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

2021/133
32
123580/2021
3003-191
Caroline Klæboe Roos

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Sarpsborg

Møtedato
08.06.2021

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

Fredrikstad, 27.05.2021

Vedlegg
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
Saksopplysninger
Saksliste er fremlagt og godkjent av kontrollutvalgets leder.
Vurdering
Innkalling og saksliste godkjennes.
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Utvalgssaksnr.
21/20

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

2021/133
33
123583/2021
3003-191
Caroline Klæboe Roos

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Sarpsborg

Møtedato
08.06.2021

Utvalgssaksnr.
21/21

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

Fredrikstad, 27.05.2021

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

2021/131
6
114784/2021
3003-189
Bjørn Gulbrandsen

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Sarpsborg

Møtedato
08.06.2021

Utvalgssaksnr.
21/22

Eierskapskontroll - Inspiria Eiendom AS
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget tar rapport om eierskapskontroll – Inspiria Eiendom AS til orientering,
og slutter seg til revisjonens anbefalinger.
2. Rapporten oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak:
1. Bystyret tar rapport – «Eierskapskontroll – Inspiria Eiendom AS» til orientering.
2. Bystyret tar ordførers tilsvar og oppfølging av rapportens anbefalinger til
orientering.
Fredrikstad, 18.05.2021

Vedlegg
1. Østre Viken Kommunerevisjon IKS, Eierskapskontroll – Inspiria Eiendom AS, datert
12.05 2021.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 KU møte 09.06 2020, sak 20/21: Prosjektplan - Eierskapskontroll – Inspiria Eiendom AS
 Bystyresak 3/20, den 27. februar 2020, «Plan for eierskapskontroll 2020 – 2023».
Saksopplysninger
Bystyret behandlet plan for eierskapskontroll 2020 - 2023 i møte den 27. februar 2020.
Kontrollutvalget behandlet i møte 9. juni 2020, prosjektplan eierskapskontroll Inspiria
Eiendom AS. Revisjonen har oversendt endelig rapport om eierskapskontrollen til
sekretariatet den 12.05 2021.
Revisjonen har gjennomført eierskapskontrollen med følgende problemstilling:
«Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer
for god eierstyring?»
Revisor har lagt følgende vurderingskriterier til grunn for kontrollen: (se kapitel 4.1.)
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Eiermelding – prinsipper for eierskap
Habilitet
Eierstrategi
Eiermøter og rapportering
Vedtekter
Eierorganet – representasjon og beslutninger
Valg av styret, styrets kompetanse og sammensetning
Etisk regelverk og samfunnsansvar

Revisjonen har benyttet en rekke kilder til å utlede kriteriene, se nærmere om disse i kapitel
5. I tillegg til revisjonen gjennomgang av styringsdokumenter fra selskapet og politiske saker
i kommunen, er det gjennomført intervjuer med administrasjonen i selskapet og kommunen.
Kommunen og selskapet har også hatt anledning til å avgi en høringsuttalelse til rapporten.
Selskapet har avgitt høringsuttalelse (se vedlegg) til rapporten. Revisjonen har vurdert og
konkludert i henhold til problemstilling og vurderingskriterier som fremgår i rapportens kapitel
4.3 som gjengis under i sin helhet:
Eierskapsmelding – prinsipper for eierskap
Kravet om eierskapsmelding er fastsatt i ny kommunelov. Videre gir KS anbefalinger som er noe mer
omfattende. Revisjonens undersøkelser har vist at Sarpsborg kommune har eierskapsmelding og system for årlig
behandling av eierskapsmeldingen, i samsvar med gjeldende anbefalinger og kravene i ny kommunelov. Inspiria
Eiendom AS er omtalt i eierskapsmeldingene, og informasjonen som er gitt om det enkelte eierskap anser
revisjonen å være tilfredsstillende, sett opp mot anbefalingene fra KS og de krav som nå følger av den nye
kommuneloven. Den politiske behandlingen sikrer også, etter revisors oppfatning, at kommunen evaluerer sine
eierskap hvert enkelt år.
Habilitet
Eier bør ha tiltak som sikrer at den som er inhabil ikke deltar i behandlingen av eiersaker i kommunale organer.
Fakta viser at kommunen og Inspiria Eiendom AS har etablert tiltak som sikrer at habilitet blir vurdert og belyst
ved behov. Revisjonen finner at ordfører og kommunedirektør1 ikke har vært valgt til styret i perioden for
kontrollen.
Eierstrategi
For å forvalte sine verdier på en best mulig måte, bør kommunen ha en overordnet strategi. Eier bør avklare sitt
ståsted overfor de ulike selskaper og definere sine forventninger. Kommunens eierstrategi fremkommer av et
eget avsnitt i de årlige eierskapsmeldingene, der det for Inspirias vedkommende fremkommer at formålet er av
samfunnsmessig karakter. Kommunens strategi/formål med eierskapet mener revisjonen derfor fremkommer
tydelig.
Eiermøter og rapportering
Det bør etableres forutsigbare kommunikasjonsformer mellom kommunestyre og eierorganet. Dette bør
forankres i eierskapsmeldingen. I Sarpsborg kommune blir rapportering knyttet til eierskap primært håndtert
gjennom:

årlig behandling av eierskapsmeldinger og tilhørende eierstrategier for hvert enkelt kommunale
eierskap, og


gjennom rapportering av økonomiske nøkkeltall fra de ulike eierskapene kommunen er involvert i per

31.12. hvert enkelt år.
Revisjonen vurderer ut ifra dette at behovet for jevnlig rapportering til bystyret er tilfredsstillende ivaretatt.
Selskapet redegjør selv for at det ikke har vært gjennomført eiermøter siden 2017, som revisjonen har fått
tilsendt dokumentasjon ifra. Felles eiermøter for alle eierne har ikke vært gjennomført siden 2015. Dette er
begrunnet i at det ikke har vært ansett behov for disse uformelle møtene, etter at tidligere økonomisk støtte til å
opprettholde driften har vært politisk saksbehandlet av hovedeierne. Behovet var større i de første leveårene til
selskapet og konsernet, på grunn av de økonomiske utfordringene de da hadde. Revisjonen forstår at
konsernets behov for slike møter har blitt redusert i takt med behovet for økonomisk støtte, men vil likevel – i lys
av anbefalingene fra KS – anbefale at slike møter gjennomføres på jevnlig basis, for eksempel årlig.
Vedtekter
Å ha organisert virksomhet i et aksjeselskap innebærer at selskapet skal ha betydelig grad av spillerom.
Kommunen har dermed ikke direkte styringsmuligheter overfor selskapet. Det blir derfor vesentlig at kommunen
1 I henhold til den nye kommuneloven, har begrepet «rådmann» nå blitt byttet ut med «kommunedirektør». I denne sammenheng,
oppfattes begrepene som synonymer.
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følger opp de rammene som gjelder for aksjeselskapet. Sentrale interesser for kommunen slik de er vedtatt i
eierstrategien bør søkes tatt inn i sentrale styringsdokumenter, for eksempel selskapets vedtekter, i bindende
generalforsamlingsvedtak, eller i aksjonæravtaler der det er aktuelt.
Aksjelovens § 2-2 punkt 1-4 fastsetter klare krav til vedtektene. Revisjonen finner at vedtektene til Inspiria
Eiendom AS inneholder pliktig informasjon, herunder selskapets foretaksnavn, selskapets virksomhet/formål,
aksjekapitalens størrelse og aksjenes pålydende. Ut i fra den informasjonen som har kommet frem i denne
kontrollen, mener vi at selskapet per i dag driver innenfor fastsatte vedtekter.
Revisjonen finner at opprinnelige stiftelsesdokumenter, med tilhørende endringer i 2010 for antallet aksjeeiere
med tilhørende eierandeler, foreligger og utgjør aksjonæravtalene som gjelder for kommunens eierskap i Inspiria
Eiendom AS. Disse har blitt oppdatert og revidert i forhold til endringer i eierstruktur.
Eierorganet – representasjon og beslutninger
Revisjonen finner at den dokumenterte gjennomføringen av generalforsamlinger er i tråd med gjeldende
bestemmelser i aksjeloven. Ordfører, eller annen representant fra kommunens administrasjon, møter i
generalforsamling basert på fullmakt fra bystyret gjennom delegeringsreglementet.
Revisjonen kan likevel ikke se at kommunen har en årlig rutine og praksis for at saker knyttet til
generalforsamling blir behandlet i bystyret eller formannskapet. Slik politisk behandling av innkalling og protokoll
fra generalforsamling er tiltak for å sikre en forsvarlig og demokratisk behandling av eiersaker. Det er positivt at
saker som tidligere har involvert behov for økonomisk støtte er behandlet politisk i nevnte instanser. Dersom
innkalling til generalforsamling skal kunne legges frem for bystyret i forkant av selskapets møte, fordrer det
vedtekts festing av en lengere innkallingsfrist enn aksjelovens minstekrav (en uke). Dette bygger igjen på
anbefalinger fra KS.2
Valg av styre, styrets kompetanse og sammensetning
Valg av styre er regulert i aksjeloven. KS har også flere anbefalinger som omhandler styret og
styresammensetningen. Revisjonens undersøkelser har vist at styrevalg blir satt på generalforsamlingens
agenda hvert år. Oppnevnt styre overholder lovens krav til kjønnsrepresentasjon og sammensetning med
ansattrepresentant.
Revisjonen finner at styrets egne tiltak med etablerte instrukser, jevnlig evaluering og årlig rapportering bidrar til
å sikre utvikling av kompetansen til styret.
I henhold til ordlyden i kommunens eierskapsmelding, bør kommunen påse at styremedlemmene som blir
oppnevnt innehar kompetansen, erfaringen, kapasitet og egenskaper som skal til. I tråd med de seneste
anbefalingene fra KS i desember 2020, er det naturlig at selskapet/konsernet selv følger opp et eventuelt behov
for dette. Selskapets styre har svart at opplæring ikke har vært tilbudt, da de forutsetter at opparbeidet erfaring
fra tidligere tilsvarende verv er tilstrekkelig. Revisjonen er av den oppfatning at slik opplæring burde tilbys og at
det da blir opp til det enkelte styremedlemmet selv å vurdere behovet for å styrke egen kompetanse.
Etisk regelverk og samfunnsansvar
Kommunale selskaper forvalter fellesskapets ressurser og forvaltningen skal skje på en måte som samsvarer
med befolkningens vanlige rettsoppfatning. Kommunens omdømme vil derfor i økende grad også avhenge av
hvordan en forvalter sitt samfunnsansvar gjennom ulike selskaper. Som eier bør kommunen påse at selskapet
har etablert etiske retningslinjer og at disse er gjenstand for jevnlig gjennomgang. Revisjonen finner det
tilfredsstillende at kommunen i sin eierskapsmelding vier dette oppmerksomhet og uttrykker klare forventninger
om dette overfor selskapene kommunen er involvert i. Revisjonens undersøkelser har vist at Inspiria-

selskapene har utarbeidet etiske retningslinjer og andre tilknyttede retningslinjer for å ivareta dette
ansvaret.

Basert på disse vurderingene er revisjonens konklusjon den at kommunen i hovedsak utøver
sitt eierskap i tråd med lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring. Revisjonen
anbefaler at kommunen bør:
- vurdere behovet for å legge frem innkalling og protokoll fra generalforsamlingen i en
egen sak til formannskap og/eller bystyre.
- påse at selskapets styre jevnlig vurderer egen kompetanse ut ifra eiernes formål med
selskapet.
- vurdere behovet for å gjennomføre årlige eiermøter.
Inspiria Eiendom AS og Sarpsborg kommune sin ordfører har gitt tilsvar på rapporten Se
vedlegg 7 og 8.
2 KS Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll – anbefaling nr. 7 og 8, s. 15.
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Vurdering
På bakgrunn av rapportens konklusjoner og anbefalinger og ordførers tilsvar på rapporten,
anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget bør fatte følgende vedtak i saken.
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport – «Eierskapskontroll – Inspiria Eiendom AS», til
orientering og slutter seg til revisjonens anbefalinger
Videre anbefales det at rapporten oversendes bystyret av følgende forslag til vedtak:
Bystyret tar rapport – «Eierskapskontroll – Inspiria Eiendom AS» til orientering, og at
bystyret tar ordførers tilsvar og oppfølging av rapportens anbefalinger til orientering.
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SARPSBORG KOMMUNE
ROLVSØY, 12. MAI 2021
RAPPORT FRA EIERSKAPSKONTROLL

Eierskapskontroll
Inspiria Eiendom AS
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1 Forord og mandat
I henhold til kommuneloven § 23-4, skal det gjennomføres eierskapskontroll. Dette innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, bystyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at bystyret er
konstituert, utarbeide en plan som viser hvilke eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen skal
baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap med hensikt å finne ut hvor det
er størst behov for slik kontroll.
Kontrollen er gjennomført på bakgrunn av prosjektplan for eierskapskontroll vedtatt i kontrollutvalgets
sak PS 20/21 den 9. juni 2020. Dette bygger videre på Plan for eierskapskontroll 2020-2023 som ble
vedtatt i bystyret 27. februar 2020, sak PS 3/20. Det ble i denne planen prioritert at det skulle
gjennomføres en eierskapskontroll av Inspiria1.
Eierstrategien for Inspiria Eiendom AS ble vurdert i bystyret i Sarpsborg kommune 6. april 2017, sak
28/17. Bystyret sluttet seg til at kommunen skulle gi et økt tilskudd i perioden 2018 til 2021 med 1 mill.kr.
Vedtaket forutsatte tilsvarende vedtak i tidligere Østfold fylkeskommune. Bystyret la vekt på at økonomien i selskapet må følges tett opp. Det skal gis en økonomisk rapport til eierne ved utgangen av hvert
år. Inspiria Eiendom AS er et viktig verktøy for å nå sentrale samfunnsmål for Sarpsborg kommune. Selskapets økonomi er anstrengt, med bokført negativ egenkapital. Sarpsborg kommunes eierandel er 47,5
prosent.
Den pågående pandemisituasjonen har medført behov for mer tid til gjennomføring og en utsettelse av
prosjektets ferdigstillelse.
Rapporten er sendt til uttalelse både til selskapet og til den som utøver kommunens eierfunksjon, i tråd
med forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 14.
Kontrollen er gjennomført i tidsrommet september til desember 2020 av regnskapsrevisor Jostein Ek.
Revisorenes habilitet og uavhengighet er vurdert opp mot kommunen og den undersøkte virksomheten.
Revisjonen vil takke kontaktpersoner og andre som har deltatt i prosjektet, for godt samarbeid i forbindelse med arbeidet.

Østre Viken Kommunerevisjon IKS
Rolvsøy, 12. mai 2021

Jostein Ek (sign.)
regnskapsrevisor

Jolanta Betker (sign.)
oppdragsansvarlig revisor

1 Inspiria brukes som en fellebetegnelse i dokumentet, og henviser primært til morselskapet Inspiria Eiendom AS, som kommunen
eier direkte, men siden de to datterselskapene eies 100% av Inspiria Eiendom AS, henspeiler denne fellesbetegnelsen på hele
konsernet, som organisasjonskartet i kapittel 4.2 viser.
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2 Sammendrag
Sarpsborg kommune eier flere selskaper. Kommunens interesser i selskapene utøves gjennom eierstyring, blant annet gjennom styringsdokumenter, i generalforsamling og i styret. Kommunen har ikke direkte styringsmulighet over selskapene, slik de har overfor den kommunale forvaltningen for øvrig. Samtidig forvalter selskapene store verdier på vegne av sine eiere. Hensikten med selskapsorganiseringen
kan nettopp være å nedtone en løpende politisk styring for å gi en profesjonell ledelse mulighet til å ivareta forretningsmessige eller formålsbestemte hensyn på en bedre måte. Eierstyringen innebærer at
kommunen som eier må sikre klarhet i roller. Det vil si å avklare hvem som kan representere kommunen
i selskapenes eierorgan, det må sikres profesjonalitet i selskapsledelsen, muligheter for kontroll og oppfølging av at driften er i samsvar med selskapets formål, og at eierskapet utøves i samsvar med kommunens mål og interesser.
Østre Viken Kommunerevisjon IKS har gjennomført en eierskapskontroll av Sarpsborg kommunes eierskap i Inspiria Eiendom AS. I kontrollen har vi undersøkt følgende problemstilling;
Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring?
Kjerneaktiviteten i eierskapskontrollen er å vurdere kommunens praksis for eierstyring opp mot lover,
forskrifter og kommunale vedtak. Vi har også lagt til grunn anbefalinger fra KS 2. Vi har gjennomført kontrollen ved å innhente dokumentasjon fra selskapet, både fra administrasjonen og fra styret. I tillegg har
vi hentet inn opplysninger fra kommunen, ved ordfører og administrasjonen. Representantene fra kommunen og selskapet har også fått anledning til å avgi en høringsuttalelse til rapporten (vedlagt).
Revisjonens vurderinger fremkommer i rapportens kapittel 4.3.
Basert på våre vurderinger er det revisjonens konklusjon at kommunen i hovedsak utøver sitt eierskap i
Inspiria Eiendom AS i tråd med lovbestemmelser og i tråd med etablerte normer for god eierstyring.
Revisjonen anbefaler at kommunen bør:
- vurdere behovet for å legge frem innkalling og protokoll fra generalforsamlingen i en egen sak til
formannskap og/eller bystyre.
- påse at selskapets styre jevnlig vurderer egen kompetanse ut ifra eiernes formål med selskapet.
- vurdere behovet for å gjennomføre årlige eiermøter.
Kapittel 4.5 gir en redegjørelse for oppfølgingen som er gjort etter Akershus og Østfold fylkesrevisjons
oppfølgende selskapskontroll i 2014.

2KS = Kommunenes sentralforbund
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3 Gjennomføring av kontrollen
Problemstilling og avgrensning
Kontrollen er gjennomført med følgende problemstilling:
Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring?
Kjerneaktiviteten i eierskapskontrollen er å vurdere kommunens praksis for eierstyring opp mot lover,
forskrifter og kommunale vedtak. En eierskapskontroll retter seg mot kommunens praksis for eierstyring
opp mot lover, forskrifter og kommunale vedtak, jf. kommuneloven § 23-4. Selskapets drift er ikke undersøkt i denne kontrollen.
Eierskapskontrollen er gjennomført med bakgrunn i vedtatt Plan for eierskapskontroll 2020-2023, Veileder i selskapskontroll fra NKRF3, samt utkast til RSK 002 Standard for eierskapskontroll4. Vi har kun
gjennomført kontrollen mot de lovkrav og anbefalingene som er omtalt nærmere som vurderingskriterier
i avsnitt 4.1, jfr. også avsnitt 3.2 nedenfor.

Vurderingskriterier
Vurderingskriterier er en samlebetegnelse for de krav, normer og/eller standarder som utøvelsen av eierskapet skal vurderes opp mot. Kriteriene fastsettes med basis i kommuneloven og aktuell selskapslovgivning, kommunens vedtak og retningslinjer, og anerkjente anbefalinger om eierstyring og selskapsledelse.
Oversikt over kilder til vurderingskriterier fremgår av kapittel 6.

Metoder
I henhold til god revisjonsskikk skal praksis eller tilstand innen det reviderte området beskrives i et omfang som i tilstrekkelig grad underbygger revisjonens vurderinger og konklusjoner.
I dette prosjektet er informasjonen hentet inn gjennom bruk av følgende metoder:
 Dokumentanalyse
 Intervjuer og egenerklæring fra styret og Sarpsborg kommune
Det er ikke gjennomført regnskapsanalyse, utover en innhenting og gjennomgang av avlagte og reviderte årsregnskap for de siste tre årene.

3 NKRF = Norges kommunerevisorforbund
4 Nevnte standard forelå som forslag på tidspunktet for kontrollen og ble gjort gjeldende for prosjekter med oppstart f.o.m. oktober 2020. Siden prosjektet ble påbegynt før dette, er det heller ikke gjennomført formelt oppstartsmøte med kommunen og selskapet, men jevnlig og gjensidig revisjonsdialog er i stedet gjennomført per e-post, med diverse avklaringer underveis. Selv om
standarden ikke gjaldt fra oppstart, er den benyttet som en rettesnor underveis i prosjektgjennomføringen.
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Dokumentanalyse
Gjennomgang av dokumenter er basert på tilgang til, og gjennomgang av, relevante dokumenter og saker i tilknytning til Inspiria Eiendom AS og kommunens eierskap i dette selskapet. Følgende dokumentasjon har blitt gjennomgått:
Innhentet dokumentasjon fra Inspiria-konsernet og Sarpsborg kommune









Vesentlig korrespondanse mellom selskap og eierkommunen
o Generalforsamlingsprotokoller
o Eiermøter-protokoller
o Tilhørende redegjørelser/presentasjoner til ovennevnte møter
Vedtekter for selskapene i Inspiria-konsernet mv.
Strategidokumenter og virksomhetsplaner
Årsbudsjett 2020, og årsregnskap og årsberetning for årene 2015-2019
Aktuelle rutiner, regler og instrukser for styret og den daglige ledelse
Styreprotokoller for årene 2014-2020
Gjeldende etiske retningslinjer, HMS-rutiner og lignende

Politiske saker i Sarpsborg kommune








Årlige eierskapsmeldinger, behandlet i formannskap og bystyre
Årlige rapporteringer i formannskap og bystyre fra kommunens eide selskaper og foretak per
31.12. det enkelte regnskapsår
Bystyresak PS 28/17 Sarpsborg kommunes eierstrategi for Inspiria Eiendom AS
Bystyresak PS 97/16 Inspiria Science Center – søknad om tilskudd
Bystyresak PS 46/15 Oppfølging av tidligere eierskapskontroll Inspiria Science Center AS
Bystyresak PS 92/14 Inspiria: Anmodning om ekstra økonomisk bidrag
Bystyresak PS 19/12 Inspiria Science Center – søknad om garanti

Vi har gjennomgått de dokumentene vi har identifisert som relevante for kontrollen. Blant annet har bystyresaker om kommunens eierskapsmelding vært sentrale for vår undersøkelse.
Vi har også innhentet dokumentasjon fra Inspiria-konsernet, ettersom styresaker behandles samlet for
hele konsernet (alle tre selskap). For styresakene har vi kontrollert perioden 2014-2020 og for kommunens politiske saker perioden 2012-2020. Hensikten har vært å kartlegge omfanget av de utfordringene
som har vært knyttet til selskapets drift og behovet for økonomisk støtte i tidligere år.
Gjennomgangen av konsernets dokumenter er gjennomført via tilgang til egen elektronisk Dropbox-tilgang, hvor selskapet basert på vår henvendelse har lagt inn relevante dokumenter som revisor har hatt
tilgang til.
Fullstendig oversikt over dokumentene som ligger til grunn for rapporten fremgår av kildehenvisningene
i kapittel 6.

Intervjuer og egenerklæring
Det er gjennomført e-post intervju, i form av utsendt og returnert egenerklæring, med ordfører, i kraft av
ordførerens rolle som kommunens eierrepresentant i selskapets generalforsamling. I tillegg er det gjennomført løpende dialog og informasjonsinnhenting per e-post og telefon med ledelsen i Inspiria Eiendom AS. Informasjon fra styret er også hentet inn ved bruk av egenerklæring (skriftlig intervju). Administrasjonen i kommunen har også besvart oppfølgingsspørsmål per e-post. Fysiske intervjuer utover
dette er det ikke funnet behov for å gjennomføre.
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4 Kommunens eierskap i Inspiria Eiendom AS
Problemstilling: Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring?
Vurderingskriterier
Kommunestyret har det overordnede ansvaret for hele kommunens virksomhet, også den som drives av
de kommunaleide selskapene.
Det er viktig at eierskapspolitikken sikrer at bystyret har innsyn og styring i de selskap hvor kommunen
har eierinteresser. Det er også viktig at det utvikles rutiner og prosedyrer for å håndtere eierskapet.
Dette vil for eksempel innebære at det må etableres rutiner og systemer som kan gjøre kommunale eiere i stand til å kontrollere, evaluere og eventuelt korrigere virksomheten i selskapene. Aktivt kommunalt
eierskap forutsetter at eierskapspolitikken løftes høyt opp på den politiske dagsorden og at oppgaver og
virksomheter som ligger i selskapene, blir sett i sammenheng med andre sider ved kommunepolitikken.
Kommunen bør ha tiltak som sikrer en forsvarlig og demokratisk behandling av eiersakene. Dette kan
oppnås gjennom at innkallinger til generalforsamling, med tilhørende sakspapirer, blir behandlet i kommunestyre/formannskap før generalforsamlingen finner sted.
Eierskapsmelding – prinsipper for eierskap
I henhold til kommunelovens § 26-1 skal kommunen minst en gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret selv.
At kravet til eierskapsmelding er tatt inn i loven markerer kommunestyrets overordnede ansvar for de
verdier og tjenester som forvaltes av selskaper som kommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser i, jfr. lovforarbeidene. KS skriver i sine anbefalinger: «En eierskapsmelding vil sikre et grunnlag for
nødvendige styringssignaler til selskapene og tydeliggjøre de folkevalgtes ansvar. Den vil også bidra til
å skaffe oversikt over kommunens samlede virksomhet og bidra til mer åpenhet overfor omverden.»5
Det fremgår av kommunelovens § 26-1, andre ledd at eierskapsmeldingen skal inneholde:
 Kommunens prinsipper for eierstyring
 Oversikt over selskaper, kommunale foretak og andre virksomheter som kommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser i
 Kommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende interesser
Dette er lovens minimumskrav til innhold. Kommunen står fritt til å omtale andre forhold. Kravene til innhold i eierskapsmeldingen gjelder uavhengig av om kommunen bare er deleier eller om det er snakk om
et samarbeid mellom flere kommuner/eiere. Det er presisert i forarbeidene6 at kommunens formål med
eierskapet ikke nødvendigvis må være identisk med selskapets formål.
I anbefalingene fra KS i 2015 fremkommer at en eierskapsmelding bør inneholde en oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid, kommunens prinsipper for eierstyring, formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, samt selskapenes samfunnsansvar.
Videre er det fra KS anbefalt at kommunen bør ha tiltak for folkevalgtopplæring om eierskap og at kommunen også bør legge til rette for evaluering av sine eierskap.

5 KS Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll, s. 11.
6 Prop 46L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner

7

15

Habilitet
Kommunen bør ha tiltak som sikrer at den som er inhabil ikke deltar i behandlingen av eiersaker i kommunale organer, samt at ikke ordfører eller kommunedirektør velges til styret i kommunens eide selskaper. Ingen kommunalt ansatte eller folkevalgte skal håndtere saker i eller for kommunen som gjelder
selskap der de selv er styremedlem.7 I slike tilfeller vil de også være inhabile til å representere kommunen i eierorganet. Det vises for øvrig til kommunelovens, jfr. forvaltningslovens bestemmelser om habilitet.
Eierstrategi
KS anbefaler at kommunen har en åpen og klart uttrykt strategi for sitt eierskap i selskapet.
KS skriver i sine anbefalinger følgende: «Når kommunestyret har valgt å legge en del av sin virksomhet
inn i et selskap, medfører det også overføring av styringsrett til virksomheten. Oppgaven til selskapets
styre og administrasjon er å trekke opp virksomhets- og forretningsstrategien innenfor en ytre ramme
som er trukket opp av eieren/eierne. Det er denne ytre rammen som er eierstrategien, og innenfor den
skal selskapet ha betydelig grad av spillerom. Selskapsstrategier er en felles betegnelse for strategiene
som har sin forankring i selskapet. Vedtektene for aksjeselskaper og kommunale foretak, samt selskapsavtalen for IKS regulerer viktige sider ved selskapenes og det kommunale foretakets rettsforhold.
Hovedintensjonen er å regulere forholdet mellom eierne og mellom eierne og selskapet, eller interne
forhold i virksomheten. For å underbygge vedtektene/ selskapsavtalen og regulere styringen kan det
være hensiktsmessig å utarbeide andre styringsdokumenter.»8
Eiermøter og rapportering
KS anbefaler videre at det jevnlig gjennomføres eiermøter for å informere eier om måloppnåelse og for
å ta opp aktuelle problemstillinger for selskapet.9 Dette kan bidra til god eierstyring og kommunikasjon
med selskapet. Et eiermøte er, ifølge KS, et møte mellom representanter fra kommunen som eier, styret
og daglig leder for selskapet og kommer i tillegg til generalforsamlingen. Slike møter er en uformell
arena der det ikke skal treffes vedtak og er uforpliktende for eierne og selskapet.
KS anbefaler at sentrale folkevalgte oppnevnes som kommunens representant til eierorganet/generalforsamlingen.10 Dette vil forenkle samhandlingen og kommunikasjonen mellom kommunestyret og generalforsamlingen. Samhandlingen forenkles og fungerer bare dersom representanten faktisk rapporterer til kommunestyret.
Kommunens eierskapsmelding bør, i følge KS, også inneholde føringer eller rutiner for rapportering om
selskapet og fra møter i generalforsamlingen. Kommunen legger også opp til at de delene av eierskapsmeldingen som gjelder enkeltselskaper skal rulleres årlig. Dette skjer gjennom at:



Bystyret behandler formål og strategi for selskapene gjennom eierskapsmeldingen i mars/april
hvert år, og
Rapport om regnskap og årsmelding behandles hvert år i formannskap og bystyret i september/oktober.

Vedtekter
I henhold til aksjeloven § 2-1 skal de som stifter et aksjeselskap opprette et stiftelsesdokument, som
blant annet skal inneholde selskapets vedtekter. Vedtektene skal ifølge § 2-2 minst angi:
7 KS Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll, s. 18
8 KS Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll, s. 12
9 KS Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll, s. 12
10KS Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll, s. 15
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Selskapets foretaksnavn
Selskapets virksomhet (tidligere kalt formål)
Aksjekapitalens størrelse
Aksjenes pålydende

At selskapets virksomhet skal angis betyr at vedtektene skal si noe om hvilken ramme som skal gjelde
for den virksomhet som selskapet kan drive.
KS anbefaler jevnlig revidering av styringsdokumentene og avtalene som regulerer styringen av selskapet.11 Det anbefales også at vedtektene setter særskilt innkallingsfrist, slik at kommunen kan rekke å
behandle innkallinger til generalforsamling i relevant organ.
Eierorganet – representasjon og beslutninger
I aksjeselskap er eierorganet generalforsamlingen. Generalforsamlingen består av eierne, og er selskapets øverste myndighet, jf. aksjeloven § 5-1. Aksjelovens kapittel 5 inneholder videre regler om:
 generalforsamlingens myndighet,
 aksjeeiernes møterett og
o adgang til å møte med fullmektig,
o krav om skriftlig fullmakt,
 ledelsens rett og plikt til å være til stede, samt
 regler om innkalling til, og gjennomføring av generalforsamling.
Eierstyring skal utøves innenfor rammen av kommunestyrets eller fylkestingets vedtak. Ifølge KS sine
anbefalinger vil oppnevnelse av sentrale folkevalgte til eierorganet bidra til å forenkle samhandlingen og
kommunikasjonen mellom kommunestyret og eierorganet. KS anbefaler også at bestemmelser om innkallingsfrist bør tas inn i vedtektene, slik at det tas hensyn til kommunens behov for å ha tid til å behandle aktuelle saker.
Med sentrale folkevalgte menes gjerne ordfører/varaordfører, medlemmer av formannskap eller gruppeledere.12 Ordfører eller andre kommunestyre- eller fylkestingsrepresentanter må gis fullmakt for å kunne
representere kommunen på generalforsamling, jf. kommuneloven § 6-1.
Generalforsamlingen innkalles av styret (aksjeloven § 5-9). Innkallingen skal være skriftlig og angi saksliste, samt tid og sted for møtet. Innkalling skal sendes senest en uke før møtet skal holdes, om ikke
vedtektene setter en lengre frist (aksjeloven § 5-10).
På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres (aksjeloven § 5-5):
1. godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte;
2. andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.
Årsregnskapet og eventuell årsberetning og revisjonsberetning skal senest en uke før generalforsamlingen sendes til hver aksjeeier med kjent adresse.
Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll for generalforsamlingen (aksjeloven § 5-16). I protokollen skal generalforsamlingens beslutning inntas med angivelse av utfallet av avstemmingene. Videre
skal protokollen signeres av møtelederen og minst en annen person valgt av generalforsamlingen blant
dem som er til stede. Protokollen skal oppbevares på betryggende måte i hele selskapets levetid.

11 KS Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll, s. 12.
12 KS Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll s. 15.
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Valg av styre, styrets kompetanse og sammensetning
Det er generalforsamlingen som velger styre i et aksjeselskap (aksjeloven § 6-3). Eier må også sikre at
kravene om representasjon av begge kjønn i styret overholdes. Ansattvalgte styremedlemmer velges av
og blant de ansatte, og behandles ikke av eierorganet.
Flere av KS sine anbefalinger omhandler sammensetning av styret i selskapet, samt styrets kompetanse.13 Det er eiers ansvar å sørge for at kompetansen i styret tilpasses selskapets virksomhet. Eier
bør derfor ha tiltak som bidrar til at styrets samlede behov for formell og reell kompetanse vurderes ved
valg av nytt styre eller nye styremedlemmer. Det anbefales at kommunen sikrer opplæring av styremedlemmene. Nye anbefalinger fra KS14 sier at det er selskapet selv som bør sørge for det.
KS anbefaler også at ved valg av styrer til kommunalt eide selskaper bør det vedtektsfestes bruk av
valgkomite.
Det er anbefalt flere tiltak for å sikre nødvendig kompetanse i styret. I anbefalingene fremheves fastsettelse av styreinstruks, jevnlig egenevaluering, styreseminarer om roller, ansvar og oppgaver, fastsettelse av møteplan, samt redegjørelse for selskapets styring og ledelse i en årsrapport.
Etisk regelverk og samfunnsansvar
Transparency International Norge innleder «Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon» med at
Arbeidet med å sikre en høy etisk standard og forhindre korrupsjon krever kontinuerlig oppmerksomhet i
kommuner og fylkeskommuner. Befolkningen skal være trygg på at kommuner og fylkeskommuner ivaretar fellesskapets beste, basert på demokratiske prosesser og rettferdig utøvelse av lokal myndighet.
Ifølge KS sine anbefalinger bør eier påse at styret utarbeider, og jevnlig reviderer, etiske retningslinjer
for selskapsdriften.15 Det fremkommer i anbefalingen at: «Kommunale selskaper forvalter fellesskapets
ressurser. Forvaltningen skal skje på en måte som samsvarer med befolkningens oppfatninger om rett
og galt. Kommunenes omdømme vil derfor i økende grad også avhenge av hvordan en forvalter sitt
samfunnsansvar gjennom sine bedrifter. Det finnes ikke et fasitsvar på hva samfunnsansvarlig forretningsdrift er. Dette må defineres for det enkelte selskap. Etikk er en viktig del av de vurderinger som
gjøres i forbindelse med det å drive et selskap, fordi de etiske holdningene legger grunnlaget for hvordan man faktisk handler. Etiske retningslinjer bør derfor utarbeides i det enkelte selskap. Retningslinjene bør diskuteres og eventuelt revideres årlig.»

Revisjonens undersøkelser
Kommunen eier i dag 47,5 % av aksjene i Inspiria Eiendom AS som igjen eier aksjeposter i to heleide
datterselskaper; Inspiria Science Center AS og Inspiria Utvikling AS. Øvrige eiere er Viken fylkeskommune som også eier 47,5 %16 og resterende andel på 5 % er fordelt på kommunene i gamle Østfold
fylke. Organisasjonen presenteres slik 17:

13 KS Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll, ss. 16-17.
14 Nye anbefalinger fra KS i desember 2020.
15 KS Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll, ss. 20-21.
16 Tilsvarer tidligere Østfold fylkeskommunes eierandel.
17 Se bl.a. presentasjonen av selskapsstrukturen i Generalforsamlingsmøtet 12.6.2020.
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Inspiria Eiendom AS

Inspiria Science Center AS
(100%)

Inspiria Utvikling AS
(100%)

Inspiria-konsernet er opprettet for å drive allmennyttig virksomhet ved å virke for kunnskapsbygging, økt
interesse og motivasjon til utdanning innen teknologi og naturvitenskap, særlig blant barn og unge i Østfold. Konsernet har etablert og driver et vitensenter (Inspiria Science Center, organisert i datterselskapet
med samme navn) i nært samarbeid med offentlige og private interessenter. Selskapet/Konsernet kan
delta i andre selskaper eller foreninger for å fremme sitt formål. Inspiria Utvikling AS er opprettet for å
drive virksomhet til støtte for vitensenterets virksomhet, ved oppføring og drift av lokaler for utleie til virksomhet som underbygger senterets formål. Sistnevnte er eneste skattepliktige del av konsernet. De ansattes stillinger er knyttet til Inspiria Science Center AS.
Eierskapsmelding – prinsipper for eierskap
Bystyret i Sarpsborg har vedtatt eierskapsmelding etter innstilling fra formannskapet, hvert år i den undersøkte perioden. Eierskapsmeldingene inneholder en generell del som beskriver overordnede prinsipper som er lagt til grunn for kommunens ulike eierskap. Videre er hvert selskap presentert med informasjon, hvor blant annet organisering, formål, og kommunens eierandel fremkommer.
I innledningen til eierskapsmeldingen for 2020 kan vi lese at hovedmålet med meldingen er å få stadfestet regler og rutiner som skal gjelde ved forvaltningen av eierskap i Sarpsborg kommune. I meldingen
skal det også legges eierskapsstrategier for de selskaper der kommunene har eierandel. Det er lagt opp
til at eventuelle konkrete endringer i porteføljen skal tas opp som egne politiske saker.
Eierskapsmeldingen for 2020 inneholder et eget avsnitt i kapittel 3 om Inspiria Eiendom AS, der det redegjøres for:
- formell selskapsinformasjon,
- kommunens eierandel,
- øvrige eiere med deres respektive eierandeler,
- selskapets formål,
- generell informasjon om selskapets virksomhet og organisering av konsernet,
- økonomiske nøkkeltall for konsernet,
- hvem som utgjør selskapets styre og daglige ledelse, samt
- eierstrategi
Opplæring i styrearbeid eller lignende skjer eventuelt i regi av det enkelte selskap. Kommunen opplyser
at de ikke har eget tilbud om dette.
Habilitet
Det fremkommer av kommunens eierskapsmelding fra 2020 at habilitetsregler innebærer at folkevalgte
som har styreverv blir inhabile ved behandlingen av saker i folkevalgte organer der selskapet er part.
Folkevalgt representasjon bør derfor i stedet rettes mot eierorganene som er selskapets øverste myndighet. Medlemmer av eierorganet blir ikke automatisk inhabile.
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Hverken ordfører eller kommunedirektør er valgt inn i selskapets styre. Videre, har selskapet utarbeidet
og vedtatt en gjeldende styreinstruks ifra mars 2015. Det fremkommer av instruksens avsnitt 5 at:
«Styremedlemmer må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for nærstående at medlemmet må anses for å ha personlig eller økonomisk
særinteresse i saken. Styremedlemmer bør heller ikke delta i behandlingen av saker der det foreligger
andre forhold som objektivt sett er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmets habilitet. Et styremedlem har plikt til løpende å vurdere om det foreligger forhold som kan reise tvil om habiliteten. Styreleder
skal straks varsles, og styret avgjør om styremedlemmet skal fratre.»
Eierstrategi
I kommunens eierskapsmelding for 2020 beskrives ulike krav og tiltak kommunen har overfor selskapene, for å sikre at eiernes målsetninger blir ivaretatt.
I eierstrategien fremkommer det at Inspiria er et viktig verktøy for å nå sentrale samfunnsmål for Sarpsborg kommune, særlig innen områdene verdiskaping og levekår. Senteret skal stimulere unges interesse for realfag og utdanning. Inspiria er også omtalt som et positivt bidrag til Sarpsborgs omdømme og
attraktivitet. Det fremgår at kommunens formål med eierskapet er av samfunnsmessig karakter.
Eiermøter og rapportering
Selskapet opplyser at det under etableringen (i 2011/2012) var etablert en kutyme med egne møter mellom selskapets to store eiere og styret/administrasjonen. Fylkeskommunen og Sarpsborg kommunes
eierskap utgjør 95% av aksjene samlet og dette er de to eneste eierne som gir driftsstøtte til selskapet. I
tillegg har disse eierne kausjonert for selskapets lån. Selskapet opplyser at disse eiermøtene har vært
for uformell utsjekk og er ikke referatført, men de har vært viktige for å sondere mulige løsninger på selskapets økonomi og å finne løsninger som så er fremlagt formelt for styret og/eller generalforsamling.
I 2017 ble det gjennomført et eiermøte med de to hovedeierne der styret og administrasjonen la frem
underlag for det som siden ble avtale om ekstrabidrag til avdragsnedbetaling for 4 år i perioden 20182021. De siste årene har det for øvrig ikke vært behov for ekstrahjelp til likviditet. Dermed har behovet
for eiermøter også blitt sterkt redusert. De siste årene har det ikke vært gjennomført eiermøte med de to
store eierne. Felles eiermøter for alle eierne har ikke vært gjennomført siden 2015.
I tillegg til årlige politiske saker om eierskapsmelding og eierstrategier for de enkelte eierskap, som
nevnt ovenfor, rapporteres det årlig til formannskap og bystyre om økonomiske nøkkeltall i de eide selskapene per 31.12. hvert år.18 Denne rapporteringen omfattet for 2019, som det sist avsluttede regnskapsåret, 14 selskaper. I følge kommunens sammendrag til rapporteringen, har ingen av selskapene fått
negative anmerkninger i revisjonsberetningene. Dette gjelder da også de tre Inspiria-selskapene, noe
innhentede revisjonsberetninger for 2018 og 2019 også viser.
De nøkkeltallene som for øvrig presenteres i korte trekk er:
- driftsinntekter
- driftsresultat
- årets resultat etter skatt
- egenkapitalandel
- likviditetsgrad
- utbytte
18 Vi viser til årlige saker benvent «Rapportering per 31.12.(…)på kommunalt eide selskap og foretak», sist gang per 31.12.2019 i
bystyrets sak 105/20 i bystyremøtet 12.11.2020.
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Vedtekter
Vedtektene for Inspiria Eiendom AS inneholder informasjon om:
- selskapets navn
- forretningsadresse
- formålsbeskrivelse
- selskapets aksjekapital, fordelt på antall aksjer og pålydende per aksje
- spesifikasjon av antall medlemmer i selskapets styre
- hvem som tegner selskapets firma
- saker den ordinære generalforsamlingen skal behandle
- regler for aksjonærenes representasjonsrett
- valgkomiteens sammensetning og oppgaver
- disponering av selskapets midler ved eventuell avvikling
Vedtektene har ikke bestemmelser om forlenget innkallingsfrist, men det fremkommer i § 10 i nevnte
vedtekter at der ikke annet er bestemt, gjelder den til enhver tid gjeldene aksjelovgivning.
Vedtektene stammer opprinnelig fra 2010, men ble revidert i 2015. Gjeldende vedtekter for Inspiria Eiendom AS er behandlet og vedtatt av generalforsamlingen 26.05.2015.
Når det gjelder aksjonæravtaler utover dette, har selskapets administrasjon vist til stiftelsesdokumentet
til forløperen til dagens selskap, Science Center Østfold fra 2005, som fremdeles utgjør Sarpsborg kommunes formelle aksjonæravtale. Videre, ble aksjesammensetningen endret i juni 2010 for å kunne inkludere flere eiere i selskapet. Revisjonen har fått tilsendt styreprotokoll og generalforsamlingsprotokoll for
disse vedtakene.
Eierorganet – representasjon og beslutninger
Gjennomgang av dokumenter fra Inspiria Eiendom AS viser at generalforsamlinger i selskapet gjennomføres minst en gang hvert år. Ifølge aksjeloven skal det innkalles med minst en ukes skriftlig varsel, når
ikke vedtektene bestemmer noe annet. Dokumentasjonen for perioden 2015-2020 viser at det er sendt
minst en uke før møte. Denne innkallingen blir sendt ut til alle aksjeeiere, representert ved eierkommunenes ordfører.
Innkallingene er skriftlige og inneholder saksliste, samt tid og sted for møte. Eksempel på saksliste i innkalling til generalforsamling for 2020:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Åpning
Møtende aksjonærer
Valg av møteleder
Valg av protokollfører/ -underskrivere
Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2019
Innkomne saker
Valg av styre
Fastsettelse av styrets honorar
Valg av valgkomite og fastsettelse av valgkomiteens godtgjørelse
Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Sakslisten tilsvarer det den har vært i alle de kontrollerte års generalforsamlinger.
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Protokollene gjengir saker som er behandlet, vedtak som er fattet og utfall av eventuelle avstemminger.
De inneholder blant annet godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for året før, herunder disponering av resultatet. Videre er protokollene daterte og underskrevet av møteleder samt to personer som er
valgt i møtet. Protokollene vi har gjennomgått viser at Sarpsborg kommune har vært representert hvert
eneste år – enten ved ordfører, kommunalsjef/-direktør, eller annen representant fra kommuneadministrasjonen. I følge kapittel 2 om politisk og administrativ eieroppfølging i eierskapsmeldingen fra 2020,
har ordfører i henhold til kommunens delegeringsreglement fullmakt til å representere kommunen ved
alle generalforsamlinger, årsmøter og tilsvarende. Vedkommende kan også eventuelt oppnevne representanter til disse møtene. Dette fremkommer av delegeringsreglementet vedtatt 08.10.2020 for Sarpsborg kommunes bystyre, pkt. 18.2 bokstav f) om myndighet til ordfører.
Det fremkommer av kommunens eierskapsmelding fra 2020 at:
«Styring av selskapene skal utøves av bystyret gjennom selskapenes operative eierorgan. Kommunen
må derfor formelt fremme sine interesser gjennom generalforsamling og representantskap. Politisk vedtatt eierstrategi binder kommunens representanter i generalforsamling og representantskap.»
Protokoller fra bystyre eller formannskap viser ikke at saker knyttet til selskapets generalforsamling blir
behandlet i disse politiske møtene. De saker som har vært behandlet knyttet spesifikt til Inspira-selskapene knytter seg til tidligere oppståtte likvidtetsmessige utfordringer, der selskapet har søkt kommunen
om økonomiske bidrag.
Det enkelte foregående års regnskap og årsberetning følger som vedlegg/sakspapirer til innkallingen.
Revisor for selskapet er EY - Ernst & Young AS. Siden ovennevnte behandling av vedtektene 2015, har
det ikke vært endringer - verken av vedtekter, eller nyvalg av revisor. Protokollen ifra 2015 behandler
endringen av vedtektene for Inspiria Eiendom AS under punkt 7 «Innkomne saker», der det fremkommer at disse ble vedtatt. Det samme gjelder selskapets styreinstruks.
Valg av styre, styrets kompetanse og sammensetning
Sakslisten til årlig generalforsamling viser at «Valg av styre» behandles som egen sak hvert av de årene
vi har kontrollert. Det har variert gjennom årene med ca. tre-fire personer av hvert kjønn. Det er totalt sju
oppnevnte styremedlemmer inklusiv en ansattrepresentant, med tillegg for en ansattobervatør. Styrets
møteprotokoller viser at styremøtene avholdes felles for hele konsernet, altså alle tre selskap under ett.
Kommunen henviser til sin eiermelding der det fremkommer at: «Sarpsborg kommune skal tilstrebe at
det oppnevnes styremedlemmer som har kompetanse, erfaring, kapasitet og egenskaper som bidrar til
at styret som et kollegium kan forvalte selskapet på en tilfredsstillende måte.» I tillegg er det for noen
selskaper nedfelt i aksjonæravtaler elller vedtekter hvilke kriterier som skal stilles til styremedlemmer.
Videre har de fleste selskapene valgkomiteer som foreslår overfor generalforsamlingen valg av medlemmer til styre. I den sammenheng blir kommunen forespurt om mulige kandidater, kompetansemessig
sammensetning osv. Kommunen blir altså forespurt om mulige kandidater til nominering, men det er
valgkomiteen som har ansvar for å formelt foreslå kandidater. For Inspirias del, ble dette gjort senest
våren 2020. Instruks for valgkomite for selskapet foreligger. Valgkomite og/eller instruks for denne er
ikke vedtektsfestet. Opplæring skjer i regi av det enkelte selskap. Eierskapsmeldingen har ingen
føringer om styreinstruks eller krav til styrets jevnlige egenevaluering.
I henhold til Inspiria-konsernets styreinstruks fra mars 2015, skal styret organisere og forvalte selskapet
forsvarlig og sørge for at virksomheten drives i samsvar med offentligrettslige krav. Styret skal behandle
saker i møte, hvis ikke styreleder bestemmer at saken skal behandles på en annen betryggende måte.
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Innkallingen skal opplyse om tid og sted for møtet og saker som skal behandles. Styret skal føre protokoll over behandlingen av sakene.
Styret har besvart revisjonens spørsmål om opplæring med at det ikke er tilbudt noe særskilt opplæring
av styrets medlemmer. Dette er basert på det oppnevnte styrets opparbeidede kompetanse fra tidligere
styreverv eller lignende – og er derfor ikke vurdert nødvendig.
Etisk regelverk og samfunnsansvar
Det fremkommer av kommunens eierskapsmelding at Sarpsborg kommune forventer at selskapene de
engasjerer seg i er bevisst sitt samfunnsansvar. Dette ansvaret omfatter blant annet hensynet til lokalsamfunn, ansatte, miljø, menneskerettigheter, likestilling, integrering, tilgjengelighet, etikk, lønns- og bonusordninger mv, og kommunens arbeid med samfunnsutvikling. Meldingen gir videre uttrykk for at
kommunens selskaper forvalter store verdier på vegne av fellesskapet og forestår viktige samfunnsoppgaver. En samfunnsansvarlig forretningsdrift bidrar til å styrke tilliten og omdømmet til selskapene.
Etiske retningslinjer for Inspiria Eiendom AS ble i følge informasjon mottatt fra selskapet etablert i 2019.
Revisjonen har fått tilsendt gjeldende rutiner. I tillegg har vi etter oppfølgende dialog mottatt HMS-retningslinjer gjeldende fra 2012. Disse retningslinjene inneholder holdepunkter for den enkelte ansatte for
hva selskapet legger i å opptre for å sikre:
-

profesjonalitet
åpenhet og dialog
arbeidsmiljø
varsling om kritikkverdige forhold
miljøhensyn
økonomi og eiendeler
grenser for mottak av gaver og/eller representasjon
tydelige ansvarslinjer for HMS i egne retningslinjer

Videre, inneholder også årsberetningene fra selskapet en egen redegjørelse om konsernets arbeidsmiljø, kjønnsfordelingen av ansatte og styret, herunder at styret anser arbeidsmiljøet som tilfredsstillende. Det fremkommer også at virksomheten ikke påvirker det ytre miljø.

Revisjonens vurderinger
Eierskapsmelding – prinsipper for eierskap
Kravet om eierskapsmelding er fastsatt i ny kommunelov. Videre gir KS anbefalinger som er noe mer
omfattende. Revisjonens undersøkelser har vist at Sarpsborg kommune har eierskapsmelding og system for årlig behandling av eierskapsmeldingen, i samsvar med gjeldende anbefalinger og kravene i ny
kommunelov. Inspiria Eiendom AS er omtalt i eierskapsmeldingene, og informasjonen som er gitt om
det enkelte eierskap anser revisjonen å være tilfredsstillende, sett opp mot anbefalingene fra KS og de
krav som nå følger av den nye kommuneloven. Den politiske behandlingen sikrer også, etter revisors
oppfatning, at kommunen evaluerer sine eierskap hvert enkelt år.
Habilitet
Eier bør ha tiltak som sikrer at den som er inhabil ikke deltar i behandlingen av eiersaker i kommunale
organer. Fakta viser at kommunen og Inspiria Eiendom AS har etablert tiltak som sikrer at habilitet blir
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vurdert og belyst ved behov. Revisjonen finner at ordfører og kommunedirektør19 ikke har vært valgt til
styret i perioden for kontrollen.
Eierstrategi
For å forvalte sine verdier på en best mulig måte, bør kommunen ha en overordnet strategi. Eier bør avklare sitt ståsted overfor de ulike selskaper og definere sine forventninger. Kommunens eierstrategi
fremkommer av et eget avsnitt i de årlige eierskapsmeldingene, der det for Inspirias vedkommende
fremkommer at formålet er av samfunnsmessig karakter. Kommunens strategi/formål med eierskapet
mener revisjonen derfor fremkommer tydelig.
Eiermøter og rapportering
Det bør etableres forutsigbare kommunikasjonsformer mellom kommunestyre og eierorganet. Dette bør
forankres i eierskapsmeldingen. I Sarpsborg kommune blir rapportering knyttet til eierskap primært
håndtert gjennom:
 årlig behandling av eierskapsmeldinger og tilhørende eierstrategier for hvert enkelt kommunale
eierskap, og
 gjennom rapportering av økonomiske nøkkeltall fra de ulike eierskapene kommunen er involvert
i per 31.12. hvert enkelt år.
Revisjonen vurderer ut ifra dette at behovet for jevnlig rapportering til bystyret er tilfredsstillende ivaretatt.
Selskapet redegjør selv for at det ikke har vært gjennomført eiermøter siden 2017, som revisjonen har
fått tilsendt dokumentasjon ifra. Felles eiermøter for alle eierne har ikke vært gjennomført siden 2015.
Dette er begrunnet i at det ikke har vært ansett behov for disse uformelle møtene, etter at tidligere økonomisk støtte til å opprettholde driften har vært politisk saksbehandlet av hovedeierne. Behovet var
større i de første leveårene til selskapet og konsernet, på grunn av de økonomiske utfordringene de da
hadde. Revisjonen forstår at konsernets behov for slike møter har blitt redusert i takt med behovet for
økonomisk støtte, men vil likevel – i lys av anbefalingene fra KS – anbefale at slike møter gjennomføres
på jevnlig basis, for eksempel årlig.
Vedtekter
Å ha organisert virksomhet i et aksjeselskap innebærer at selskapet skal ha betydelig grad av spillerom.
Kommunen har dermed ikke direkte styringsmuligheter overfor selskapet. Det blir derfor vesentlig at
kommunen følger opp de rammene som gjelder for aksjeselskapet. Sentrale interesser for kommunen
slik de er vedtatt i eierstrategien bør søkes tatt inn i sentrale styringsdokumenter, for eksempel selskapets vedtekter, i bindende generalforsamlingsvedtak, eller i aksjonæravtaler der det er aktuelt.
Aksjelovens § 2-2 punkt 1-4 fastsetter klare krav til vedtektene. Revisjonen finner at vedtektene til Inspiria Eiendom AS inneholder pliktig informasjon, herunder selskapets foretaksnavn, selskapets virksomhet/formål, aksjekapitalens størrelse og aksjenes pålydende. Ut i fra den informasjonen som har kommet frem i denne kontrollen, mener vi at selskapet per i dag driver innenfor fastsatte vedtekter.
Revisjonen finner at opprinnelige stiftelsesdokumenter, med tilhørende endringer i 2010 for antallet aksjeeiere med tilhørende eierandeler, foreligger og utgjør aksjonæravtalene som gjelder for kommunens
eierskap i Inspiria Eiendom AS. Disse har blitt oppdatert og revidert i forhold til endringer i eierstruktur.

19 I henhold til den nye kommuneloven, har begrepet «rådmann» nå blitt byttet ut med «kommunedirektør». I denne sammenheng, oppfattes begrepene som synonymer.
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Eierorganet – representasjon og beslutninger
Revisjonen finner at den dokumenterte gjennomføringen av generalforsamlinger er i tråd med gjeldende
bestemmelser i aksjeloven. Ordfører, eller annen representant fra kommunens administrasjon, møter i
generalforsamling basert på fullmakt fra bystyret gjennom delegeringsreglementet.
Revisjonen kan likevel ikke se at kommunen har en årlig rutine og praksis for at saker knyttet til generalforsamling blir behandlet i bystyret eller formannskapet. Slik politisk behandling av innkalling og protokoll fra generalforsamling er tiltak for å sikre en forsvarlig og demokratisk behandling av eiersaker. Det
er positivt at saker som tidligere har involvert behov for økonomisk støtte er behandlet politisk i nevnte
instanser. Dersom innkalling til generalforsamling skal kunne legges frem for bystyret i forkant av selskapets møte, fordrer det vedtektsfesting av en lengere innkallingsfrist enn aksjelovens minstekrav (en
uke). Dette bygger igjen på anbefalinger fra KS.20
Valg av styre, styrets kompetanse og sammensetning
Valg av styre er regulert i aksjeloven. KS har også flere anbefalinger som omhandler styret og styresammensetningen. Revisjonens undersøkelser har vist at styrevalg blir satt på generalforsamlingens
agenda hvert år. Oppnevnt styre overholder lovens krav til kjønnsrepresentasjon og sammensetning
med ansattrepresentant.
Revisjonen finner at styrets egne tiltak med etablerte instrukser, jevnlig evaluering og årlig rapportering
bidrar til å sikre utvikling av kompetansen til styret.
I henhold til ordlyden i kommunens eierskapsmelding, bør kommunen påse at styremedlemmene som
blir oppnevnt innehar kompetansen, erfaringen, kapasitet og egenskaper som skal til. I tråd med de seneste anbefalingene fra KS i desember 2020, er det naturlig at selskapet/konsernet selv følger opp et
eventuelt behov for dette. Selskapets styre har svart at opplæring ikke har vært tilbudt, da de forutsetter
at opparbeidet erfaring fra tidligere tilsvarende verv er tilstrekkelig. Revisjonen er av den oppfatning at
slik opplæring burde tilbys og at det da blir opp til det enkelte styremedlemmet selv å vurdere behovet
for å styrke egen kompetanse.
Etisk regelverk og samfunnsansvar
Kommunale selskaper forvalter fellesskapets ressurser og forvaltningen skal skje på en måte som samsvarer med befolkningens vanlige rettsoppfatning. Kommunens omdømme vil derfor i økende grad også
avhenge av hvordan en forvalter sitt samfunnsansvar gjennom ulike selskaper. Som eier bør kommunen
påse at selskapet har etablert etiske retningslinjer og at disse er gjenstand for jevnlig gjennomgang.
Revisjonen finner det tilfredsstillende at kommunen i sin eierskapsmelding vier dette oppmerksomhet og
uttrykker klare forventninger om dette overfor selskapene kommunen er involvert i. Revisjonens undersøkelser har vist at Inspiria-selskapene har utarbeidet etiske retningslinjer og andre tilknyttede retningslinjer for å ivareta dette ansvaret.

Revisjonens konklusjon og anbefalinger
Basert på våre vurderinger er det revisjonens konklusjon at kommunen i hovedsak utøver sitt eierskap i
Inspiria Eiendom AS i tråd med lovbestemmelser og i tråd med etablerte normer for god eierstyring.
Revisjonen anbefaler at kommunen bør:
- vurdere behovet for å legge frem innkalling og protokoll fra generalforsamlingen i en egen sak til
formannskap og/eller bystyre
20 KS Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll – anbefaling nr. 7 og 8, s. 15.
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-

påse at selskapets styre jevnlig vurderer egen kompetanse ut ifra eiernes formål med selskapet.
vurdere behovet for å gjennomføre årlige eiermøter

Om oppfølgingen av fylkesrevisjonens rapport ifra 2014
Det har tidligere vært gjort selskapskontroll rettet mot Inspiria-konsernet, den gang i regi av Akershus og
Østfold fylkesrevisjon. Vi vil i dette avsnittet kort oppsummere de anbefalingene som den gang ble gitt
og hvordan de er fulgt opp.
Fylkesrevisjonen konkluderte i sitt avsnitt 5.2 i oppfølgingsrapporten fra 2014 med følgende ni anbefalinger ovenfor Inspiria-konsernet:
1) «Det er behov for å gjennomgå ambisjonsnivået i selskapets målsettinger for 2014 som grunnlag for den videre utviklingen av selskapet. Dette gjelder spesielt besøkstall og konferansevirksomheten.
2) I forbindelse med det pågående arbeidet med å bedre økonomistyringen bør det utvikles nøkkeltall (indikatorer) for å måle i hvilken grad selskapets målsettinger nås.
3) Arbeidet med å sikre fremtidige inntekter videreføres slik at det etableres et økonomisk fundament for selskapets virksomhet som i mindre grad er avhengig av tilskudd.
4) Selskapet bør gjennomgå rutinene for klassifisering av driftsinntektene i resultatregnskapet slik
at det gis et riktig bilde av ulike typer inntekter.
5) Det synes å være et behov for å gjennomgå årsverkberegningene og utviklingen i lønnskostnadene både for fastlønnede og timelønnede.
6) Det synes å være et behov for å bedre informasjonen om den pågående omleggingen av aktivitetstilbudet overfor kommunene/fylkeskommunen og skolene, samt hvilke positive konsekvenser dette vil gi.
7) For at skolebetalingen skal bli en sikrere inntektskilde bør det vurderes å utarbeide forpliktende
avtaler mellom Inspiria og den enkelte kommune/fylkeskommune.
8) Selskapet bør vurdere om det er behov for å utvikle en enklere selskapsstruktur som ivaretar
selskapets formål.
9) Det utarbeides nye instrukser for styret og administrerende direktør.»
Fylkesrevisjonens oppfølgingsrapport, fulgt av Inspiria-konsernets tilsvar på disse anbefalingene, ble
lagt frem for bystyret i Sarpsborg kommune i sak PS 46/15 i bystyremøte 18.06.2015. Saken med de ni
anbefalingene ble da tatt til etterretning av bystyret. På oppfølgende spørsmål til kommunen om etterfølgende oppfølging av disse anbefalingene, ble det vist til notat fra Inspiria-administrasjonen som fulgte
vedlagt bystyresaken i april 2017 om kommunens eierstrategi for konsernet. Dette vedlegget oppsummerer selskapets rapporterte status per februar 2017 på hvert av de ovennevnte anbefalingene. For øvrig, er dette anbefalte fokusområder som konsernet kontinuerlig arbeider med.
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De siste tre årene (2018-2020) er følgende årlige saker behandlet av Sarpsborg kommunes formannskap og bystyre som omhandler kommunens eierskap i Inspiria-konsernet:
- rapportering av økonomiske nøkkeltall fra selskap som inngår i kommunens eierskap, og
- eierskapsmelding, med tilhørende eierstrategier
Den siste saken som omhandlet Inspiria-konsernet spesifikt var altså bystyrets behandling i møtet i april
2017, der eierstrategien spesifikt for Inspiria Eiendom AS ble behandlet – hvor det ble vedtatt økt støtte
med kr 1 mill. per år for hvert av årene 2018-2021.21
De politiske sakene de siste årene omtaler ikke spesifikt hvordan fylkessammenslåingen til nye Viken
fylke påvirker kommunens eierskap i Inspiria Eiendom AS. Kommunens administrasjon opplyser at dette
vil bli vurdert omtalt ved neste eierskapsmelding, men at det foreløpig ikke er rapportert noe på dette.
Kommunen informerer for øvrig at det heller ikke er vurdert hvorvidt fylkes-utvidelsen representerer en
styrke eller en risiko knyttet til eierskapet i Inspiria Eiendom AS.

21 Det vises til sak PS 28/17 behandlet i bystyret 06.04.2017.
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5 Høringsuttalelser
Denne rapporten har vært på høring hos kommunen og selskapets ledelse ved konsernsjef og styreleder. Kommunens og selskapets uttalelser til rapporten er lagt ved som vedlegg i kapittel 7 og 8 til rapporten.
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6 Kildehenvisninger
Kilder til faktagrunnlag
Innhentet dokumentasjon fra Inspiria-konsernet og Sarpsborg kommune









Vesentlig korrespondanse mellom selskap og eierkommunen
o Generalforsamlingsprotokoller
o Eiermøter-protokoller
o Tilhørende redegjørelser/presentasjoner til ovennevnte møter
Inspiria-konsernets vedtekter mv.
Strategidokumenter og virksomhetsplaner
Årsbudsjett 2020, og årsregnskap og årsberetning for årene 2015-2019
Aktuelle rutiner, regler og instrukser for styret og den daglige ledelse
Styreprotokoller for årene 2014-2020
Gjeldende etiske retningslinjer, HMS-rutiner og lignende

Politiske saker i Sarpsborg kommune









Årlige eierskapsmeldinger, behandlet i formannskap og bystyre
Årlige rapporteringer i formannskap og bystyre fra kommunens eide selskaper og foretak per
31.12. det enkelte regnskapsår
Bystyresak PS 28/17 Sarpsborg kommunes eierstrategi for Inspiria Eiendom AS
Bystyresak PS 97/16 Inspiria Science Center AS – søknad om tilskudd
Bystyresak PS 46/15 Oppfølging av tidligere eierskapskontroll Inspiria Science Center AS
Bystyresak PS 92/14 Inspiria: Anmodning om ekstra økonomisk bidrag
Bystyresak PS 19/12 Inspiria Science Center AS – søknad om garanti
Delegeringsreglement vedtatt av bystyret 08.10.2020

Kilder til vurderingskriterier
 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), LOV-2018-06-22-83
 Prop. 46 L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
 Forskrift om kontrollutvalg og revisjon, FOR-2019-06-17-904
 Lov om aksjeselskaper (aksjeloven), LOV-1997-06-13-44
 «Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll», KS november 201522
 «Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap», NIBR-rapport 2015:1
 «Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon», Transparency International Norge, november
2014.
 Veileder i selskapskontroll – med vekt på eierskapskontroll, fastsatt av styret i NKRF
22.10.2018.
 Sarpsborg kommunes årlige eierskapsmeldinger, særlig nyeste utgave (2020)

22 Ny utgave av disse anbefalingene kom i desember 2020, utarbeidet av Samfunnsbedriftene (tidligere KS Bedrift) i samarbeid
med KS. For detaljer, se: https://www.samfunnsbedriftene.no/advokattjenester/eierstyring-og-selskapsledelse/anbefalingerom-eierstyring-selskapsledelse-og-kontroll/anbefalinger-om-eierstyring-selskapsledelse-og-kontroll/
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2021/128
34
121389/2021
3003-186
Bjørn Gulbrandsen

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Sarpsborg

Møtedato
08.06.2021

Utvalgssaksnr.
21/23

Etterlevelseskontroll - Revisors uttalelse
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget tar revisjonens kontroll med kommunens etterlevelse av bestemmelser
og vedtak for økonomiforvaltningen 2020 på området «Tilskudd til private barnehager»,
til orientering.
Fredrikstad, 25.05.2021

Vedlegg
ØVKR IKS: Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og
vedtak for økonomiforvaltningen 2020, datert 21.05 2021
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
KU - møte 02.02 2021, sak 21/5 «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.»
Kontrollutvalget behandlet den 2. februar 2021 overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering
samt valg av kontrollområdet for etterlevelseskontrollen.
Kommunerevisjon har den 21. mai 2021 avlagt en uavhengig revisors attestasjonsuttalelse
om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2020 på området
«Tilskudd til private barnehager».
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Revisjonen har kontrollert om kommunen beregner og utbetaler tilskudd til private
barnehager i henhold til forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.
Revisjonens konklusjon er at basert på de utførte handlingene og innhentede bevis, og
revisor har ikke blitt oppmerksomme på noe som gir grunn til å tro at Sarpsborg kommune
ikke i det alt vesentlige har etterlevd regelverk og interne rutiner for håndtering av tilskudd til
private barnehager.
Vurdering
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta kontrollen med kommunens etterlevelse av
bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2020 på området «Tilskudd til private
barnehager», til orientering
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2021/131
7
126454/2021
3003-189
Bjørn Gulbrandsen

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Sarpsborg

Møtedato
08.06.2021

Utvalgssaksnr.
21/24

Rullering av plan for eierskapskontrollen 2020-2023
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Saken legges frem uten forslag til vedtak
Fredrikstad, 31.05.2021

Vedlegg
Vedtatt plan for eierskapskontroll 2020-2023
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
KU-møte 17.12 2019 sak 19/46 «Plan for eierskapskontroll for perioden2020-2023»
Saksopplysninger
I møte 17.12 2019 i sak 19/46 ba kontrollutvalget sekretariatet om at en sak om rullering av
planen for eierskapskontroll legges fram, medio 2021.
Kontrollutvalgets og Bystyrets vedtak (27.02 2020) var følgende prioritering i planperioden:
1. Inspiria AS (behandles av kontrollutvalget juni 2021)
2. ØKUS
3. Østfold Energi AS
Østre Viken kommunerevisjon IKS er den som utfører eierskapskontrollen på vegne av
kontrollutvalget. I 2021 er eierskapskontroll med Inspiria AS blitt ferdigstilt.

Vurdering
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
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Sarpsborg kommune

Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS
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«Eierskapskontroll innebærer å kontrollere
om den som utøver kommunens eller
fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette
i samsvar med lover og forskrifter,
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak
og anerkjente prinsipper for eierstyring.

1. Innledning
I kommunal sektor er det blitt mer og mer
vanlig å organisere deler av
tjenesteproduksjonen i fristilte selskap,
foretak, stiftelser og lignende. Kommunal
sektor kan velge å organisere sin virksomhet
på flere måter der de mest nærliggende er.
 kommunalt foretak etter kommunelovens
kapittel 9.
 interkommunale politiske råd
 kommunale oppgavefellesskap
 interkommunalt selskap.
 aksjeselskap.

1.1 Eierskapskontroll
Eierskapskontrollen innebærer å
kontrollere om den som utøver kommunens
eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover
og forskrifter, kommunestyret og anerkjente
prinsipper for eierstyring.

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.

Eierskapskontroll vil kunne bestå av
følgende kontrollelementer:
 drives virksomheten innenfor rammene
av kommunen sine vedtak og
forutsetninger, og i henhold til lover og
regler.
 Vurdering av den enkelte virksomhet sett
fra et eierperspektiv, herunder eventuelle
krav til egenkapital og avkastning,
overordnet regnskapsanalyse og
gjennomgang av budsjett.
 Andre forhold som vedrører eier som
rapportering, opplæring, administrativ
oppfølging osv.

Fra 2005 har kontrollutvalget i henhold til
kommuneloven vært pålagt å utarbeide en
plan for selskapskontroll for å føre kontroll
med kommunens eierinteresser. Kontrollen
med slike selskaper skulle bestå av
eierskapskontroll (obligatorisk) og eventuelt
forvaltningsrevisjon (valgfri).

I siste instans er det bystyret som har det
overordnede ansvaret for at kommunen har
en forsvarlig eierskapsforvaltning. Se
kapitell 2.1
Innsynsrett
I henhold til kommunelovens § 23-6 kan
kontrollutvalget kreve de opplysningene
som er nødvendige for å gjennomføre sin
kontroll, fra
 interkommunale selskaper etter IKSloven
 interkommunale politiske råd
 kommunale oppgavefellesskap
 aksjeselskap der en kommune eller
fylkeskommune alene eller sammen
med andre kommuner,
fylkeskommuner eller interkommunale
selskaper direkte eller indirekte eier
alle aksjer

Fra 2013 kom det et nytt tillegg i
kommuneloven om at planen skal baseres på
en overordnet analyse av kommunens eller
fylkeskommunens eierskap ut fra risiko- og
vesentlighetsvurderinger, med sikte på å
identifisere behovet for selskapskontroll på
de ulike sektorer og med de ulike
selskapene.»
Fra 2020 trer ny kommunelov i kraft og i §
23-4 er begrepet selskapskontroll tatt ut og
loven bruker nå kun begrepet
eierskapskontroll. I § 23-4 fremkommer
følgende:

3
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I tillegg har kontrollutvalgets innsynsrett og
rett til å foreta undersøkelser etter første og
andre ledd i kommunelovens § 23-6, som
vil gjelde på tilsvarende måte overfor andre
eksterne virksomheter som utfører oppgaver
på vegne av kommunen eller
fylkeskommunen.

Risiko- og vesentlighetsanalyse er et verktøy
for å velge ut relevante selskaper for
eierskapskontroll.
Følgende kriterier for vesentlighetsanalysen,
som kan være til hjelp når kontrollutvalget
skal prioritere hvilke selskaper som skal
være gjenstand for eierskapskontroll:



Vedrørende kontrollutvalgets innsynsrett og
rett til å foreta undersøkelser i selskaper som
utfører oppgaver på vegne av kommunen
uttrykkes det i «NOU 2016:4 Ny
kommunelov»; er dette en ny utvidet
lovfestet innsynsrett som ligger til
kontrollutvalget og kommunens revisor.




I NOU 2016:4 legger utvalget til «selv om
kontrollbehovet i hovedsak vil kunne dekkes
gjennom kontrakt, mener utvalget at det er
nødvendig å utvide den lovfestede
innsynsretten på enkelte punkter. Dette er
tenkt som en sikkerhetsventil, til bruk der
innsynsretten i henhold til kontrakten viser
seg å ikke være tilstrekkelig til å sikre
kommunens kontrollbehov.»



Selskap som er heleide av kommunen
Selskap der kommunen har omfattende
eierinteresser i tall på aksjer (flertall)
eller stor økonomisk avkastning av
aksjekapital
Kommunale selskap som har et
samfunnsmessig ansvar
Kommunale selskap som har direkte
tjenestetilbud til kommunens innbyggere
Kommunale selskap som leverer
virksomhetskritiske tjenester til
kommunen

I forhold til risiko kan spesielt disse
forholdene vurderes:
-

Utvalget nevner eksempler i NOU 2016:4 på
eksterne virksomheter som utfører oppgaver
på vegne av kommunen innen:
 barnevern
 barnehage
 helse og omsorg
 oppvekst

-

Tidligere gjennomførte
eierskapskontroller – resultat av disse.
At det tidligere er avdekket risikoforhold
i selskapet
Generell omtale av selskapet (Etikk og
omdømme)
Betydelig økonomi - tapspotensiale for
kommunen

Utarbeidelse av dette plandokumentet ble
gjennomført i løpet av september 2019.
Analysen bygger på en gjennomgang av
kommunens eierskapsmelding, selskapenes
nettsider, selskapenes årsmeldinger,
kommunens nettsider samt Proff.no. I tillegg
er erfaringer med tidligere
eierskapskontroller lagt til grunn i
analysearbeidet.

Et eventuelt innsyn og undersøkelser skal
imidlertid bare omfatte det som er nødvendig
for å undersøke om kontrakten blir oppfylt.
2. Generelt om risiko og vesentlighet
I ny kommunelov § 23-4
«Eierskapskontroll» skal kontrollutvalget
skal minst én gang i valgperioden, og senest
innen utgangen av året etter at
kommunestyret eller fylkestinget er
konstituert, utarbeide en plan for hvilke
eierskapskontroller som skal gjennomføres.
Planen skal baseres på en risiko- og
vesentlighetsvurdering av kommunens og
fylkeskommunens eierskap. Hensikten med
risiko- og vesentlighetsvurderingen er å
finne ut hvor det er størst behov for
eierskapskontroll.

2.1 Kommunelovens krav til eiermelding
I ny kommunelov § 26-1 er følgende krav til
kommunens eiermelding tatt inn:

Kommuner og fylkeskommuner skal minst
én gang i valgperioden utarbeide en
eierskapsmelding som skal vedtas av
kommunestyret eller fylkestinget selv.
Eierskapsmeldingen skal inneholde
4

41

Plan for eierskapskontroll 2020-2023

a) kommunens eller fylkeskommunens
prinsipper for eierstyring
b) en oversikt over selskaper, kommunale
eller fylkeskommunale foretak og
andre virksomheter som kommunen
eller fylkeskommunen har
eierinteresser eller tilsvarende
interesser i.
c) kommunens eller fylkeskommunens
formål med sine eierinteresser eller
tilsvarende interesser i virksomhetene
nevnt i bokstav b

2.3 Kommunens eierinteresser som
omfattes av eierskapskontrollen

Loven trer i kraft fra og med det
konstituerende møtet i det enkelte
by/kommunestyret ved oppstart av
valgperioden 2019-2023.









Som nevnt i kapitel 1 er det kun heleide
kommunale/fylkeskommunale
aksjeselskaper, interkommunale selskap,
interkommunale politiske råd og kommunale
oppgavefellesskap som er omfattet av
eierskapskontrollen, jfr kommunelovens §
23-6. Ved gjennomgang av kommunes
dokumentasjon høsten 2019 er følgende
selskap omfattet av eierskapskontrollen:

2.2 Kommunens eiermelding
Bystyrets i Sarpsborg kommune har jevnlig
behandlet eierskapspolitikk og
eierskapsmelding. Sist registrerte behandling
i bystyret var 11.04 2019.






En eierskapsmelding er et overordnet
politisk styringsinstrument for virksomheter
som er lagt til et annet rettssubjekt, eget styre
eller en vertskommune eller til et annet
interkommunalt organ. Sarpsborg kommune
laget sin første eierskapsmelding i 2007.

Østfold Energi AS
Sarpsborg ASVO AS
Skjebergkilen Marina AS
Borg Havn IKS
Østfold kommunerevisjon IKS
Driftsassistansen i Viken IKS
Østfold interkommunale Arkivselskap
IKS
Alarmsentralen Brann Øst AS
Inspiria AS
Borg Næring og Eiendom AS
Østfold kontrollutvalgssekretariat (§ 27
samarbeid)

I tillegg er følgende selskap under etablering
i 2019/2020, og vil først bli vurdert i neste
planperiode:
 Østfold Avfallssortering IKS

Hovedmålet med denne meldingen er å få
stadfestet regler og rutiner som skal gjelde
ved forvaltningen av eierskap i Sarpsborg
kommune.
I eierskapsmeldingen skal det også legges
eierskapsstrategier for de selskaper der
kommunene har eierandel. I tilknytning til
dette er det også i noen grad antydet at det
bør vurderes endringer i porteføljen, det vil
si eventuelle kjøp og salg av andeler eller
selskaper. Det er lagt opp til at eventuelle
konkrete endringer i porteføljen skal tas opp
som egne politiske saker.

I vedlegget til planen gis hvor det det en
oversikt i tabellform over aktuelle selskap
derav kommunes eierandeler av total
aksjekapital og øvrig eier-konstellasjoner. I
tillegg gis en generell informasjon om det
enkelte selskap, generell/spesifikk
fokusområder fra eiermeldingen og funn for
tidligere gjennomført eierskapskontroll. De
er også gjort en gjennomgang og vurdering
av selskapet om hvilke faktorer som kan
påvirke risikoen og vesentlighet.

Vi viser i sin helhet til vedlagte eiermelding
som ble behandlet 11.04 2019.

2.4 Gjennomførte eierskapskontroller i
perioden 2006 - 2019

5
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For Sarpsborg kommune sin del er det
gjennomført 10 eierskapskontroller i
perioden 2006 - 2019.
Følgende selskap er tidligere behandlet i
kontrollutvalget og bystyret:

-









Selskaper som tidligere har vært gjenstand
for eierskapskontroll, er vurdert på nytt
Vi viser til fakta-ark om det enkelte selskap
(vedleggene) hvor det er gjort en
gjennomgang og vurdering av selskapet om
hvilke faktorer som kan påvirke risikoen
eller forhold som reduserer risikoen. Nederst
i den enkelte tabell gis en kort
oppsummering om aktualitet. Det er denne
oppsummeringen som er tatt inn i den
forenklede tabell 2. På denne måten blir det
enklere å forta en prioritering.




-

Østfold Energi AS
Sarpsborg ASVO AS
Skjebergkilen Marina AS
Borg Havn IKS
Østfold kommunerevisjon IKS
Driftsassistansen i Østfold IKS
Østfold interkommunale Arkivselskap
IKS
Alarmsentralen Brann Øst AS
Borg Næring og Eiendom AS

Andre selskaper Sarpsborg kommune har
eierinteresser i, og som har vært gjenstand
for eierskapskontroll:


Generell omtale av selskapet (Etikk og
omdømme)
Betydelig økonomi - tapspotensiale for
kommunen

Inspiria AS (2013 og 2014)

Kontrollen har vært gjennomført av Østfold
fylkeskommunes revisor.

3. Prioritering og gjennomføring for
planperioden 2020 -2023
3.1 Prioritering av selskaper
I den plan for gjennomføring av
selskapskontrollen prioriteres selskap ut fra
følgende kriterier:
- Selskap som er heleide av kommunen
- Selskap der kommunen har omfattende
eierinteresser i tall på aksjer (flertall)
eller stor økonomisk del i forhold til
aksjekapital
- Kommunale selskap som har direkte
tjenestetilbud til kommunens innbyggere
I forhold til risiko er disse forholdene
vurdert:
- Tidligere gjennomførte
eierskapskontroller – resultat av disse.
- At det tidligere er avdekket risikoforhold
i selskapet

6
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Selskap
Østfold Energi AS

Tidligere kontrollert
Ja
Nei
x

Skjebergkilen Marina AS

x

Østfold Kommunerevisjon IKS

x

Driftsassistansen i Viken IKS

x

Sarpsborg ASVO AS

x

Inspiria AS

Middels
aktualitet

Høy
aktualitet

(x1)

Øst-110 Sentral IKS /
Alarmsentralen Brann Øst AS

x

Borg Havn IKS

x

Borg Næring og Eiendom AS

x

Østfold interkommunale
Arkivselskap IKS

x

Østfold
kontrollutvalgssekretariat

Lav
aktualitet

x

Tabell 2.

1

Gjennomført selskapskontroll av Fylkesrevisjonen for Østfold Fylkeskommune.
7
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 Eiermelding/eierstrategier
o Følge opp spesifikke føringer som er gitt
for det enkelte selskap, for eksempel
avkastningskrav og kvalitetskrav
o Oppfølging av rapportering til eier
(politiske organer)
o Opplæring av styremedlemmer
(kompetansefremmede tiltak)
o Etikkreglement (eks. tiltak mot sosial
dumping og antikorrupsjonsarbeid) og
styreinstruks
o Retningslinjer for miljøvennlig drift

På bakgrunn av vurderingen anbefales det at
først og fremst å gjennomføre
eierskapskontroll på de selskaper det ikke
tidligere er gjennomført kontroll på. I tillegg
bør de selskapene som har middels aktualitet
settes opp som påfølgende selskaper.
Det kan forventes at det gjennomføres to til
tre eierskapskontroller i planperioden. Det
vil i så fall bety at de to selskapene som det
ikke tidligere er gjennomført kontroll på vil
kunne gjennomføres i planperioden. Det kan
være praktisk å legge til de selskapene som
er under kategorien middels aktualitet inn i
planen som en reserve, eventuelt overføres
til neste planperiode.

 Selskapets vedtekter/selskapsavtalen
o Kontrollere generelle og spesielt
spesifikke føringer er gitt i
vedtektene/selskapsavtalen

Med bakgrunn i tabell 2 fremlegges følgende
forslag til valg av selskaper til
eierskapskontroll for planperioden 2020 –
2023:
Selskap
Østfold
kontrollutvalgssekretariat
Inspiria AS
Østfold Energi AS
Borg Havn IKS

Høy
aktualitet
x

 Selskapets formålsparagraf
o Er denne klar og tydelig på selskapets
oppgaver

Middels
aktualitet

x
x
x


o
o
o

Styret – følges lovverkets bestemmelser
antall styremøter,
økonomisk rapportering - periodisk
Saker til behandling - riktig organ?



Kjønnsfordeling – nye lovkrav



Generalforsamling/representantskap –
lovverkets bestemmelser
o Lovpålagte saker (minimum) til
behandling

Tabell 3.

Bystyrets behandling av planen:
Bystyret i Sarpsborg behandlet og vedtok i
møte 27.02 2020 i sak 3/20 følgende
prioritering av selskaper for
eierskapskontroll:
1. Inspiria AS
2. ØKUS
3. Østfold Energi AS



Økonomisk analyse/utvikling av
selskapet de siste 3 år
o Fokus på driftsresultat –
gjeldssituasjonen - egenkapitalen
I tillegg kan det iverksettes
forvaltningsrevisjon. Resultatet av
eierskapskontrollen kan være avgjørende for
om det skal iverksette forvaltningsrevisjon.
Ved gjennomføring av
forvaltningsrevisjonen skal dette underlegges
de eksisterende bestemmelser om
gjennomføring av forvaltningsrevisjon (RSK
001 Standard for FR). Ved iverksettelse av
forvaltningsrevisjon skal dette innarbeides i
plan for forvaltningsrevisjon for aktuelle
periode.

3.2 Kontrollretning
Utførelsen skjer i henhold til ”Veileder for
gjennomføring av eierskapskontroll”,
utarbeidet av Norges Kommunerevisor
forbund (NKRF). Innretningen på kontrollen
vil i hovedsak bli videreført slik den også
framsto i den forrige planperiode, med
følgende hovedpunkter:
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Generelt vil rapportering fra kontrollutvalget
til bystyret i Sarpsborg skje gjennom en årlig
rapport som kalles ”Årsrapport for
kontrollutvalget”. I den årlige rapporten
vises kontrollutvalgets aktivitetsnivå,
revisjonens rapporteringer, resultater av
forvaltnings revisjonsprosjekter og
eierskapskontroller.

3.3 Rapportering av eierskapskontrollen
I henhold til Forskrift om kontrollutvalg og
revisjon, skal kontrollutvalget rapportere til
kommunestyret eller fylkestinget om
gjennomførte forvaltningsrevisjoner og
eierskapskontroller og resultatet av dem.
I henhold til Forskrift om kontrollutvalg og
revisjon § 5 skal kontrollutvalget påse at
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak
om regnskapsrevisjoner,
forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller
blir fulgt opp, og skal rapportere til
kommunestyret eller fylkestinget om
vedtaket er fulgt opp.

3.4 Delegering til kontrollutvalget
Plan for gjennomføring av eierskapskontroll
skal etter Lov om kommuner og
fylkeskommuner 23-4 vedtas av bystyret.
Etter samme paragraf kan bystyret delegere
til kontrollutvalget å vurdere eventuelle
behov for endringer i planen i planperioden.
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Østfold Energi AS

ØSTFOLD ENERGI AS
Sarpsborgs eierandel: 14,29 %

Nøkkelpunkter






Industrielt formål
Delt eierskap med flere andre
kommunale eiere samt fylkes
kommunen
Meget stor økonomisk verdi
Betydelig årlig utbytte fra
selskapet
Svært gode nøkkeltall.

Selskapet var gjenstand for
eierskapskontroll i 2006.
Anbefalte forbedringer gitt i
rapporten:
 At eiermelding etableres
 rapportering til bystyret
 fokus på opplæring av nyvalgte
styremedlemmer

I 1988 inngikk fylkeskommunen og alle kommunene i
Østfold en intensjonsavtale om å danne Østfold
Energiverk AS. Fylkeskommunen eide alle aksjene, og
kommunene skulle få aksjer dersom de gikk inn med
sine elektrisitetsverk. Østfold Energi ble startet for å
skaffe mer strøm til fylket. I dag produserer selskapet
fornybar energi til en verden som trenger det, og gir
langsiktige verdier til eierne våre og lokalsamfunnene
vi er engasjert i. Vannkraft er en viktig ressurs i Norge,
og også for Østfold Energi. 95 prosent av
energiproduksjonen i selskapet kommer fra vannkraft
fra de ti kraftverkene selskapet eier i Indre Sogn,
Østfold og Nordland.
Selskapet har følgende tre nøkkeltall de to siste
regnskapsår:

Nøkkeltall
Resultatsgrad av
driften i %
Egenkapitalandel i %
Likviditetsgrad

2018
50,3

2017
39,9

44,1
1,45

47,6
1,78

Spesifikk vurdering/fokusområder hentet fra
kommunens eiermelding
Motivasjonen for å eie Østfold Energi er flersidig. Det
har åpenbart vært en finansiell interesse i å eie Østfold
Energi. I 2014 ble imidlertid eierstrategiens
utbytteforventninger endret, slik at det fra 2015 er
innført en verdibasert utbytteforventning etter en
nærmere definert modell. Det er også en
samfunnspolitisk dimensjon ved eierskapet ved at
selskapet gjennom sin virksomhet forvalter norske
naturressurser som vann, vind og bioenergi. Selskapet
har tradisjon for en aktiv dialog med eierne om
strategiske valg.
I juni 2017 sak 68/17 vedtok bystyret at Sarpsborg
kommune ønsker å fortsette som langsiktig eier i
Østfold Energi AS og sluttet seg til de linjer for
selskapets utvikling som styret foreslår.

Vurdering for planperioden 2020 - 2023:
Selskapet har betydelig kapitalverdi for eier og selskapet har i årenes løp bidratt med
betydelig utbytte til eiere. Samlet vurderingen av vesentlighet er - Høy.
Selskapets kan vise til svært gode nøkkeltall. Det er ikke registrert negativ omtale av
selskapet. Kommunen har relativ liten eierandel. Tidligere anbefalte forhold i rapporten fra
2006 har blitt fulgt opp. Samlet vurdering av risiko: Lav.
Prioritering: Middels.
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Sarpsborg ASVO AS

SARPSBORG ASVO AS
Eierandel: 100 %
Nøkkelpunkter





VTA - bedrift
Samfunnsøkonomisk
funksjon
God økonomi/egenkapital i
selskapet
Gir ikke utbytte / overskudd
skal bli i selskapet

Selskapet var gjenstand for
eierskapskontroll i 2010.
Anbefalte forbedringer gitt i
rapporten:
 Styret bør få seg forelagt
økonomirapporter til hvert
styremøte
 Det bør avholdes minimum
fire styremøter i året

ASVO er en forkortelse for: Arbeidssamvirke innen
offentlig virksomhet. Sarpsborg ASVO A/S er en bedrift
for yrkeshemmede som har trygd som livsgrunnlag, og
som ikke uten videre kan påta seg et ordinært arbeid.
Den yrkeshemmede kan eksempelvis ha en
psykisk/fysisk eller sosial funksjonshemming.
Formålet er å skape varige arbeidsplasser på grunnlag
av produksjon og salg av varer og tjenester på det
ordinære marked. Samtidig skal sysselsettingen bidra til
å kvalifisere og utvikle ressurser hos den
yrkeshemmede. Selskapet har avdelinger i sentrum,
Skjeberg og på Grålum.
Selskapet har i 2014 kjøpt opp tilliggende eiendom ved
avd. Skjeberg hvor det planlegges en utvidelse.
Etter en næringslivskåring arrangert av Byavisa og PwC
vant Sarpsborg ASVO AS prisen « Hjerte for byen
2014»

Spesifikk vurdering/fokusområder hentet fra
eiermelding
Kommunens mål med eierskapet er å tilby tilrettelagt
arbeid til yrkeshemmede som faller utenfor det ordinære
arbeidsmarkedet. Kommunens mål med eierskapet er
av samfunnsmessig karakter.
Vurdering for planperioden 2020 - 2023:
Selskapet er samfunnsøkonomisk viktig for eiere og har betydning for å skape grunnlag for
sysselsetting av personer med lav arbeidskapasitet. Drivers etter retningslinjer fra NAV.
Eget salg og tilskudds fra Nav står for det meste av omsetningen. Samlet vurdering av
vesentlighet er - Lav.
Selskapets kan vise til svært gode nøkkeltall. Ingen kommunale garantier. Etter lov skal
selskapet beholde regnskapsoverskudd i selskapet. Det er ikke registrert negativ omtale av
selskapet. Det har tidligere vært gjennomført en eierskapskontroll i selskapet i 2010. Samlet
vurdering av risiko - Lav.
Prioritering: lav
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Skjebergkilen Marina AS

SKJEBERGKILEN MARINA AS
Eierandel: 100 %
Nøkkelpunkter





Samfunnsmessig
formål/funksjon
God økonomi/egenkapital i
selskapet
Bidrar med utbytte
Kommunen har ikke stilt
garantier

Selskapet var gjenstand for
eierskapskontroll i 2013.
Anbefalte forbedringer gitt i
rapporten:
 at selskapets vedtekter
gjennomgås (revideres) og
oppdateres.

Selskapets formål er å bygge småbåthavn i Skjeberg og
forestå driften av denne, samt å bygge og leie ut, eller
drive for egen regning, serviceanlegg i tilknytning til
småbåthavnen, slik som verksted og salgslokale for
småbåter, bensinstasjon, kafeteria, camping- og
caravananlegg, parkeringsplass og hva dermed står i
forbindelse.
Selskapet ble etablert av kommuner som ønsket å sikre
tilgang på båtplasser for sine innbyggere.
Nøkkeltall
Resultatsgrad av
driften i %
Egenkapitalandel i %
Likviditetsgrad

2018
7,1

2017
7,5

14,2
1,9

14,6
1,21

Spesifikk vurdering/fokusområder fra
eiermelding
Sarpsborg kommune kjøpte Eidsberg og Rakkestad
sine aksjer i selskapet i 2014 (bystyresak 71/14) og er
fra det tidspunktet eneeier av selskapet. Hensikten med
å eie Skjebergkilens Marina har vært å sikre
befolkningen tilgang på båtplasser og dermed sjøliv.
Formålet må nå i større grad sies å være å ha råderett
over en viktig del av kystsonen i Sarpsborg. Bystyret i
Sarpsborg kommune vurderte sin eierstrategi for
Skjebergkilens Marina AS 15.11.2018 (sak 73/18).
Sarpsborg kommune ønsker å videreføre eierskapet til
selskapet og forventer fortsatt utbytte på nivå med
utbytte i 2016 og 2017. Sarpsborg kommune oppfordrer
styret til å jobbe for å bedre selskapets driftsresultater
og styrke egenkapitalen.

Vurdering for planperioden 2020 - 2023:
Selskapet ble etablert i fellesskap med to andre kommuner for å ha råderett over en viktig
del av kystsonen i Sarpsborg samt å sikre tilgang på båtplasser for sine innbyggere.
Selskapet har kun eget salg. Samlet vurdering av vesentlighet er - Lav.
Det er ikke gitt kommunale garantier. Det er ikke registrert negativ omtale av selskapet. Det
var gjennomført en eierskapskontroll i selskapet i 2013. Samlet vurdering av risiko - Lav.
Prioritering: lav
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Borg Havn IKS

BORG HAVH IKS
Sarpsborgs eierandel: 48 %
Nøkkelpunkter





Samfunnsmessig formål
God økonomi/egenkapital i
selskapet
Borg Havn har en låneramme
på inntil kr. 280 mill.
Ikke utbytte fra selskapet,
overskudd benyttes til
havneformål

Selskapet var gjenstand for
eierskapskontroll i 2007/2008.
Det ble ikke gitt anbefalinger til
nødvendige tiltak i rapporten:
Det ble ikke gitt anbefalinger til
nødvendige tiltak i rapporten:
Helhetsinntrykket av selskapet
var at den er godt forvaltet, og
driften er innen
formålsparagrafen.

Bystyrene i Fredrikstad og Sarpsborg kommune vedtok i
1992 at havnene med virkning fra 1. januar 1993 skulle
slås sammen til et felles administrasjons- og
forvaltningsområde under navnet Borg havnevesen. I
1999 ble en ny lov om interkommunale selskaper
vedtatt av Stortinget. I 2000 ble Borg havnevesen
organisert om til et interkommunalt selskap i tråd med
loven om interkommunale selskaper. Fra 2018 har
Hvaler inngått i selskapet med 4 % eierskap. I 2018
opprette selskapet et datterselskap som kalles Borg
Havn Eiendom AS.
Selskapet har følgende tre nøkkeltall de to siste
regnskapsår:
Nøkkeltall
Resultatsgrad av
driften i %
Egenkapitalandel i %
Likviditetsgrad

2018
54,3

2017
40,8

45,2
2,36

41,2
0,96

Spesifikk vurdering/fokusområder fra
eiermelding
Selskapet ivaretar kommunens oppgaver etter lov om
havner og farvann. Selskapet samordner den
kommunale havnevirksomheten i Nedre Glommaregionen og har en målsetting at de felles
havneressursene til enhver tid skal utgjøre et
konkurransedyktig havne- og transporttilbud. Målet med
eierskapet er samfunnsmessig.

Vurdering for planperioden 2016 - 2019:
Borg Havn IKS er viktig samfunnsmessig formål for eier. Selskapet reguleres av lov om
havneformål. Selskapet har stor betydning for næringsutviklingen i regionen. Samlet
vurderingen av vesentlighet er – Høy
Selskapets kan vise til svært gode nøkkeltall. Det er ikke registrert negativ omtale av
selskapet. Fredrikstad kommune stiller 140 millioner kroner i lånegaranti. Det har tidligere
vært gjennomført en eierskapskontroll i selskapet i 2008. Samlet vurdering av risiko: Lav.
Prioritering: middels.
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Østfold kommunerevisjon IKS

ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS
Sarpsborgs eierandel: 25 %
Nøkkelpunkter




Samfunnsmessig
formål/funksjon
Lovpålagt oppgave
God økonomi/egenkapital i
selskapet

Selskapet var gjenstand for
eierskapskontroll i 2010/11.
Det ble ikke gitt anbefalinger til
nødvendige tiltak i rapporten:

Østfold kommunerevisjon IKS er en interkommunal
revisjonsordning som utfører revisjonstjenester for
Fredrikstad, Halden, Hvaler, Moss, Rygge, Råde og
Sarpsborg kommune. Selskapet reviderer også andre
kommunale foretak. Østfold kommunerevisjon IKS
har 15 fast ansatte med tverrfaglig kompetanse;
revisjonsfaglig, økonomisk, juridisk og
samfunnsvitenskapelig utdanning, og med bred erfaring
fra kommunal revisjon.
Nøkkeltall
Resultatsgrad av
driften i %
Egenkapitalandel i %
Likviditetsgrad

2018
1,27

2017
11,5

-4,6
2,33

-8,7
2,46

Helhetsinntrykket av selskapet er
at den er godt forvaltet, og driften
er innen formålsparagrafen.

Spesifikk vurdering/fokusområder fra
eiermelding
Selskapet utfører lovpålagte revisjonsoppgaver for
kommunen. Kommunens mål for eierskapet defineres
som samfunnsmessig.

Vurdering for planperioden 2020 - 2023:
Selskapet er etablert i fellesskap med andre kommuner for å løse en lovpålagt oppgave.
Selskapet driver etter non profitt og selskapet mottar årlige tilskudd. Samlet vurdering av
vesentlighet er - Lav.
Det er ikke gitt kommunale garantier. Det er ikke registrert negativ omtale av selskapet. Det
var gjennomført en eierskapskontroll i selskapet i 2011. Samlet vurdering av risiko - Lav.
Prioritering: lav
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Borg Næring og Eiendom AS

BORG NÆRING OG EIENDOM AS
Eierandel: 100 %
Nøkkelpunkter



Finansielt motivert
God egenkapital i selskapet

Selskapet var gjenstand for
eierskapskontroll i 2017/18.
Det ble gitt en anbefaling om
lovkravet om antall styremøter i
året.
Helhetsinntrykket av selskapet er
at den er godt forvaltet, og driften
er innen formålsparagrafen.

Borg Næring og Eiendom AS er et aksjeselskap heleid
av Sarpsborg kommune. Selskapet har først og fremst
vært et eiendomsselskap, med en stor portefølje av
eiendommer i Sarpsborg.
Plan- og økonomiutvalget besluttet i september 2011
(sak 93/11) at Sarpsborg kommunes arbeid innen
forvaltning og utvikling av eiendom i framtiden skal skje
innenfor kommunens organisasjon. I vedtak av
26.04.2012 (sak 37/12) besluttet plan- og
økonomiutvalget at Borg Næring og Eiendom AS
opprettholdes som selskap med det formål å være
hjemmelshaver for eiendommer der kommunen overtar
det reelle eierskapet.
Nøkkeltall
Resultatsgrad av
driften i %
Egenkapitalandel i %
Likviditetsgrad

2018
-57,9

2017
-38,3

83,3
3,5

83,4
3,5

Spesifikk vurdering/fokusområder fra
eiermelding
Kommunens formål med eierskapet i selskapet kan
karakteriseres som finansielt motivert. Hovedhensikten
med selskapet er å sitte på eiendomshjemlene til
eiendommer som er overført til Sarpsborg kommune.

Vurdering for planperioden 2020 - 2023:
Selskapet var etablert som et eiendomsselskap med en stor portefølje av eiendommer i
Sarpsborg. Etter 2011 har dette endret seg til at alt arbeid innen forvaltning og utvikling av
eiendom i framtiden skal skje innenfor kommunens organisasjon. Selskapet opprettholdes
for hjemmelsgrunnlaget. Samlet vurdering av vesentlighet er - Lav.
Det er ikke registrert negativ omtale av selskapet. Det var gjennomført en eierskapskontroll i
selskapet i 2017/18. Samlet vurdering av risiko - Lav.
Prioritering: lav
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Øst-110 Sentral IKS/ Alarmsentral Brann Øst AS

Øst-110 sentral IKS / ALARMSENTRAL BRANN ØST AS
Sarpsborgs eierandel: 13,85 %
Nøkkelpunkter




Samfunnsøkonomisk formål/
funksjon
Lovpålagt oppgave
God økonomi/egenkapital i
selskapet

Selskapet var gjenstand for
eierskapskontroll i 2014.
Anbefalte forbedringer gitt i
rapporten:
 Mangler etikkreglement
Helhetsinntrykket av selskapet er
at den er godt driftet, og driften er
innen formålsparagrafen.

Alarmsentral Brann Øst AS er under avvikling og er
erstattet med Øst-110 Sentral IKS fra 2018/2019. Det
var i forbindelse med politireformen at det ble besluttet
at brannvesenets 110-sentraler skulle samlokaliseres
med politiets operasjonssentraler i de 12 nye
politidistriktene i Norge. I Øst politidistrikt skjedde dette i
nye lokaler i politihuset i Ski sentrum våren 2018, og det
nye selskapet Øst 110-sentral IKS erstattet tidligere 2
sentraler (Alarmsentral Brann Øst og Romerike 110sentral
Selskapet ivaretar kommunens lovpålagte oppgaver
etter brann- og eksplosjonsvernloven § 16 og
dimensjoneringsforskriften § 4-5 om plikt til å følge opp
nødmeldinger og meldinger om brann- og andre
ulykker.
Nøkkeltall
Resultatsgrad av
driften i %
Egenkapitalandel i
%
Likviditetsgrad

2018
-20,2

2017
1,2

85,1

28,4

6,73

1,38

Spesifikk vurdering/fokusområder fra
eiermelding
Kommunens formål med eierskapet er av
samfunnsmessig karakter. Kommunens mål med
eierskapet er å tilrettelegge for et effektivt system for
nødalarmering for kommunens innbyggere. Gjennom
samarbeid med andre kommuner er det et mål å oppnå
stordriftsfordeler. 15.06.2017 (sak 69/17) vedtok
bystyret at Sarpsborg kommune skal delta i Øst 110
sentral IKS og dekke sine kostnader for etablering og
drift av 110 - sentralensamlokalisert med Øst
politidistrikts operasjonssentral i politihuset i Ski.
Vurdering for planperioden 2020 - 2023:
Selskapet er etablert i fellesskap med andre kommuner for å løse en lovpålagt oppgave.
Selskapet mottar årlige tilskudd samt har noe eget salg. Samlet vurdering av vesentlighet er
- Lav. Det er ikke gitt kommunale garantier. Det er ikke registrert negativ omtale av
selskapet. Det var gjennomført en eierskapskontroll i selskapet i 2014. Samlet vurdering av
risiko - Lav.
Prioritering: lav
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Driftsassistansen i Østfold IKS

DRIFTSASSISTANSEN I VIKEN IKS
Sarpsborgs eierandel: 12,5 %
Nøkkelpunkter





Samfunnsøkonomisk formål/
funksjon
God økonomi/egenkapital i
selskapet
1/3 av selskapets inntekter er
årlige tilskudd fra eiere.
Ingen langsiktig gjeld.

Selskapet var gjenstand for
eierskapskontroll i 2014.
Anbefalte forbedringer gitt i
rapporten:
 At representantskapet
vurderer selskapets
formålsparagraf § 3 om
denne skal endres slik at den
gir klart uttrykk for eierens
formål og ambisjoner med
selskapet
 Ved kjøp av revisjonstjeneste
bør DaØ IKS legge samme
praksis til grunn som sine
eiere (kommunene).
 Representantskapet bør
behandle årsbudsjettet som
eget sak

Driftsassistansen i Viken IKS eies av 18 kommuner i
Østfold. Selskapet fungerer som et kompetansesenter
for kommunene innen VA-området. Selskapet ble
opprettet som et interkommunalt samarbeid om avløp i
1997. Ordningen ble videreført som interkommunalt
selskap (IKS) og stiftet den 24.02 2004.
I henhold til selskapets nettside er formålet med
driftsassistansen å bidra til bedre og mer stabil drift av
avløpsanleggene. Driftsassistansen fungerer også som
en faglig støttespiller for kommunene i forbindelse med
bygging og rehabilitering av rense- og ledningsanlegg.
Selskapet bistår også kommunene med gjennomføring
av nye krav fra myndighetene. Kort sagt skal
driftsassistansen fungere som et felles
kompetanseorgan for kommunene innen transport og
behandling av avløpsvann.
Nøkkeltall
Resultatsgrad av
driften i %
Egenkapitalandel i
%
Likviditetsgrad

2018
5,8

2017
-0,8

55

45,6

2,1

1,69

Spesifikk vurdering/fokusområder fra
eiermelding
Selskapet utfører oppgaver og rådgivningstjenester for
kommunen innenfor vann- og avløpsfagfeltet.

Helhetsinntrykket av selskapet er
at den er godt driftet og selskapet
har god økonomi

Vurdering for planperioden 2020 - 2023:
Selskapet er etablert i fellesskap med andre kommuner for å fungere som et felles
kompetanseorgan for kommunene innen transport og behandling av avløpsvann. Selskapet
mottar årlige tilskudd samt har også eget salg. Samlet vurdering av vesentlighet er - Lav.
Det er ikke gitt kommunale garantier. Det er ikke registrert negativ omtale av selskapet. Det
var gjennomført en eierskapskontroll i selskapet i 2014. Samlet vurdering av risiko - Lav.
Prioritering: lav
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Inspiria AS

INSPIRIA AS
Sarpsborgs eierandel: 47,5 %
Nøkkelpunkter




Samfunnsøkonomisk formål/
funksjon
Anstrengt økonomi i
selskapet, negativ
egenkapital
Østfold Fylkeskommune har
gjennomført 2 forvaltningsrevisjonskontroller, siste i
oktober i 2014. Revisjonen
har fremmet ni punkter/tiltak
til forbedring

INSPIRIA science center AS har valgt en
selskapsstruktur der nybygget eies av morselskapet
INSPIRIA eiendom AS, mens driften av senteret skjer
gjennom datterselskapet INSPIRIA science center AS.
INSPIRIA eiendom eier også INSPIRIA utvikling AS,
som eier og leier ut kontorseksjonen i bygget.
INSPIRIA eiendom AS eies 47,5 % av Sarpsborg
kommune, 47,5 % av Østfold fylkeskommune, og 5 %
av øvrige Østfoldkommuner.
INSPIRIA science center leverer i dag skoleprogrammer
til elever og lærere ved grunntrinn og videregående
skole i Østfold. I august 2011 åpnet et spektakulært
vitensenter i eget nybygg på 6400 m2 ved E6 på
Grålum i Sarpsborg. Med det nye senteret utvides
dagens skoletilbud til et populærvitenskapelig
opplevelsessenter for familie- og turistmarkedet, og en
unik møte- og arrangementsarena.
Nøkkeltall
Resultatsgrad av
driften i %
Egenkapitalandel i
%
Likviditetsgrad

2018
71,6

2017
42,5

-18

-22,5

0,89

2,93

Spesifikk vurdering/fokusområder fra
eiermelding
Inspiria er et viktig verktøy for å nå sentrale
samfunnsmål for Sarpsborg kommune, særlig innen
områdene verdiskaping og levekår. Senteret skal
stimulere unges interesse for realfag og utdanning. Det
er også et positivt bidrag til Sarpsborgs omdømme og
attraktivitet. Kommunens formål med eierskapet er av
samfunnsmessig karakter.
Bystyret i Sarpsborg kommune vurderte sin eierstrategi
for Inspiria Eiendom AS 6.4.2017 (sak 28/17). For at
Inspiria skulle komme seg gjennom utfordringene med
likviditet, sluttet bystyret i Sarpsborg kommune seg til at
kommunen skulle gi et økt tilskudd i perioden 2018 til
2021 med 1 mill. kr. Vedtaket forutsatte at Østfold
fylkeskommune skulle fatte tilsvarende vedtak. Bystyret
la vekt på at økonomien i selskapet må følges tett opp.
Det må jobbes aktivt for å øke inntektene og det må
18
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fortsatt fokuseres på kutt i kostnader. Det skal gis en
økonomisk rapport til eierne ved utgangen av hvert år.
Vurdering for planperioden 2020 - 2023:
Selskapet er samfunnsøkonomisk viktig for de to største eierne, selskapet har betydelig
kapitalverdi. Sarpsborg kommunen har betydelig eierandel. Samlet vurderingen av
vesentlighet er - Høy.
Selskapets kan vise til anstrengt økonomi. Det er ikke registrert negativ omtale av selskapet
med unntak av økonomiske utfordringer. Selskaper har vært gjenstand for to
eierskapskontroller fra den største eier Østfold fylkeskommune i 2013 og 2014. Samlet
vurdering av risiko for Sarpsborg: Høy.
Prioritering: Høy
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Østfold kontrollutvalgssekretariat (§ 27)

ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT (§ 27)
Eierandel: 21,5 %
Nøkkelpunkter






Samfunnsmessig formål/
funksjon
Eget juridisk rettssubjekt
Regnskap/lønn blir ført av
Fr.stad kommune
Ikke egen bankkonti/kasse
nonprofit drevet,
tjenesteproduksjon til selvkost

Østfold kontrollutvalgssekretariat ble dannet 01.01
2005. Grunnlaget var at kommuneloven stilte krav til at
sekretariatsfunksjonen til kontrollutvalget skal være
uavhengig av hvilken revisjonsleverandør som en
kommune måtte velge. Tidligere (før 2005) ble
sekretariatsfunksjon ivaretatt av kommunerevisjonen.
ØKUS har 6 eiere (Fredrikstad, Sarpsborg, Moss,
Halden, Råde og Hvaler kommune).
Samarbeidet har 2 ansatte.
Nøkkeltall
Resultatsgrad av
driften i %
Egenkapitalandel i
%
Likviditetsgrad

2018
7,8

2017
9,2

Ikke aktuell

Ikke aktuell

Ikke aktuell

Ikke aktuell

Spesifikk vurdering/fokusområder fra
eiermelding
Selskapet ivaretar sekretariats funksjonsoppgaver
overfor kontrollutvalget.
Formålet med deltakelsen er av samfunnsmessig
karakter.
Vurdering for planperioden 2020 - 2023:
Samarbeidet er etablert i fellesskap med andre kommuner for å løse en lovpålagt oppgave.
Samarbeidet driver etter non profitt og selskapet mottar årlige tilskudd. Samlet vurdering av
vesentlighet er - Lav.
Det er ikke gitt kommunale garantier. Det er ikke registrert negativ omtale av samarbeidet.
Non profitt samarbeid, regnskapsbehandling blir utført av Fredrikstad kommune. Samlet
vurdering av risiko - Lav.
Samarbeidet har ikke tidligere vært gjenstand for eierskapskontroll. Med bakgrunn i
samarbeidets funksjon i kontrollarbeidet bør eierskapskontroll gjennomføres selv om risiko
og vesentlighet er lav.
Aktualitet: høy
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Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS

ØSTFOLD INTERKOMMUNALE ARKIVSELSKAP IKS
Sarpsborgs eierandel: 11,6 %
Nøkkelpunkter





Samfunnsøkonomisk
formål/funksjon
Lovpålagt oppgave
nonprofit drevet
årlig tilskudd fra eiere

Selskapet var gjenstand for
eierskapskontroll i 2016.

IKA Østfold er et interkommunalt selskap, organisert
etter Lov om interkommunale selskaper.
Selskapets fulle navn er Østfold interkommunale
arkivselskap IKS. Selskapet har 17 deleiere.
Selskapets finansieres ved årlig eiertilskudd basert på
folketallet. Dette eiertilskuddet er med på å dekke daglig
drift av selskapet og arkivfaglige tjenester til eierne.
Siden oppstarten av selskapet i 2002 har det vært et
mål å få etablert et arkivdepot i Østfold.
Da det kom nye og strengere regler for oppbevaring av
eldre arkiver, var det mest økonomisk gunstig å få til et
felles arkivdepot i Østfold. Dette er nå realisert i et
nybygg som oppfyller alle kravene som lovverket stiller.
27. november 2014 åpnet det interkommunale
arkivet offisielt.

Spesifikk vurdering/fokusområder fra
eiermelding
Selskapet utfører deler av kommunens lovpålagte
oppgaver etter arkivlovgivningen og utfører øvrige
arkivfaglige tjenester. Kommunens mål for eierskapet
defineres derfor som samfunnsmessig.
Vurdering for planperioden 2020 - 2023:
Samarbeidet er etablert i fellesskap med andre kommuner for å løse en lovpålagt oppgave.
Samarbeidet driver etter non profitt og selskapet mottar årlige tilskudd. Råde kommune har
svært liten eierandel. Samlet vurdering av vesentlighet er - Lav.
Det er ikke gitt kommunale garantier. Det er ikke registrert negativ omtale av samarbeidet.
Non profitt samarbeid. Det var gjennomført en eierskapskontroll i selskapet i 2016. Samlet
vurdering av risiko - Lav.
Prioritering: lav

21

58

Plan for eierskapskontroll 2020-2023

Forklaring på nøkkeltallbegreper:

Resultat av driften i %: Denne formelen forteller om hvor mye som blir igjen av
driftsresultatet for hver krone i driftsinntekt foretaket har.
Dette er et mål på foretakets evne til å hente margin på driftsinntektene
Beregningsmodell:
DR * 100/SDI = Resultat av driften i %
DR: Driftsresultat
SDI: Sum driftsinntekter

Egenkapitalandel i %: Hvis sum egenkapital < 100 000,- anses soliditeten uansett for å
være svak.
Egenkapitalandelen viser hvor stor andel av eiendelene som er finansiert med
egenkapitalen.
Beregningsmodell:
SEK * 100/SGE = Soliditet
SEK: Sum egenkapital
SGE: Sum egenkapital og gjeld

Likviditetsgrad: Dette er et mål på hvor mye kortsiktige midler foretaket har i forhold til
forpliktelsene selskapet har på samme tidshorisont. Kortsiktig gjeld er forpliktelser som
forfaller innen ett år, mens omløpsmidler er midler i foretaket som kan likvideres innen ett år.
Beregningsmodell:
SOM/SKG = Likviditetsgrad1
SOM: Sum omløpsmidler
SKG: Sum kortsiktig gjeld
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2021/130
28
124981/2021
3003-188
Anita Dahl Aannerød

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Sarpsborg

Møtedato
08.06.2021

Utvalgssaksnr.
21/25

Workshop i forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurdering
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Saken legges frem uten forslag til innstilling fra sekretariatet.
Fredrikstad, 28.05.2021

Vedlegg
1. Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen.
Saksopplysninger
I henhold til kommunelovens § 23-3 skal kontrollutvalget minst én gang i valgperioden, og
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan som
viser på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Til orientering så blir
det for ØKUS sine kommuner utarbeidet to-årige planverk. Planen skal baseres på en risikoog vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens eller
selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst
behov for forvaltningsrevisjon.
Utarbeidelse av forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2022-2023 gjennomføres av
sekretariatet og skal behandles av kontrollutvalget i deres siste møte 2021.
Det blir nå avholdt en workshop, hvor kontrollutvalget kan komme med innspill og
drøfte hvilke områder som kan være relevante for ny plan for forvaltningsrevisjon.
Det kan til eksempel være hensiktsmessig å trekke frem områder hvor det har vært
henvendelser eller informasjonssaker de siste årene.
Forvaltningsrevisjonsplan for perioden 2020-2021 ligger som vedlegg 1 til saken, til
orientering.
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Vurdering
Det fremgår av NKRF sin veileder for risiko- og vesentlighetsvurdering følgende:
«Kontrollutvalget selv innehar kunnskap som bør komme fram i arbeidet med den
overordnede analysen. Gjennom saker utvalget har behandlet, besøk det har gjennomført,
og kontakt det har hatt med andre politikere, har utvalget informasjon om ulike forhold ved
kommunens virksomhet. Kontrollutvalget kan involveres i arbeidet med analysen gjennom
diskusjoner i møter eller ved å arrangere egne seminar/workshops der analyse av
kommunens virksomhet er tema.
Hvordan?
 Erfaringer framkommet gjennom regnskapsrevisjon
 Tidligere forvaltningsrevisjon, og kunnskap om hvordan disse er fulgt opp
 Informasjon framkommet gjennom deltakelse i møter og kontakt med personer i
kommunen
 Følge med på politiske saker og vedtak som fattes
 Medieoppslag – som følge av konkrete hendelser i kommunen eller et generelt fokus på
spesielle deler av forvaltningen
 Medieoppslag om kommunens selskaper»
Workshopen bør derfor ta utgangspunkt i kulepunktene over. Det kan også være
hensiktsmessig at saker som har gjentagende oppmerksomhet hos kontrollutvalget kommer
frem i workshopen.
Resultatene for gjennomførte spørreundersøkelser hos kommunens administrasjon,
kontrollutvalg og andre folkevalgte vil også bli lagt frem i møtet. Dette så man allerede nå
kan drøfte om det er områder som skiller seg ut som risikoområder.
Sekretariatet legger forøvrig frem saken uten innstilling eller anbefalinger.
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1.

INNLEDNING

1.1. Hjemmel for 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.
Forvaltningsrevisjon vil for eksempel kunne gå ut på å vurdere om ressursene brukes til å
løse oppgaver i samsvar med kommunestyrets eller fylkestingets vedtak, herunder de
forutsetningene som vedtaket bygger på. Forutsetningene for vedtaket vil ofte ha betydning
for hvordan kommunestyrets vedtak må forstås. Forvaltningsrevisjon kan også gå ut på å
vurdere om resultatene til virksomheten er i tråd med målene som er satt, og om
ressursbruken og virkemidlene er effektive med tanke på å oppnå målene, (Prop. 46 L
(2017-2018).
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
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 NKRF1, ”Standard for forvaltningsrevisjon.”
1.2. Hva er forvaltningsrevisjon?
Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har etablert en egen standard (RSK001) og
veileder for forvaltningsrevisjon. Denne definerer begrepet forvaltningsrevisjon i kommunal
sammenheng.
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
1

NKRF - Norges Kommunerevisor Forening
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1.3 Gjennomføring av forvaltningsrevisjon
1.3.1 Risiko- og vesentlighetsvurderinger
Forvaltningsrevisjonsplan skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering 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.
Risiko- og vesentlighetsvurderingen er gjennomført av kommunerevisjon, i samspill med
kontrollutvalgssekretariatet. Vurderingen er basert på innspill fra tidligere kontrollutvalg,
innsamlet skriftlig informasjon og statistikk, spørreundersøkelser sendt til folkevalgte og
kommunens administrasjon, samtale med administrativ og politisk ledelse.
1.3.2 Arbeidet med prosjektet/syklus i forvaltningsrevisjonsprosess
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 figuren på
neste side illustrerer:
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Syklusen i forvaltningsrevisjon:
1. Risiko- og
vesentlighetsvurdering
2. Kontrollutvalget velger
områder
3. Kontrollutvalget og
kommunestyret vedtar
forvaltningsrevisjonsplan

4. Prosjektplan vedtas i
kontrollutvalget
5. Prosjekt gjennomføres

6. Rapport ferdigstilles, med
verifisering av kontaktperson

7. Rådmann svarer skriftlig
på anbefalinger

8. Kontrollutvalg behandler
rapport med anbefalinger, inkl
administrasjonens
tilbakemelding
9. Rapport oversendes
kommunestyret til behandling
10. Oppfølgingsrapport
utarbeides av revisjon ca 1 år
etter
kommunestyrebehandling
11. Oppfølgingsrapport
behandles i kontrollutvalg og
kommunestyret
Figur 1
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1.4. Oversikt over gjennomførte prosjekter
I tabellen under vises en oversikt over hvilke forvaltningsrevisjonsprosjekter som fra 2011 til
dags dato er blitt gjennomført i Sarpsborg kommune:
ÅR
2011
2011
2011
2011

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
Rus, fattigdom og bolig
Forebygging og oppfølging av sykefravær
Kjøp av konsulenttjenester
Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid
ved NAV-kontoret
Dokumenthåndtering
Startlån
Styring av investeringsprosjekter
Selvkost VAR
Tidlig intervensjon i barneverntjenesten
Kvalitet på arbeidsmiljøet i brann- og
feievesen
Rådmannens internkontroll
Utskrivningsklare pasienter
IKT
Forvaltning, drift og vedlikehold
Internkontroll knyttet til oppfølging av
leverandører
Tvang i skolen
Fakturaoppfølging Røde flagg
NAVs arbeid med ungdom – del 1
Oppfølging av kompetansekrav (Helse- og
omsorgstjenesten)
Kvalitet i heldøgns omsorgsplasser
Refusjoner
Gatedalen miljøanlegg
Anskaffelser og kontraktsoppfølging
Forebyggende arbeid og psykisk helse
Investeringsprosjekters tidligfase
Antikorrupsjonsarbeid
Barnevern – Ettervern og kjøp av tjenester
IT-sikkerhet (påbegynt)

2012
2012
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2019

2. Gjennomføring av forvaltningsrevisjon i perioden 2020-2021
2.1 Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget sender hvert år samlet forslag til budsjett for kontrollarbeidet til bystyret, i
henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2.
I vedlegg til årsbudsjettet er ressurser til forvaltningsrevisjon spesifisert med et beløp som
utgjør 1400 timer.
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Et forvaltningsrevisjonsprosjekt krever gjennomsnittlig 2852 timer i ressurser. For hvert
prosjekt vil det også bli avsatt gjennomsnittlig 50 timer i ressurser til oppfølging ett år etter at
prosjektet er behandlet i bystyret.
Det blir også avsatt ressurser til å gjennomføre risiko- og vesentlighetsvurdering hvert andre
år, i forkant av utarbeidelse av forvaltningsrevisjonsplan.
Før hvert prosjekt vil det bli lagt frem en prosjektbeskrivelse som beskriver forventet
timeressurs. I denne forvaltningsrevisjonsplan legges det opp til at det ut fra timeressurser
bør gjennomføres 9 prosjekter i løpet av planperioden. Imidlertid kan dette endres ut fra hvor
mange timer det vil være behov for ved det enkelte prosjekt, samt hvor mange timer som blir
benyttet til oppfølging og risiko-, vesentlighetsvurderinger i forkant av ny plan.

2.2 Kontrollutvalgets prioriteringer
I uttrykket ”risiko- og vesentlighetsvurderinger” menes at det skal gjøres en vurdering av
hvilke områder i kommunens virksomheter det er risiko for vesentlige avvik. Dette i forhold til
de vedtak, forutsetninger og mål som er satt for virksomheten.
Med bakgrunn i denne vurderingen skal kontrollutvalget gi forslag til prioritering og utvelgelse
av forvaltningsrevisjonsprosjekter.
Kontrollutvalget behandlet risiko- og vesentlighetsvurderingen i sitt møte den 17/12 2019, i
sak 19/47.
Kontrollutvalget vurderte det slik at følgende områder bør være gjenstand for
forvaltningsrevisjon i perioden 2020-2021:
I prioritert rekkefølge:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

IT-sikkerhet (påbegynt)
Kvalitet i pleie- og
omsorgstjenestene for
tjenesteyting
Brukerstyrt personlig
assistanse BPA
Spesialundervisning
Lærernorm i grunnskolen
Tildeling av tjenester (og
pårørende-oppfølging)
Personvern
Byggesak
Oppfølging av politiske vedtak

Omtalen av prosjektene er hentet fra risiko- og vesentlighetsvurderingen datert 2019.
Prosjekt nummer 9 er restanseprosjekt. Det vil si at dette blir gjennomført hvis det er timer til
det i planperioden, eventuelt hvis det er behov for endringer i planen.

1 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.
2
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2.3 Bystyrets vedtak
I bystyres sak 2/20 den 27. 02 2020 ble følgende områder vedtatt:
I prioritert rekkefølge:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IT-sikkerhet (påbegynt)
Kvalitet i pleie- og
omsorgstjenestene for
tjenesteyting
Brukerstyrt personlig
assistanse BPA
Spesialundervisning
Lærernorm i grunnskolen
Tildeling av tjenester (og
pårørende-oppfølging)
Personvern
Byggesak
Oppfølging av politiske vedtak
Kommunens bruk av alternative
skolearena

Se omtalen over.
2.4 Gjennomføring av forvaltningsrevisjon
De overordnede føringene for forvaltningsrevisjon vil ligge i plan for forvaltningsrevisjon.
Forvaltningsrevisjonen skal videre underlegges de eksisterende bestemmelser om
gjennomføring av forvaltningsrevisjon (jf RSK 001 Standard 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. Kontrollutvalget har en egen rutinebeskrivelse for bestilling
av konkrete prosjekt
2.5 Rapportering til bystyret
Forvaltningsrevisjonsrapporter skal fortløpende sendes til bystyret etter kontrollutvalgets
behandling. Kommunens revisjon skal utarbeide oppfølgingsrapporter ett år etter bystyrets
behandling. Disse oppfølgingsrapportene skal behandles i kontrollutvalget før de blir sendt til
bystyret for behandling. Generell rapportering fra kontrollutvalget til bystyret vil ellers skje via
kontrollutvalgets årsrapport til bystyret. I årsrapporten vises kontrollutvalgets aktivitetsnivå,
revisjonens rapporteringer samt resultater/oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektene.
2.6 Delegering til kontrollutvalget
Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon skal i henhold til kommunelovens § 23-3
vedtas av bystyret. Etter samme paragraf kan bystyret 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 bystyret. 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 27.02 2020, sak 2/20, vedtak om at kontrollutvalget gis fullmakt
til å gjøre endringer i planen i planperioden ved eventuelle behov for dette.
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2.7 Endringer i forvaltningsrevisjonsplan
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte den 09.06.2020, sak 20/23, prosjektplan for
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Kvalitet og kompetanse i helse- og omsorgstjenestene hjemmebasert omsorg». Kommunedirektøren ber i brev datert 02.09.2020 om en utsettelse
av prosjektet grunnet covid 19-situasjonen. På bakgrunn av dette har revisjonen sendt en
henvendelse til kontrollutvalget der de ber om å få utsette prosjektet til 2021.
Kontrollutvalget vedtok i sitt møte den 22.09.2020, sak 20/31 å utsette
forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet og kompetanse i helse og omsorgstjenestene –
hjemmebasert omsorg» til 2021. Timene som er vedtatt skal brukes på
forvaltningsrevisjonsprosjektet overføres fra 2020 til 2021, herunder 400 timer.
I kontrollutvalgets møte den 02.02.2021 ble det under sak 21/11 – Eventuelt, foreslått av
leder å løfte frem «Byggesak» i planen for forvaltningsrevisjon, fra 8. til 6. plass i
prioriteringsrekkefølgen. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
På bakgrunn av disse vedtakene rulleres forvaltningsrevisjonsplanen og vil i 2021 se ut som
følger:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IT-sikkerhet (ferdigstilt)
Brukerstyrt personlig
assistanse BPA (påbegynt)
Spesialundervisning (påbegynt)
Lærernorm i grunnskolen
(påbegynt)
Byggesak
Tildeling av tjenester (og
pårørende-oppfølging)
Personvern
Kvalitet i pleie- og
omsorgstjenestene for
tjenesteyting
Oppfølging av politiske vedtak
Kommunens bruk av alternative
skolearena

Punkt 9 og 10 er restanseprosjekt.
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2021/133
34
123594/2021
3003-191
Caroline Klæboe Roos

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Sarpsborg

Møtedato
08.06.2021

Utvalgssaksnr.
21/26

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

Fredrikstad, 27.05.2021

Vedlegg
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 27.04.2021
2. Fra bystyrets møte den 20.05.2021, sak 29/21 «Forvaltningsrevisjonsrapport Brukerstyrt personlig assistanse - Sarpsborg kommune»
3. Fra bystyrets møte den 20.05.2021, sak 38/21 «Årsregnskap og årsrapport 2020
Sarpsborg kommune»
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
Saksopplysninger
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 27.04.2021 ligger vedlagt til orientering.
I bystyrets møte den 20.05.2021 ble «Forvaltningsrevisjonsrapport - Brukerstyrt personlig
assistanse - Sarpsborg kommune» behandlet. Vedtak enstemmig som innstilt.
I bystyrets møte den 20.05.2021 ble «Årsregnskap og årsrapport 2020 Sarpsborg
kommune» behandlet. Til orientering.
Vurdering
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta referater og meldinger til orientering.
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Møteprotokoll
Kontrollutvalget Sarpsborg

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

27.04.2021,
fra kl. 13:00 til kl. 15:30
Fjernmøte, Teams
21/12 – 21/19

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

Møtt
x
x
x
Meldt forfall
x

Varamedlemmer

Jon Anders Johansen

Merknader
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5
Møtende fra sekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød, rådgivere Bjørn Gulbrandsen og
Anita Rovedal.
Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker
Møtende fra administrasjonen: Kommunedirektør Turid Stubø Johnsen, økonomisjef Hilde
Lind og teamleder for virksomhet forvaltning og utvikling Anders Reknes

…………………….
Jon Jæger Gåsvatn (leder)

…………………….
Inger-Christin Torp (nestleder)
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Saksliste
side
PS 21/12

Godkjenning av innkalling og protokoll

PS 21/13

Valg av representant til å signere protokoll

PS 21/14

Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og
årsberetning for 2020

PS 21/15

Forvaltningsrevisjonsrapport "Brukerstyrt personlig assistanse Sarpsborg kommune"

PS 21/16

Forespørsel om utsettelse av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Kvalitet
og kompetanse i helse- og omsorgstjenesten - hjemmetjenester"

PS 21/17

Endring av møtedato

PS 21/18

Referater og meldinger

PS 21/19

Eventuelt

PS 21/12 Godkjenning av innkalling og protokoll
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Innkalling og saksliste godkjennes

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 27.04.2021:
Ingen merknader til innkallingen eller sakslisten

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 27.04.2021:
1. Innkalling og saksliste godkjennes

PS 21/13 Valg av representant til å signere protokoll
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges nestleder

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 27.04.2021:
Innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 27.04.2021:
1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges nestleder
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PS 21/14 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og
årsberetning for 2020
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2020 for Sarpsborg
kommune som vist i vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsrapport 2020 sendes bystyret med
kopi til formannskapet.

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 27.04.2021:
Økonomisjef og kommunaldirektør orienterte utvalget om resultatet for 2020 og til enkelte
nøkkeltall. Revisor redegjorde for revisjonsberetningen og om grunnen til forbeholdene som
var tatt inn i revisjonsberetningen. Spørsmål fra kontrollutvalget ble besvart i møte.
Kontrollutvalget ønsket av underdokumentasjonen (vedlegg 2) til saken følger uttalelsen til
bystyret. Det ble påpekt enkelte justeringer i underdokumentasjonen (vedlegg 2), dette rettes
ved oversendelsen.
Kontrollutvalgets leder fremmet følgende tillegg i uttalelsen:
 Aktiviteten i kommunen er knyttet til de fleste av FNs bærekraftsmål. Det er viktig å ha
fokus på kommunal økonomisk bærekraft (KØB) for å belyse kommunens evne til å
opprettholde tjenestetilbudet over tid samt å ivareta generasjonsprisippet. Der hvor det
foreligger vesentlig vedlikeholdsetterslep er det nødvendig å utarbeide gode planer
som på både kort og lang sikt bidrar til at etterslepet ikke øker og gir mulighet til å ta
igjen noe av tidligere etterslep. Kontrollutvalget ser positivt på at kommunen i løpet av
2020 har fått på plass både kortsiktige og langsiktige planer i forhold til rehabilitering
og fornyelse av ledningsnett for vann og avløp. Kontrollutvalget har merket seg at
Sarpsborg kommune ligger i øvre sjikt på bedrevann.no sin oversikt over norske
kommuner når det gjelder vannforsyning, og at kommunen ligger i nedre sjikt når det
gjelder avløp.
Kontrollutvalget imøteser at det utarbeides tilsvarende planer og oversikter blant annet
knyttet til kommunalt eide bygg og kommunale veier.

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 27.04.2021:
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2020 for Sarpsborg
kommune som vist i vedlegg 1 med det tilleggs avsnittet som ble fremmet og vedtatt i
møte.
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsrapport 2020 sendes bystyret med
kopi til formannskapet.
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PS 21/15 Forvaltningsrevisjonsrapport "Brukerstyrt personlig
assistanse - Sarpsborg kommune"
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Brukerstyrt personlig assistanse Sarpsborg kommune», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:
1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Brukerstyrt personlig assistanse Sarpsborg kommune» til etterretning.

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 27.04.2021:
Kontrollutvalget anbefaler bystyret at det gjennomføres en brukerundersøkelse for personer
som enten har vedtak om BPA-ordning, og/eller har fått avslag på vedtak om BPA-ordning.
Brukerundersøkelsen skal gi svar på hvorvidt brukerne opplever at lovens intensjon blir
ivaretatt. Kontrollutvalget anbefaler også bystyret at brukernes organisasjoner og rådet for
mennesker med nedsatt funksjonsevne blir bedt om å kommentere hvordan de opplever
situasjonen når det gjelder BPA ordning i Sarpsborg kommune. Det ble estimert et
ressursforbruk for revisjonen på 160 timer for å utføre brukerunderundersøkelsen.
Brukerundersøkelsen gjennomføres i 2021/22. Enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 27.04.2021:
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Brukerstyrt personlig assistanse Sarpsborg kommune», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:
1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Brukerstyrt personlig assistanse –
Sarpsborg kommune» til etterretning.
2: Det skal gjennomføres en brukerundersøkelse for personer som enten har vedtak
om BPA-ordning, og/eller personer som har fått avslag på vedtak om BPA-ordning, i
tråd med kontrollutvalgets anbefaling.
Bystyret ber også om at brukernes organisasjoner og rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne blir bedt om å gi en uttalelse på hvordan de opplever dagens BPA
ordning i Sarpsborg kommune. Brukerundersøkelsen gjennomføres i 2021/22.

PS 21/16 Forespørsel om utsettelse av forvaltningsrevisjonsprosjekt
"Kvalitet og kompetanse i helse- og omsorgstjenesten hjemmetjenester"
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget tar informasjonen om utsettelse av forvaltningsrevisjonsprosjekt
«Kvalitet og kompetanse i helse- og omsorgstjenesten – hjemmetjenester» til
orientering, og slutter seg til utsettelsen.
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kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 27.04.2021:
Leder gjorde oppmerksom på at prosjektet «Kvalitet og kompetanse i helse- og
omsorgstjenesten – hjemmetjenester», skal være Kvalitet i pleie- og omsorgtjenestene for
tjenesteyting. Endring tas inn vedtaket. Innstillingen enstemmig vedtatt med denne endring.

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 27.04.2021:
1. Kontrollutvalget tar informasjonen om utsettelse av forvaltningsrevisjonsprosjekt
«Kvalitet i pleie- og omsorgtjenestene for tjenesteyting» til orientering, og slutter seg til
utsettelsen.

PS 21/17 Endring av møtedato
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalgets vedtatte møtedato 14.12.2021 flyttes frem til 30.11.2021.

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 27.04.2021:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 27.04.2021:
1. Kontrollutvalgets vedtatte møtedato 14.12.2021 flyttes frem til 30.11.2021.

PS 21/18 Referater og meldinger
Sekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 27.04.2021:
Innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 27.04.2021:
1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering

PS 21/19 Eventuelt
Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 27.04.2021:
Ingen saker
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Arkivsak
Saksbehandler

20/09454
Ida Marie Odsæter

Behandlet av
1 Bystyret 2019-2023

Møtedato
20.05.2021

Saknr
29/21

SAKSPROTOKOLL
Forvaltningsrevisjonsrapport - Brukerstyrt personlig assistanse - Sarpsborg kommune
Bystyret 2019-2023 har behandlet saken i møte 20.05.2021 sak 29/21
Behandling i Bystyret 20.05.2021:
Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken:
Jon Gåsvatn (DRP), Jan Petter Bastøe (R), Frank Vigart T. Eriksen (MDG), Linda M. Engsmyr
(AP), Marthe Bastøe (R), Ståle Solberg (SaFoSa), Anna Margaretha Solberg (KRF), Ole
Gunnar Torgrimsby (SP)
Representanten Jan Petter Bastøe fremmet følgende endringsforslag til punkt 2 på vegne
av Rødt:
Det skal gjennomføres en brukerundersøkelse for personer som enten har vedtak om BPAordning, og/eller personer som har fått avslag på vedtak om BPA-ordning de siste ti årene, og
ellers i tråd med kontrollutvalgets anbefaling. Bystyret ber også om at brukernes organisasjoner
og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne blir bedt om å gi en uttalelse på hvordan de
opplever dagens BPA ordning i Sarpsborg kommune. Brukerundersøkelsen gjennomføres i
2021/22.
Votering
Endringsforslaget fra Rødt fikk 7 stemmer (R 2, KRF 2, SaFoSa 2, UH 1) og falt.
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Bystyrets vedtak
1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Brukerstyrt personlig assistanse –Sarpsborg
kommune» til etterretning.
2. Det skal gjennomføres en brukerundersøkelse for personer som enten har vedtak om
BPA-ordning, og/eller personer som har fått avslag på vedtak om BPA-ordning, i tråd med
kontrollutvalgets anbefaling.
Bystyret ber også om at brukernes organisasjoner og rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne blir bedt om å gi en uttalelse på hvordan de opplever dagens BPA ordning i
Sarpsborg kommune. Brukerundersøkelsen gjennomføres i 2021/22.
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Arkivsak
Saksbehandler

21/01024
Hilde Lind

Behandlet av
1 Arbeidsmiljøutvalget 2016 - 2021
2 Flerkulturelt råd 2019-2023
3 Eldrerådet 2019-2023
4 Råd for personer med funksjonsnedsettelse
2019 - 2023
5 Administrasjonsutvalg 2019 -2023
6 Formannskapet 2019 - 2023
7 Bystyret 2019-2023

Møtedato
26.04.2021
26.04.2021
26.04.2021
26.04.2021

Saknr
5/21
3/21
3/21
7/21

06.05.2021
06.05.2021
20.05.2021

3/21
56/21
38/21

SAKSPROTOKOLL
Årsregnskap og årsrapport 2020 Sarpsborg kommune
Bystyret 2019-2023 har behandlet saken i møte 20.05.2021 sak 38/21
Behandling i Bystyret 20.05.2021:
Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken:
Ståle Solberg (SaFoSa), kommunedirektør Turid Stubø Johnsen, økonomisjef Hilde Lind, Jon
Gåsvatn (DRP), Mona Brevik (AP), Svein Larsen (AP)

Representanten Ståle Solberg fremmet følgende forslag på vegne av Sammen for
Sarpsborg:
Endringer i forslag pkt 2:
nytt pkt d) økt ramme helse/ demensteamet
nytt pkt e)
Utredning- flytebrygge i Glengshølen
Utredning- flyte, gangbro Hafslundsøy
Utredning- bro Hafslundsøy-Hafslund
Tur/sykkelsti Ise-Kurland, utvikling byen
mot Glengshølen (avsetning)
Utredning- kobling av byen mot Glengshølen

1,0 millioner
0,7 millioner
0,2 millioner
0,2 millioner
2,0 millioner
0,7 millioner

nytt pkt f) Disposisjonfondet reduseres med kr. 14,07 mill
Votering
Det ble foretatt punktvis votering over forslaget fra Sammen for Sarpsborg.
Punk d) fikk 13 stemmer (SaFoSa 3, R 2, FRP 4, PP 1, KRF 2, UH 1) og falt.
Punkt e) fikk 5 stemmer (SaFoSa 3, PP 1, UH 1) og falt
Punkt f) falt som følge av foregående voteringer.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Bystyrets vedtak
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1) Sarpsborg kommunes årsregnskap for 2020 vedtas.
2) Det gjøres følgende endringer i driftsbudsjettet for 2021:
a) Økt ramme direktør oppvekst 5,1 mill. kr
b) Økt ramme virksomhet helse 0,17 mill. kr
c) Økt ramme virksomhet kompetansesenter rus og psykiatri 4 mill. kr
d) Disposisjonsfondet reduseres med 9,27 mill. kr
3) 140.511.732 kr i investeringsutgift bevilges til videreføring av investeringsbudsjettet 2021.
Kapitalbehov finansieres slik:
20.666.898 kr
Tilskudd og refusjoner
28.768.750 kr
Salgsinntekter
91.076.084 kr
Ubrukte lånemidler
140.511.732 kr
Sum finansiering
4) Ekstraordinære avdrag på lån utgjør 21.315.882 kr.
5) Det tilleggsbevilges 2 mill. kr til lærerarbeidsplasser på Hannestad skole. Investeringen
finansieres med 0,4 mill. kr i økt merverdiavgiftskompensasjon, og 1,6 mill. kr i økt
låneopptak.
6) Ubrukte startlånsmidler kr 5.822.324 benyttes til ekstraordinære avdrag på lån til
Husbanken.
7) I 2021 legges det kun frem egne saker for avslutning av investeringsprosjekter dersom det
er brukt over 125 mill. kr. Dette innebærer at økonomireglementet fravikes i 2021.
8) Sarpsborg kommunes årsrapport for 2020 vedtas.
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2021/133
35
123700/2021
3003-191
Caroline Klæboe Roos

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Sarpsborg

Møtedato
08.06.2021

Eventuelt
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Utvalgssaksnr.
21/27

