Det vil her være relevant å undersøke i hvilken grad politiske vedtak iverksettes uten ugrunnet opphold. 

Det kan innebære å kontrollere om det er noen vedtak som ikke følges opp, eller om det er vedtak som 

tar uforholdsmessig lang tid å iverksette. Her vil det også være aktuelt å se på hvordan kommunedirek-

tøren rapporterer på fattede vedtak til politiske organ, og om dette gjøres på en hensiktsmessig og 

lettfattelig måte. 

 

 

4 Revisjonskriterier 

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

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

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

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

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

 

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

 

 Kommuneloven, Lov om kommuner og fylkeskommuner, LOV-2018-06-83 

 KS. (2020). Orden i eget hus, kommunedirektørens internkontroll 

 Kommunens egne reglementer knyttet til vedtakshåndtering 
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ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS       PROSJEKTPLAN 

 

 

4 
 

 

5 Metodisk tilnærming og gjennomføring 

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

maet nedenfor: 

 
Problemstillinger 

 

Kilder til revisjons-

kriterier 

Databehov Innhentings-/ analyse-

metode 

Problemstilling 1 

Er det etablert systemer 

for å følge opp politiske 

vedtak? 

 

Kommuneloven, 

«Orden i eget hus» 

Oversikt over kommu-

nens internkontroll på 

området  

Dokumentanalyse 

 

Intervjuer 

Problemstilling 2 

Blir politiske vedtak 

fulgt opp av admini-

strasjonen? 

 

Kommuneloven, 

«Orden i eget hus», 

Kommunens regle-

menter  

 

Oversikt over politiske 

vedtak og over oppføl-

gingen av disse. Oversikt 

over rapporteringer på 

vedtak til kommunestyret/ 

evt. andre politiske or-

gan. 

Dokumentanalyse 

 

Analyse av et utvalg poli-

tiske vedtak 

Evt. spørreundersøkelse 

til kommunestyret 

 

Intervjuer 

 
 

6 Prosjektorganisering, ressursbehov og 

fremdriftsplan 

 
Prosjektdeltakere Frank Willy Vindløv Larsen - utførende forvaltningsrevisor 

Casper Støten - oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 

Prosjektperiode Juli 2022 til februar 2023 

Antall timer 300 +/- 10 % timer 

Vedtaksorgan: Kontrollutvalget i Sarpsborg kommune 

Fremdrift  Ferdig  

Prosjektplan godkjent i KU 7. juni 2022 

Rapport sendt til kommunedirektøren November/desember 2022 

Rapport sendt til kontrollutvalgssekretariatet Desember 2022/januar 2023 

Rapport behandlet i KU 1. møte 2023 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/118 
Dokumentnr.: 44 
Løpenr.: 181845/2022 
Klassering: 3003-188 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 07.06.2022 22/32 

 

Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for august 2022 til juli 2024 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget vedtar «Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget 

i Sarpsborg kommune august 2022 til juli 2024» med de føringer som fremkom i møtet. 
 

2. Dersom det senere skal gjøres endringer i avtalen settes denne opp som egen sak i 
møte i kontrollutvalget. 

 
 
Fredrikstad, 23.05.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Sarpsborg kommune 

august 2022 til juli 2024 
2. Plan for forvaltningsrevisjon Sarpsborg kommune januar 2022 – juli 2024 
3. Risiko- og vesentlighetsvurderinger Sarpsborg kommune 2021 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kontrollutvalgssak 22/16, 02.05.2022, Rutine for avtale om levering av 

forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Sarpsborg kommune 
 Kontrollutvalgssak 21/47, 30.11.2021, Plan for forvaltningsrevisjon Sarpsborg kommune 

januar 2022 – juli 2024 
 Bystyresak 2/22, 2701.2022, Plan for forvaltningsrevisjon Sarpsborg kommune januar 

2022 – juli 2024 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet den 02.05.2022, sak 22/16, Rutine for avtale om levering av 
forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Sarpsborg kommune. Kontrollutvalget vedtok at 
«Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Sarpsborg kommune for 
perioden august 2022 til juli 2024» skulle behandles i kontrollutvalgets siste møte før 
sommeren i 2022. 
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Dette er en avtale mellom kontrollutvalget og Østre Viken kommunerevisjon IKS, som skal 
sikre en god bestillingsdialog og en gjensidig forståelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter 
som skal gjennomføres i denne perioden. Kontrollutvalget skal i møtet tydeliggjøre hva de 
ønsker bestilt. Dette skal innarbeides i avtalen. 
 
Kontrollutvalget skal utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal gjennomføres 
forvaltningsrevisjoner. Dette med utgangspunkt i en risiko- og vesentlighetsvurdering i tråd 
med § 23-3 i kommuneloven. 
 
Av og til oppstår det også situasjoner eller hendelser som gjør at kontrollutvalget ønsker å 
sette i gang undersøkelser. Slike undersøkelser kalles hendelsesbaserte, i motsetning til 
risikobaserte. Dette kan være en uønsket hendelse eller tilstand som blir kjent gjennom en 
varsling, et medieoppslag eller liknende. Felles er at noe kritikkverdig kan ha skjedd, og at 
kontrollutvalget ønsker saken belyst, med fokus på hendelsen (Jf. Veileder i 
forvaltningsrevisjon, NKRF, 2016) 
 
Et vanlig utgangspunkt for å bestille en forvaltningsrevisjon er at utvalget drøfter bakgrunnen 
for og formålet med prosjektet og mulige problemstillinger. Drøftingene danner grunnlag for 
å be revisor utarbeide en prosjektplan. 
 
Revisjonen utarbeider videre en prosjektplan for bestillingen der omfang og problemstillinger 
knyttet til forvaltningsrevisjonen fremkommer i tråd med avtalen.  
 
Forvaltningsrevisjon må gjennomføres innenfor budsjettrammen for revisjonen for årene 
2022 – 2024. Det er vedtatt å gjennomføre 8 prosjekter i denne perioden. Det er i 
budsjettperioden anslått 3100 timer (antall budsjetterte timer for forvaltningsrevisjon 
2022*2,5) 
 
Et forvaltningsrevisjonsprosjekt krever i gjennomsnitt 300 timer. Bystyret har delegert til 
kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden. Dersom et 
prosjekt anslås å overstige 300 timer med mer enn ti prosent må kontrollutvalget enten 
redusere antall prosjekter i planen eller be bystyret om en ekstra bevilgning. 
 
Bestilling av en forvaltningsrevisjon skal ta utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon. Men 
kontrollutvalget kan også bli gjort kjent med saker det er knyttet risiko til, som gjør at de vil 
gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt som ikke står i planen. For å kunne bestille en 
forvaltningsrevisjon må kontrollutvalget ha tilgjengelige budsjettmidler. Dersom utvalget ikke 
har midler, kan det be kommunestyret om en ekstra bevilgning. Kommunestyret kan også 
bestille en forvaltningsrevisjon (Jf. Kontrollutvalsboka, 2021) 
 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at avtalen 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 anbefaler kontrollutvalget å vedta avtalen med de føringer som fremkommer i 
møtet. 
 
Sekretariatet foreslår også at dersom det senere skal gjøres endringer i avtalen bør den 
settes opp som sak i møte i kontrollutvalget. 
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Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for 
kontrollutvalget i Sarpsborg kommune august 2022 til juli 
2024 
 

Bestillinger for 2022 – 2024 
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 07.06.2022, sak xx/xx, Avtale om levering av 
forvaltningsrevisjoner for 2022-2024. Utvalget la til grunn plan for forvaltningsrevisjon for 
Sarpsborg kommune 2022 – 2024. 

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. Prosjekt kan også bestilles av hendelsesbaserte årsaker. 

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. 

Omfang og økonomisk ramme 
Forvaltningsrevisjon gjennomføres innenfor budsjettrammen for revisjonen for årene 2022-
2024. Budsjettet skal sees i sammenheng med vedtatt plan for forvaltningsrevisjon for 
perioden januar 2022 - juli 2024. Det er i budsjettperioden anslått 3100 timer (antall 
budsjetterte timer for forvaltningsrevisjon 2022*2,5).  

Et forvaltningsrevisjonsprosjekt krever i gjennomsnitt 300 timer. Bystyret har delegert til 
kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden. Dersom et 
prosjekt anslås å overstige 300 timer med mer enn ti prosent må kontrollutvalget enten 
redusere antall prosjekter i planen eller be bystyret om en ekstra bevilgning. 

I perioden er det vedtatt å gjennomføre 8 forvaltningsrevisjonsprosjekter. 

1 Levekårsutfordringer - utenforskap 
2 Oppfølging av politiske vedtak 
3 Kommunens bruk av alternativ skolearena 
4 Barnevern – plassering, samvær og gjenforening 
5 Personvern 
6 Tildeling av tjenester (og pårørende oppfølging) 
7 Barnehage - spesialpedagogisk hjelp i kommunale og private barnehager 
8 Covid 19 

 

I kontrollutvalgets møte den 07.06.2022, sak xx/xx, Utsettelse av 
forvaltningsrevisjonsprosjekt "Levekårsutfordringer -utenforskap", vedtok kontrollutvalget å 
rullere rekkefølgen i Plan for forvaltningsrevisjon august 2022 – juli 2024: 
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1 Oppfølging av politiske vedtak 
2 Barnevern – plassering, samvær og gjenforening 
3 Personvern 
4 Kommunens bruk av alternativ skolearena 
5 Levekårsutfordringer - utenforskap 
6 Tildeling av tjenester (og pårørende oppfølging) 
7 Barnehage - spesialpedagogisk hjelp i kommunale og private barnehager 
8 Covid 19 

 

 

Følgende 8 prosjekter bestilles i perioden august 2022 til juli 2024  
 

PROSJEKT 1: 
Oppfølging av politiske vedtak 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 2. kvartal 2022 
Til behandling i KU-møte: 2. kvartal 2022 
 
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:   
Anslått til sekretariatet: x. kvartal 20xx 
Anslått til behandling i KU-møte: x. kvartal 20xx 

 

 

PROSJEKT 2: 
Barnevern – plassering, samvær og gjenforening 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 4. kvartal 2022  
Til behandling i KU-møte: 4. kvartal 2022 
 
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:   
Anslått til sekretariatet: x. kvartal 20xx 
Anslått til behandling i KU-møte: x. kvartal 20xx 

 

PROSJEKT 3: 
Personvern 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 1. kvartal 2023  
Til behandling i KU-møte: 1. kvartal 2023 
 
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:   
Anslått til sekretariatet: x. kvartal 20xx 
Anslått til behandling i KU-møte: x. kvartal 20xx 
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PROSJEKT 4: 
Kommunens bruk av alternativ skolearena (avventer, sak 22/23, 02.05.2022, flyttet fra nr.2 
til nr.4) 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Statsforvalterens rapport skal legges frem for KU før de tar stilling til om revisjonen skal 
gjennomføres. Dersom forvaltningsrevisjonen skal gjennomføres i planperioden kan dette 
påvirke progresjonen til øvrige revisjoner. 
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:   
Anslått til sekretariatet: x. kvartal 20xx 
Anslått til behandling i KU-møte: x. kvartal 20xx 

 

PROSJEKT 5: 
Levekårsutfordringer – utenforskap (utsatt, sak 22/xx, 07.06.2022, flyttet fra nr.1 til nr.5) 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Tidspunkt for gjennomføring avhenger av evt. utsettelse som behandles av KU i juni (dette 
kan påvirke progresjonen til øvrige forvaltningsrevisjoner) 
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:   
Anslått til sekretariatet: x. kvartal 2022 
Anslått til behandling i KU-møte: x. kvartal 2022 

 

PROSJEKT 6: 
Tildeling av tjenester (og pårørende oppfølging) 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 2. kvartal 2023  
Til behandling i KU-møte: 2. kvartal 2023 
 
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:   
Anslått til sekretariatet: x. kvartal 20xx 
Anslått til behandling i KU-møte: x. kvartal 20xx 

 

PROSJEKT 7: 
Barnehage - spesialpedagogisk hjelp i kommunale og private barnehager 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 4. kvartal 2023  
Til behandling i KU-møte: 4. kvartal 2023 
 
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:   
Anslått til sekretariatet: x. kvartal 20xx 
Anslått til behandling i KU-møte: x. kvartal 20xx 

 

PROSJEKT 8: 
Covid 19 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
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(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 1. kvartal 2024  
Til behandling i KU-møte: 1. kvartal 2024 
 
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:   
Anslått til sekretariatet: x. kvartal 20xx 
Anslått til behandling i KU-møte: x. kvartal 20xx 

 

 

Sarpsborg kommune, 07.06.2022 

 

 

 

…………………………………. …………………………………. 
Jon Jæger Gåsvatn Jolanta Betker 
Leder av kontrollutvalget Daglig leder, ØVKR IKS 
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PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 
Xxxx kommune perioden jan. 2022- juli 2024 – 
2022/2024 

Plan for 
forvaltningsrevisjon 

Sarpsborg kommune  

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

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

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

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

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

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

4.1 Kontrollutvalgets prioriteringer ................................................................................. 5 
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4.3 Rammebetingelser for forvaltningsrevisjon .............................................................. 6 

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

1 Innledning og sammendrag 
Kontrollutvalget har ansvar for å påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand  
for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden, og  
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert,  
utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på 
en risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet, med sikte på å identifisere 
behovet for forvaltningsrevisjon innen de ulike sektorer og virksomheter1 
 
Dette dokumentet bygger på Risiko- og vesentlighetsvurderinger - Sarpsborg kommune2, og 
er utarbeidet av ØKUS KOF på vegne av kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalget har i møtet 30.11. 2021, sak 21/47 vurdert det slik at følgende områder bør 
være gjenstand for forvaltningsrevisjon i perioden januar 2022- juli 2024:  
 
I prioritert rekkefølge: 

 

1 Levekårsutfordringer - utenforskap 

2 Oppfølging av politiske vedtak 

3 Kommunens bruk av alternativ skolearena 

4 Barnevern – plassering, samvær og gjenforening 

5 Personvern 

6 Tildeling av tjenester (og pårørende oppfølging) 

7 Barnehage - spesialpedagogisk hjelp i kommunale og private barnehager 

8 Covid 19 

 
 
Bystyret behandlet planen i sak 2/22 den 27.01.2022 og følgende områder ble vedtatt for 
forvaltningsrevisjon: 
 
I prioritert rekkefølge: 

 

1 Levekårsutfordringer - utenforskap 

2 Oppfølging av politiske vedtak 

3 Kommunens bruk av alternativ skolearena 

4 Barnevern – plassering, samvær og gjenforening 

5 Personvern 

6 Tildeling av tjenester (og pårørende oppfølging) 

7 Barnehage - spesialpedagogisk hjelp i kommunale og private barnehager 

8 Covid 19 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

                                                
3 NKRF - Norges Kommunerevisor Forening 
4 Eget dokument som ligger som vedlegg 2 til saken 
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Syklusen i forvaltningsrevisjon: 
 

 
Figur1.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Prosjekt Årstall for gjennomført 
prosjekt 

Kvalitet i pleie og omsorgstjenestene 
for tjenesteyting 

Påbegynt leveres 2022 

Byggesak Påbegynt leveres 2022 

Spesialundervisning og lærernorm 
for grunnskolen (2 prosjekt slått sammen) 

2021 

Brukerstyrt personlig assistanse 2021 

                                                
5 Forvaltningsrevisjonsrapporter skal fortløpende sendes til bystyret etter kontrollutvalgets behandling. 

1. Risiko- og 
vesentlighets 

vurdering
2. Kontrollutvalget  

(KU) behandler Plan 
for 

forvaltningsrevisjon 
og innstiller til 

by/kommunestyret 

3. By/kommunestyret 
behandler og vedtar Plan for 

forvaltningsrevisjon

4. KU bestiller 
forvaltningsrevisjonsprosjekt fra 

revisjonen og prosjektet 
gjennomføres 

5. KU får rapporten til 
behandling og sender den til 

by/kommunestyret for 
behandling 

6. Rapporten behandles 
og vedtak fattes i 

by/kommunestyret 

7. 
Oppfølgingsrapport 

utarbeides og 
behandles
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IT-sikkerhet 2020 

Barnevern – Ettervern og kjøp av 
tjenester 

2019 

Antikorrupsjonsarbeid 2019 

Investeringsprosjekters tidligfase 2019 

Forebyggende arbeid og psykisk 
helse 

2019 

Anskaffelser og kontraktsoppfølging 2018 

Gatedalen miljøanlegg 2018 

Refusjoner 2018 

Kvalitet i heldøgns omsorgsplasser 2017 

Oppfølging av kompetansekrav 
(Helse- og omsorgstjenesten) 

2017 

NAVs arbeid med ungdom – del 1 2016 

Fakturaoppfølging Røde flagg 2016 

Tvang i skolen 2016 

Internkontroll knyttet til oppfølging av 
leverandører 

2016 
 

Forvaltning, drift og vedlikehold 2016 

IKT 2015 

 

4 Forvaltningsrevisjon i perioden januar 2022- juli 2024 
 

4.1 Kontrollutvalgets prioriteringer 
Med bakgrunn i risiko- og vesentlighetsvurderingen skal kontrollutvalget gi forslag til 
prioritering og utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter. 
Kontrollutvalget behandlet, med grunnlag i risiko- og vesentlighetsvurderingen, Plan for 
forvaltningsrevisjon Sarpsborg kommune januar 2022 – juli 2024 i sitt møte den 30.11. 2021, 
sak 21/47. Et forvaltningsrevisjonsprosjekt krever gjennomsnittlig 300 timer i ressurser6. Ut 
fra dette skal det avholdes 8-9 prosjekter i kommende to og et halvt årsperiode i Sarpsborg 
kommune. (tre i 2022, fire i 2023 og to i første halvdel 2024) 
 
Kontrollutvalget har vurdert det slik at følgende områder bør være gjenstand for 
forvaltningsrevisjon i perioden 2022-2024:  
 
I prioritert rekkefølge: 

 

1 Levekårsutfordringer - utenforskap 

2 Oppfølging av politiske vedtak 

3 Kommunens bruk av alternativ skolearena 

4 Barnevern – plassering, samvær og gjenforening 

5 Personvern 

6 Tildeling av tjenester (og pårørende oppfølging) 

7 Barnehage - spesialpedagogisk hjelp i kommunale og private barnehager 

8 Covid 19 

 
Se risiko- og vesentlighetsvurderingen datert 19.11. 2021 for omtale av prosjektområder. 

                                                
6 Gjennomsnittlig (hele landet) brukes det ca. 280 timer på et forvaltningsrevisjonsprosjekt. (Jf. 
Rapport ”85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane”, KRD desember 2009, bygger på 
Nordlandsforsknings rapport 4/2007). I tillegg kommer tid til planlegging og administrasjon. 
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4.2 Bystyrets vedtak 
I bystyres sak 2/22 den 27.01.2022 ble følgende områder vedtatt: 
 
I prioritert rekkefølge: 

 

1 Levekårsutfordringer - utenforskap 

2 Oppfølging av politiske vedtak 

3 Kommunens bruk av alternativ skolearena 

4 Barnevern – plassering, samvær og gjenforening 

5 Personvern 

6 Tildeling av tjenester (og pårørende oppfølging) 

7 Barnehage - spesialpedagogisk hjelp i kommunale og private barnehager 

8 Covid 19 

 
 

4.3 Rammebetingelser for forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget sender hvert år samlet forslag til budsjett for kontrollarbeidet til bystyret7. I 
vedlegg til årsbudsjettet 2022 er ressurser til forvaltningsrevisjon spesifisert med et beløp 
som 1320 timer årlig, inkludert 80 timer til oppfølgingsrapporter. 250 timer av disse 
ressursene vil medgå på allerede påbegynte prosjekt fra forrige planperiode, dvs at for 2022 
er det budsjett til ca. 3 forvaltningsrevisjonsprosjekt.  
 
For hvert gjennomført prosjekt bør det bli avsatt gjennomsnittlig 60 timer i ressurser til 
oppfølging ett år etter at prosjektet er behandlet i kommunestyret.  
 
De overordnede føringene for forvaltningsrevisjon vil ligge i plan for forvaltningsrevisjon. 
Kommunens valgte revisor gjennomfører forvaltningsrevisjonen i henhold til avtale. 
Kontrollutvalget har fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, 
herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektbeskrivelser og inngå avtaler om 
gjennomføring med revisjonen.  
 

4.4 Delegering til kontrollutvalget 
Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon skal i henhold til kommunelovens § 23-3 
vedtas av bystyret/kommunestyret. Etter samme paragraf kan by/kommunestyret delegere til 
kontrollutvalget å vedta endringer i planen i planperioden ved eventuelle behov for dette. 
Dette gjelder bare hvis kontrollutvalget har fått slik fullmakt fra kommunestyret. Det fremgår 
av forarbeidene til loven at slike fullmakter kan være hensiktsmessige fordi risiko- og 
vesentlighetsvurderinger kan bli uaktuelle, og nye forhold kan komme til, slik at det av den 
grunn oppstår behov for å avvike fra den opprinnelige planen.  
 
Bystyret fattet i sitt møte den 27.01.2022, sak 2/22, vedtak om at kontrollutvalget gis fullmakt 
til å gjøre endringer i planen i planperioden ved eventuelle behov for dette. 
 

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

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

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

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

 

Rolvsøy 19. november 2021 

Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF 

 

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

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

Kommunalområde/ 
selskap: 

Risiko: Vesentlighet: Evt. Kommentar: 

Oppvekst – 
barnehage – 
spesialpedagogisk 
hjelp 
 

2 3 Både i private og 
kommunale barnehager. 

Kommuneområde 
teknisk – vann og 
avløpsnett 

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

Kommuneområde 
helse og velferd – 
hjemmetjenester 
 

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

                                                
1

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

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

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

Kommuneområde 
helse og velferd – 
barnevern – 
plassering og 
gjenforening 
 

2 3  

Kommuneområde 
teknologi og 
endring – 
personvern 
 

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

Covid19-situasjonen 2 2 Generell evaluering. 

Tabell 1. 
  

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

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

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

 Overholdelse av lover og bestemmelser 

 Økonomi 

 Produktivitet  

 Måloppnåelse 

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

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

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

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

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

 Spørreundersøkelse: 

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

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

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

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

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

 Dokumentanalyse: 

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

 KOSTRA-analyse: 

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

 Workshop: 

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

 Aktuelle lovendringer mm: 

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

 Samtale/ møte med ordfører og kommunedirektør 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

totale ressursbruken til spesialundervisning er økende og høy. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

53



 

7 
 

4.2 Kommuneområde teknisk 
Teknisk består av fem virksomheter: 

 Brann- og feiervesen 

 Eiendom 

 Utbygging 

 Kommunalteknikk 

 Vann og avløp 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Avløpsnettet, forurensningsloven. 

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

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

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

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

 Vedlikeholdsetterslep på bygningsmassen 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 psykisk helse (barn og unge) 

 legemiddelhåndtering 

 vold/trusler/bruk av tvang 

 mangel på sykepleiere 

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

 desentralisert vedtaksmyndighet og spriket mellom kompetanse, praksis og mål 

 lov om sosiale tjenester, saksbehandling klagesaker, kvalifiseringsprogrammet. 

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

Barnevern - sett i lys av hva Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg (EMD) og 
Høyesterett har uttalt om hvilke krav retten til familieliv i Den Europeiske 
Menneskerettighetskommisjon (EMK) artikkel 8, stiller til saksbehandlingen av 
barnevernssaker etter barnevernloven. Høyesterett har konstatert at det ikke er motstrid 
mellom norsk rett og EMK artikkel 8, men at det er behov for en justering av praksis i 
barnevernssaker. Det er særlig innskjerpede krav til saksbehandling og det skal være fokus 
på gjenforening og tilbakeføring. 

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

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

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

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

omsorgstjenestene for tjenesteyting. 

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

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

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

Sekretariatets vurderinger og konklusjon: 
 

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

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

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

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

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

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

Risiko og vesentlighetsvurdering på området er: RF3/VF3 

  

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

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

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

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

 Byggesak, landbruk og kart 

 Kultur 

 Plan og samfunnsutvikling 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Risiko og vesentlighetsvurdering på området er: RF3/VF1 

 

4.5 Kommuneområde organisasjon 
Organisasjon består av tre virksomheter: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Selvkost – håndteres etter ny forskrift og veileder?  

 Internkontroll – hvordan overholdes kravene i kommuneloven til kommunedirektør? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Risiko og vesentlighetsvurdering på området er: RF1/ VF2. 

 

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

 Innbyggerdialog (servicetorg og kommunikasjonsrådgivere) 

 Informasjonsforvaltning 

 IKT brukerservice 

 IKT drift 

 Porteføljestyring 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

kontrollutvalg ønsket at det skal gjennomføres forvaltningsrevisjonen av kommunens 

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

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

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

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

konsekvenser. 

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

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

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

 Østfold Energi AS 

 Skjeberg Marinesenter AS 
 

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

 

7. Kommunedirektørens uttalelse 
 

Kommunedirektøren har gitt sin uttalelse til risiko- og vesentlighetsvurderingen. 

Kommunedirektøren har ikke noe å bemerke til risiko- og vesentlighetsvurderingen. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/121 
Dokumentnr.: 38 
Løpenr.: 179555/2022 
Klassering: 3003-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 07.06.2022 22/33 

 

Referater og meldinger 

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

 
Fredrikstad, 20.05.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 02.05.2022 
2. Saksprotokoll fra bystyrets møte den 19.05.2022, sak 39/22, Årsregnskap og årsrapport 

2021 
3. Saksprotokoll fra bystyrets møte den 19.05.2022, sak 40/22, 

Forvaltningsrevisjonsrapport - Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting 
4. Saksprotokoll fra bystyrets møte den 19.05.2022, sak 41/22, Oppfølgingsrapport på 

forvaltningsrevisjonsprosjektet "IT-sikkerhet" 
 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 02.05.2022 ligger vedlagt, til orientering. 
 
Vedlegg 2: Bystyret behandlet den 19.05.2022, sak 39/22, Årsregnskap og årsrapport 2021. 
Til orientering. 
 
Vedlegg 3: Bystyret behandlet den 19.05.2022, sak 40/22, Forvaltningsrevisjonsrapport - 
Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting. Vedtak enstemmig som innstilt. Til 
orientering. 
 
Vedlegg 4: Bystyret behandlet den 19.05.2022, sak 41/22, Oppfølgingsrapport på 
forvaltningsrevisjonsprosjektet "IT-sikkerhet". Vedtak enstemmig som innstilt. Til orientering. 
 

64



Vurdering 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta referater og meldinger til orientering. 
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Arkivsak 22/00725
Saksbehandler Hilde Lind

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Eldrerådet 2019-2023 25.04.2022 7/22
2 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 
2019 - 2023

25.04.2022 8/22

3 Flerkulturelt råd 2019-2023 25.04.2022 4/22
4 Formannskapet 2019 - 2023 05.05.2022 41/22
5 Bystyret 2019-2023 19.05.2022 39/22

SAKSPROTOKOLL

Årsregnskap og årsrapport 2021

Bystyret 2019-2023 har behandlet saken i møte 19.05.2022 sak 39/22
Behandling i Bystyret 19.05.2022:
Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken:
Therese Thorbjørnsen (Ap), Tor Egil Brusevold (Ap), Linda M. Engsmyr (Ap), Deiré Craggs (Ap)

Votering
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Bystyrets vedtak 
1. Sarpsborg kommunes årsregnskap for 2021 vedtas.

2. Det gjøres følgende endringer i driftsbudsjettet for 2022
1,7 mill. kr til bevilges til tilskudd til private barnehager i driftsbudsjettet finansieres 
med disposisjonsfond.

3. Det gjøres følgende endringer i investeringsbudsjettet.
Investeringsprosjekt separering Brusemyrveien -Jellestadveien gjennomføres 
innenfor en ramme på 30 mill. kr. Økt bevilgning og finansiering innarbeides i 
kommende budsjett og Handlingsplan.

4. Ubrukte lånemidler i 2021 går til fradrag for budsjettert låneopptak i 2022.  

5. Det rebevilges 23.894.671 kr i ubrukte startlånsmidler til 2022.

6. Det rebevilges 237.717.467 kr til investeringsutgifter i 2022. Kapitalbehovet finansieres 
på følgende måte:

a) 39.529.582 kr i salgsinntekter
b) 7.888.635 kr i tilskudd
c) 190.299.250 kr i ubrukte lånemidler

7. Sarpsborg kommunes årsrapport for 2021 vedtas.
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Arkivsak 22/04805
Saksbehandler Ida Marie Odsæter

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Bystyret 2019-2023 19.05.2022 40/22

SAKSPROTOKOLL

Forvaltningsrevisjonsrapport - Kvalitet i pleie- og  omsorgstjenestene for tjenesteyting

Bystyret 2019-2023 har behandlet saken i møte 19.05.2022 sak 40/22
Behandling i Bystyret 19.05.2022:
Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken:
Ingen

Votering
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Bystyrets vedtak 
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 å 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.

2. Bystyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at bystyrets vedtak i forbindelse med 
forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. 
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      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.

81



Arkivsak 19/12318
Saksbehandler Ida Marie Odsæter

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Bystyret 2019-2023 19.05.2022 41/22

SAKSPROTOKOLL

Oppfølgingsrapport på forvaltningsrevisjonsprosjektet "IT-sikkerhet"

Bystyret 2019-2023 har behandlet saken i møte 19.05.2022 sak 41/22
Behandling i Bystyret 19.05.2022:
Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken:
Ingen

Votering
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Bystyrets vedtak 
Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt
«IT-Sikkerhet», til etterretning.
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/121 
Dokumentnr.: 39 
Løpenr.: 179585/2022 
Klassering: 3003-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 07.06.2022 22/34 

 

Eventuelt
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