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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/121 
Dokumentnr.: 49 
Løpenr.: 246156/2022 
Klassering: 3003-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 28.09.2022 22/35 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

 
 
Fredrikstad, 22.08.2022 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Saksliste er lagt fram og godkjent av kontrollutvalgets leder. 
 

Vurdering 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/121 
Dokumentnr.: 50 
Løpenr.: 246164/2022 
Klassering: 3003-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 28.09.2022 22/36 

 

Valg av representant til å signere protokoll 

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

 
 
Fredrikstad, 22.08.2022 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kontrollutvalgets rutine som ble behandlet i møte 27.12 2019 skal det i hvert 
møte settes opp en sak om «Valg av en representant til signering av protokoll». 
 
Utvalget var enige om at leder og nestleder signerer protokoll. Ved forfall velges annen 
person 
 

Vurdering 
Ingen 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/122 
Dokumentnr.: 55 
Løpenr.: 251579/2022 
Klassering: 3003-192 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 28.09.2022 22/37 

 
 

 

Skagerakbanen og Sarpsborg kommune 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Informasjonen tas til orientering. 

 
Fredrikstad, 31.08.2022 
 
 

Vedlegg 
Vedlegg 1: Notat fra kommunedirektør til formannskapet, datert 22.08 2022 – 
«Skagerakbanen – oppfølging av vedtak, journalføring» 
Vedlegg 2: Brev til kontrollkomiteen i Sarpsborg kommune, fra gruppeleder SAFOSA, datert 
30.08 2022.  
Vedlegg 3: Brev datert 31. august 2022 – «Spørsmål til kontrollkomiteen ang. 19/04552» 
Vedlegg 4: Interpellasjon vedrørende behandling av Skagerakbanen i Sarpsborg bystyre, 
datert 31.08 2022 
Vedlegg 5: Ordførers – Svar på interpellasjon fra Ståle Hansen (PP), datert 15.09 2022. 
Vedlegg 6: Saksutskrift av bystyrets sak nr 61/22 – Interpellasjon: Skagerakbanen. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Formannskapsak 61/22, den 01.09. 2022 
Bystyresak 61/22, den 15.09. 2022 
 

Saksopplysninger 
Med bakgrunn i et leserinnlegg som sto i Sarpsborg Arbeiderblad, med tittelen: 
«Skagerakbanene og Sarpsborg kommune – samarbeid eller trenering», publisert 29.07 
2022, har kontrollutvalgsleder bedt om full innsikt i all korrespondanse i saken. Herunder 
inkludert Statsforvalterens involvering. Han ønsker også en redegjørelse for hvordan 
administrasjonen og politisk ledelse har fulgt opp bystyrets vedtak og hvordan 
administrasjonen vil håndtere henvendelsen fra Skagerakbanen fremover, sett i lys av det 
nevnte bystyrevedtaket. 
Artikkelen det blir vist til er en plussartikkel, vedlagt ligger lenke: https://www.sa.no/5-46-
1271818 
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I etterkant av at kontrollutvalgsleder sendte sin forespørsel til kommunen, så har 
kommunedirektør gitt et notat til formannskapet. Dette ble gitt til formannskapets møte den 
1.september. I notatet redegjør kommunedirektør for hvordan bystyrets vedtak den 04. 03 
2021 er fulgt opp. Notatet ligger i sin helhet som vedlegg 1 til saken. 
 
Det vises også til formannskapets behandling i sak 61/22, den 01.09 2022.  
Det har også kommet et brev til kontrollutvalget fra gruppeleder i SAFOSA, dette ligger som 
vedlegg 2 til saken. Brevet er en henvendelse til kontrollutvalget, hvor det blant annet blir 
bedt om at kontrollutvalget ser på om det er mulige lovbrudd i forbindelse med postlister og 
journalføring i sak om Skagerakbanen. 
 
Videre har det kommet et brev med spørsmål til kontrollutvalget, datert 31.august 2022, det 
ligger som vedlegg 3 til saken. Brevet gjelder journalføringen av rapporten fra 
Skagerakbanen, og hvorvidt kommunens ansatte kan ha tilgang på en slik rapport uten at 
den blir gjort kjent offentlig via journalføring og kjent for samtlige folkevalgte. 
 
Det har blitt stilt en interpellasjon til bystyrets møte den 15. september 2022, vedlegg 4. 
Ordførers svar på interpellasjonen fremkommer i sin helhet av vedlegg 5 til saken. 

Vurdering 
Sekretariatet ser av kommunedirektørens notat at det ved en inkurie ikke har blitt journalført 
en rapport fra Skagerakbanen. Sekretariatet ser også at kommunedirektør har meldt avvik 
på det og vil følge opp med kvalitetssikring og opplæring av gode rutiner og systemer for 
journalføring. Når det gjelder journalføring så skal kommunen overholde både arkivlov og 
offentleglov. Kontrollutvalget må gjøre vurderinger på hvorvidt de ønsker å gjøre en 
nærmere kontroll av dette. 
 
Utover det vurderer sekretariatet at saken som omhandler Skagerakbanen er en pågående 
sak, hvor politiske prioriteringer vil være førende fremover. Det er slik sett ingen sak for 
kontrollutvalget. Kontrollutvalget skal som kjent ikke legge føringer på pågående saker. Det 
vises til forskrift om kontrollutvalg og revisjonen § 1 «Rammer for kontrollutvalgets 
myndighet»: 

«Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens 
eller fylkeskommunens folkevalgte organer eller andre kommunale organer.» 

 
Sekretariatets vurdering er derfor at denne saken omhandler politiske prioriteringer, noe 
kontrollutvalget ikke kan overprøve. Kontrollutvalget vil også få en informasjon om hvordan 
bystyrets vedtak er fulgt opp. Med grunnlag i dette anbefaler sekretariatet å ikke ta 
saken til videre behandling og at kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
Hvis det er ønskelig etter at kontrollutvalget har fått den muntlige informasjonen fra 
kommunedirektør, kan de gjøre vurderinger på om de vil ha ytterligere kontroller av hvorvidt 
arkivlov og offentleglov blir overholdt. 
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Notat

Til: Dato: 22.08.2022Formannskapet
Saksnr.: 19/04552-175

Kopi:

Fra: Kommunedirektøren

Skagerakbanen - oppfølging av vedtak, journalføring

Kommunedirektøren legger dette notatet fram for formannskapet, for å redegjøre for 
administrasjonens oppfølging av politiske vedtak i sak om Skagerakbanen. Dette på 
bakgrunn av et leserinnlegg i Sarpsborg Arbeiderblad 29.07.2022 med overskrift: 
«Skagerakbanen og Sarpsborg kommune – samarbeid eller trenering.»

Oppfølging av politiske vedtak
Under følger en gjennomgang av tidligere politiske vedtak om Skagerakbanen med 
kommunedirektørens kommentarer.

Bystyret behandlet den 04.03.2021 en henvendelse fra Skagerakbanen og gjorde følgende 
vedtak:

1. Sarpsborg kommune er positive til høyhastighetsbane Oslo – Gøteborg, herunder
stasjonsplassering i kommunen.

Kommunedirektørens kommentarer: Dette er fulgt opp gjennom de møtene og 
aktivitetene som har vært gjennomført jf. oversikten «Tidslinje aktiviteter» som er vist under.

2. Sarpsborg kommune går i dialog med Transportkorridor Skagerak PSC for å få
informasjon om prosjektet i samarbeid med tilstøtende kommuner som er positive.

Kommunedirektørens kommentarer: Tidslinjen viser at det har vært flere møter med 
Skagerakbanen om prosjektet, både på politisk og administrativt nivå. Formålet med møtene 
har vært å innhente relevant informasjon for videre arbeid. Det er nedsatt en administrativ 
arbeidsgruppe med en representant fra hver av kommunene Halden, Indre Østfold, 
Sarpsborg og Nordre Follo for å samordne og koordinere arbeidet på norsk side. Det er også 
opprettet en styringsgruppe med kommunedirektørene. Første møte i arbeidsgruppen og 
styringsgruppen ble avholdt 30.04.2021. Arbeidsgruppen fikk da i oppdrag av 
styringsgruppen å legge fram en utredning, som skulle være grunnlaget for en felles politisk 
sak i kommunene. Utredningen skulle dekke følgende punkter:

 Målsetning med prosjektet
 Hva kreves i en planprosess 
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 Fremdriftsplan
 Tankene om finansiering 
 Tankene om byggeform 
 Si noe om rammer for jernbaneutbygging i Norge.
 Behov for kommunal innsats videre.
 Peke på neste trinn og kostnader rundt dette.
 Avklaringspunkter politikere må ta stilling til i ulike faser.

Videre var det enighet om at de norske kommunene i størst mulig grad skulle opptre samlet i 
møte med prosjektet Skagerakbanen.

Underveismeldingen, som formannskapet behandler i møte den 01.09.2022, baserer seg på 
den jobben arbeidsgruppen har gjort. De andre kommunene har per nå ingen umiddelbare 
planer om å legge fram en politisk sak til behandling etter det kommunedirektøren har fått 
opplyst. 

3. Eventuelle økonomiske forpliktelser fra Sarpsborg kommune må behandles i senere sak. 
Sarpsborg kommune forbeholder seg retten til på senere tidspunkt og med økt

kunnskapsgrunnlag å gjøre nye vedtak i saken.

Kommunedirektørens kommentarer: Det har så langt ikke framkommet en søknad om 
midler fra prosjektet Skagerakbanen. Underveismeldingen som behandles i formannskapet 
01.09.2022 trekker fram ulike måter å organisere det videre arbeidet på. Alternativene 
medfører ulik økonomisk risiko for kommunen i framtiden. Det er så langt ikke gjort en 
nærmere vurdering av et konkret kostnadsbeløp da framtidig organisering ikke er avklart per 
nå.

4. Sarpsborg bystyre ber kommunedirektøren sende en henvendelse til
samferdselsministeren der vi ber om at det blir igangsatt en mulighetsstudie for flere
alternativer for grensekryssende høyhastighetsbane gjennom Østfold/Sarpsborg, 
herunder prosjektet Skagerakbanen PSC.

Kommunedirektørens kommentarer: Sarpsborg kommune sendte et brev til 
samferdselsministeren 18.03.2021 med en anmodning om å igangsette en mulighetsstudie, 
og et ønske om at nasjonale samferdselsmyndigheter deltar i prosjektet Skagerakbanen. I et 
brev fra Samferdselsdepartementet til Jernbanedirektoratet, med Sarpsborg kommune i 
kopi, konkluderte departementet med at det ikke er aktuelt å påbegynne en mulighetsstudie 
for en høyhastighetsbane for relasjonen Oslo – Gøteborg. Samferdselsdepartementet ba 
likevel om at Jernbanedirektoratet og Bane NOR følger med på utviklingen av 
høyhastighetskonsepter internasjonalt, spesielt vurderinger vedrørende brobaner som skal 
gjennomføres i Sverige.

5. Sarpsborg kommune henvender seg til nasjonale myndigheter med oppfordring om
offentlig deltakelse i prosjektet Skagerakbanen.

Kommunedirektørens kommentarer: Det vises til punktet over og svaret fra 
Samferdselsdepartementet. Ved å inkludere Jernbanedirektoratet er de nasjonale 
samferdselsmyndighetene informert om kommunens ønsker og synspunkter knyttet til 
prosjektet Skagerakbanen. Det er ikke sendt ytterligere henvendelser etter dette brevet, men 
kommunedirektøren vil fortløpende vurdere om det er behov for videre oppfølging overfor 
nasjonale myndigheter..

Formannskapet behandlet den 10.03.2022 Oppstartsnotat om Skagerakbanen og 
gjorde følgende vedtak:
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Oppstartsnotatet legges til grunn for det videre arbeidet med saken.

Kommunedirektørens kommentarer: Kommunedirektøren anbefalte i oppstartsnotatet at 
det jobbes videre med hvordan et eventuelt prosjekt kan organiseres på norsk side, inkludert 
hvilke økonomiske og ressursmessige konsekvenser det kan ha for Sarpsborg kommune. 
Underveismeldingen, som behandles i formannskapet 01.09.2022, svarer opp vedtaket i 
formannskapet 10.03.2022. Som tidligere nevnt er grunnlaget for underveismeldingen det 
arbeidet som de fire kommunene har gjort gjennom den administrative arbeidsgruppen. 

Tidslinje aktiviteter.
Under følger en tabell som viser hvilke eksterne aktiviteter og møter som administrasjonen, 
ordfører og saksordførere har deltatt på knyttet til prosjektet Skagerakbanen. Tidslinjen 
starter etter vedtak i bystyret 04.03.2021. Kommunen har vært representert på møter også i 
forkant av dette vedtaket.

Dato Hendelse Kommentarer
04.03.21 Vedtak Sarpsborg bystyre
15.04.21 Møte Skagerakbanen/norske 

kommuner
Kommunedirektøren deltok fra 
Sarpsborg.

30.04.21 Møte styringsgruppen og 
arbeidsgruppen

Innledende møte. 
Kommunedirektør og 
saksbehandler deltok.

05.05.21 Møte arbeidsgruppa Saksbehandler deltok
12.05.21 Møte med Skagerakbanen Ordfører, kommunedirektør, 

direktør samfunn, direktør 
teknisk og saksbehandler,  
deltok.

19.05.21 Møte arbeidsgruppa Saksbehandler deltok.
19.05.21 Møte arbeidsgruppa og Alf 

Johansen fra Skagerakbanen
Saksbehandler deltok.

21.05.21 Møte styringsgruppen og, 
arbeidsgruppen

Kommunedirektør og 
saksbehandler deltok.

26.05.21 Møte arbeidsgruppa Saksbehandler deltok
15.06.21 Stormøte Skagerakbanen med 

svenske og norske kommuner
Svenske og norske 
kommuner. Ordfører og 
kommunedirektør var blant 
deltakerne.

21.06.21 Møte Skagerakbanen/Sarpsborg Ordfører, saksordførere, 
kommunedirektør, direktør 
samfunn, saksbehandler 
deltok

25.06.21 Møte Styringsgruppa og 
arbeidsgruppa

Kommunedirektør og 
saksbehandler deltok

29.06.21 Møte arbeidsgruppa Saksbehandler deltok
19.08.21 Møte arbeidsgruppa Saksbehandler deltok
27.08.21 Møte arbeidsgruppa Saksbehandler deltok
31.08.21 Statusmøte saksordførere Saksordførere og 

saksbehandler deltok
03.09.21 Møte arbeidsgruppa Saksbehandler deltok
08.09.21 Møte arbeidsgruppa, 

styringsgruppa, ordførere
Ordfører, kommunedirektør og 
saksbehandler deltok
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08.09.21 Møte arbeidsgruppa Saksbehandler deltok
16.09.21 Møte arbeidsgruppa og prosjektet 

Skagerakbanen
Direktør samfunn og 
saksbehandler deltok

27.09.21 Møte Skagerakbanen/norske 
kommuner

Ordførere, styringsgruppa, 
arbeidsgruppa

15.11.21 Møte arbeidsgruppa Saksbehandler deltok
10.01.21 Møte arbeidsgruppa Saksbehandler deltok
18.01.22 Stormøte Skagerakbanen, 

Uddevalla
Saksbehandler og 
saksordførere deltok på 
Teams

19.01.22 Stormøte Skagerakbanen, 
Uddevalla

Kommunedirektør, 
saksbehandler og 
saksordførere deltok på 
Teams

09.02.22 Orientering i Søndre Viken IPR Saksbehandler orienterte
10.03.22 Oppstartsnotat Formannskapet
23.03.22 Møte arbeidsgruppa Saksbehandler deltok
05.04.22 Møte styringsgruppa og 

arbeidsgruppa
Kommunedirektør og 
saksbehandler deltok

19.04.22 Møte arbeidsgruppe Saksbehandler deltok
25.04.22 Møte arbeidsgruppe Saksbehandler deltok
26.04.22 Møte styringsgruppa og 

arbeidsgruppa
Kommunedirektør og 
saksbehandler deltok

29.04.22 Møte arbeidsgruppa Saksbehandler deltok
04.05.22 Møte med prosjektet 

Skagerakbanen
Ordfører, kommunedirektør og 
direktør samfunn deltok

30.06.22 Møte Rakkestad Initiativ fra næringslivet i Indre 
Østfold. Saksordfører deltok

Journalføring og innsynsbegjæring
09.02.2022 mottok Sarpsborg kommune et innsynskrav om en rapport levert av prosjektet 
Skagerakbanen. Sarpsborg kommune oversendte rapporten den 21.02.2022 i tråd med 
innsynsbegjæringen. Den 25.02.2022 ble det etterspurt når denne rapporten ble journalført, 
en henvendelse som ble purret opp 3 ganger og deretter påklaget 04.04.2022. Ingen av 
disse henvendelsene ble fulgt opp av administrasjonen. Den 23.06.2022 ble saken innklaget 
til Statsforvalter som avslag på innsyn. I brev av 28.06.2022 anmoder Statsforvalter 
Sarpsborg kommune om å besvare henvendelsen. Sarpsborg kommune besvarer 
henvendelsen samme dag og beklaget at henvendelsen ikke var besvart tidligere - noe som 
skulle vært gjort uten ugrunnet opphold. Kommunedirektøren beklager at svar på 
henvendelsen ikke ble gjort korrekt etter forvaltningsloven og offentlighetsloven.

Når det gjelder rapporten fra Skagerakbanen, ble den oversendt Sarpsborg kommune 
02.06.2021. Rapporten ble først journalført i forbindelse med oppstartsnotatet til 
formannskapet 04.03.2022. Kommunedirektøren vil påpeke at rapporten hele tiden var tenkt 
presentert i forbindelse med en politisk sak. Den politiske saken ble imidlertid utsatt flere 
ganger ettersom det har tatt tid å utarbeide et felles grunnlag sammen med de andre 
kommunene. Kommunedirektøren ser at rapporten fra Skagerakbanen burde vært 
journalført umiddelbart. Manglende oppfølging av rutiner har medført at henvendelser og 
møtereferater i saken ikke er blitt systematisk journalført. Administrasjonen har meldt et 

10



avvik på dette, og vil følge opp med kvalitetssikring og opplæring av gode rutiner og 
systemer for journalføring.

Etter kommunedirektørens syn underbygger aktivitetsoversikten, at det har blitt arbeidet 
systematisk og fortløpende med Skagerakbanen i samsvar med bystyrets vedtak. Feil 
behandling av innsynskrav og mangelfull arkivering har ikke hatt konsekvenser for arbeidet 
for øvrig.
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Til kontrollkomiteen i Sarpsborg kommune 

Til Ordfører 

                                                                                                             30.08.22 

Sarpsborg bystyre og Skagerakbanen 

Kontrollkomiteen i Sarpsborg har varslet en sak der de vil se på mulige lovbrudd i forbindelse med 

postlister og journalføring i sak om Skagerakbanen. Dette arbeidet må fullføres og presenteres for 

bystyret. Bystyrets representanter må dessuten også få informasjon fra Skagerakbanen og fra andre 

kommuner som gjør andre vurderinger enn hva Sarpsborg har gjort. Først når denne informasjonen 

og disse avklaringene er gjort kan bystyret ta stilling til det videre arbeidet.   

Den 1. sept. vil formannskapet få presentert to saker som begge angår Skagerakbanen. Saken som 

det legges opp til å behandle er en såkalt underveismelding der formannskapet og senere bystyret 

inviteres til å ta stilling til det videre arbeidet. Den andre saken er en referatsak angående svikt i 

kommunens rutiner vedrørende behandlingen av sak om Skagerakbanen.   

Svikten gjelder en rapport om tre mulige stasjonsplasseringer i Sarpsborg, som ble sendt Sarpsborg 

kommune i mai 2021, ikke ble journalført som mottatt før i februar 2022.  

Notatet, som kommunedirektøren nå vedlegger til formannskapet, omhandler denne svikten reiser 

flere spørsmål enn det gir svar. I bystyret i november 2021 ble ordføreren utfordret på følgende: 

«Kan ordføreren sørge for at sluttrapporten - lokaliseringsstudien - Skagerakbanen: Oslo - Sarpsborg - 

Göteborg blir saksorientert for Sarpsborg bystyre før avklaringen om en stor samferdselspakke i 

Sarpsborg foreligger?»  Dersom det hadde vært slik at ordføreren på det tidspunktet ikke kjente til 

denne rapporten måtte ordføreren ha meddelt dette.    

I et innlegg i SA den 9 des. 2021 opplyser administrasjonen at «Rapporten som Spydevold viser til at 

kommunen fikk i mai, er et arbeidsdokument som skal være et grunnlag for de vurderingene 

Sarpsborg selv skal gjøre.» 

Dermed kan det se ut til at den aktuelle rapporten har sirkulert i administrasjonen og i posisjonen 

mange måneder før den ble registrert som mottatt. Kontrollkomiteens leder har varslet at dette er 

en sak som kontrollkomiteen skal se på. Da må kontrollkomiteen få fullføre sitt arbeid, og rapportere 

om sine funn og vurderinger til bystyret, før bystyret gjør nye vedtak og tar stilling til Sarpsborgs 

videre arbeid med Skagerakbanen. 

Den 30 juni i år ble det avholdt et informasjonsmøte/seminar på Brennemoen i Mysen. Over 60 

personer var til stede. Andre berørte kommuner i Østfold var godt representert. Sarpsborg var 

invitert til å delta. Ingen fra administrasjonen møtte. Ingen av de to nåværende saksordførerne i 

Sarpsborg var til stede. Møtet ble ikke avholdt i Rakkestad slik kommunedirektøren skriver i sitt 

notat. SaFoSa stilte med to bystyrerepresentanter og KrF med 1.   

På dette møtet ble det opplyst at Sarpsborg har meldt seg av. Dette ble illustrert ved at det ble vist et 

kart der det var tegnet tre mulige traseer. To av disse traséene gikk gjennom Sarpsborg, men i takt 

med at foredragsholder opplyste om situasjonen forsvant de to traseene som gikk gjennom 

Sarpsborg. Det som da gjensto var en trase rett fra Halden til Rakkestad, og det er denne traséen det 

nå jobbes med. Riktignok inneholder dette alternativet et mulig sidespor fra Rakkestad til Ise. 

I møtet stilte jeg da spørsmålet om hvorvidt «toget hadde gått»? Dersom vi mot formodning skulle 

klare å få snudd holdningen til Skagerakbanen i Sarpsborg, ville det da være mulig å melde seg på 

igjen? Til dette ble det svart at det fortsatt ville være mulig, men at tidsvinduet for et slikt initiativ 

begynte å bli stramt. Stein Erik Westli fra Sarpsborg Frp, som også var til stede, opplyste at Sarpsborg 
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hadde to saksordførere i denne saken, at han var for, mens saksordfører for posisjonen var imot 

Skagerakbanen.   

Når man leser kommunedirektørens to saker som presenteres for formannskapet får man et helt 

annet bilde. Her gis det ingen informasjon om at Sarpsborg har meldt seg av. Det gis ingen 

informasjon om at kommunene rundt oss har oppfattet at Sarpsborg har meld seg av. Tvert imot 

fremstilles det som om Sarpsborg venter på de andre kommunene og at Sarpsborg er positive. 

I kommunedirektørens fremstilling oppfattes det også at det ikke kan bli noen utbygging uten at 

Staten tar initiativet. Sarpsborg er derfor positive, men venter på staten. Det er en real sak om 

posisjonen og administrasjonen mener at det er realiteten, og de kan også i teorien ha rett. 

Opposisjonen i Sarpsborg må likevel være i sin rett til å gjøre seg opp en egen mening om dette. Men 

hvordan skal opposisjonen, og også posisjonen, kunne mene noe om dette uten å først å ha fått den 

omtalte rapporten, hørt informasjon direkte fra Skagerakbanen, og også hørt Næringsforeningen i 

Indre Østfold og representanter fra de andre kommunene i Østfold som har oppfattet dette helt 

annerledes?  

Rekkefølgen i den videre prosessen bør derfor nå være at kontrollkomiteen fullfører og orienterer 

om sitt arbeid. Dernest at Sarpsborg bystyre får direkte informasjon fra de nevnte involverte parter.  

Først deretter kan bystyret gjøre et fornuftig opplyst valg angående det videre arbeidet med saken. 

Ståle Solberg 

Gruppeleder SaFoSa 
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From:                                 Asgeir Nesøen
Sent:                                  Wed, 31 Aug 2022 14:49:33 +0200
To:                                      Postmottak
Subject:                             Spørsmål til kontrollkomiteen ang. 19/04552

Hei, 

Kontrollkomiteen i Sarpsborg kommune skal nå undersøke fakta rundt den fraværende 
journalføringa av rapport om stasjonsplassering i Sarpsborg kommune som ble oversendt fra 
Skagerrakbanen i mai/juni 2021.

I den forbindelse har jeg tilfeldigvis kommet over kommunedirektørens notat til 
formannskapsmøtet 1. september, datert 22.08.2022, hvor fraværet av journalføring av den 
omtalte rapporten blir adressert. Dette notatet inneholder feil, uklarheter og diffuse formuleringer 
som offentligheten må få avklart og besvart hvis tilliten til lokaldemokratiet skal bestå.

Jeg ber derfor om at denne eposten videresendes til kontrollkomitéen i håp om at dette blir et 
bidrag til en kvalifisert opprydding i saken.

Kommunedirektøren "beklager at svar på henvendelsen [ang. journalføringsdato] ikke ble gjort 
korrekt etter forvaltningsloven og offentlighetsloven." Det er vel og bra med en beklagelse, men 
det finnes skjerpende omstendigheter rundt dette bruddet på offenlighetsloven som 
kontrollkomitéen bør vite om: Jeg ba postmottaket i kommunen ved innklaging av ikke besvart 
innsynskrav den 31.03.2022 om å sende kopi av min klage også til saksbehandlers sjef, Hege 
Hornnæs, jeg skrev: "[Jeg] må nesten be om at leder for Plan og Samfunnsutvkling, Hege 
Hornnæs, blir orientert om at neste skritt for meg nå er å gå til statsforvalteren for å få et pålegg 
om utlevering av den informasjonen jeg er ute etter." Nå vet jeg ikke om postmottaket faktisk har 
sendt den vedkommende eposten til Hege Hornnæs, men hvis så er gjort, så har Hege Hornnæs 
hatt kjennskap til saken fra 31. mars til jeg får svar på mitt innsynskrav 11. juli, drøye tre 
måneder senere, uten at noe ble gjort i sakens anledning. Hvilken motivasjon som ligger bak å la 
være å rydde opp i saken kjenner jeg ikke til, men resultatet er at dette for meg ser ut om 
tjenesteforsømmelse uansett grunn gitt at kommuneledelsen faktisk ble informert via postmottak 
den 31. mars. Kontrollkomitéen må få vite hvorfor kommunens ledelse ikke gjorde noe i saken 
før den til slutt kom tilbake fra Statsforvalterens kontor. Man må kunne kreve at 
kommuneledelsen tar affære når et lovbrudd er avdekka!

Når det gjelder den utelatte journalføringa av rapporten fra Skagerrakbanen påstås det at 
rapporten ble journalført i forbindelse av oppstartsnotatet 4. mars 2022, og at "rapporten hele 
tiden var tenkt presentert i forbindelse med en politisk sak". For det første fikk jeg vite av Hege 
Hornnæs, etter henvendelse fra Statsforvalteren at  rapporten ble journalført 21. februar 2022, og 
ikke 4. mars, 2022. Kommunedirektøren har altså ikke klart å få datoene riktig, på tross av 
kontrollkomiteens henvendelse.

For det andre betyr det ingenting om en sak er journalført i forbindelse med politisk behandling 
eller ikke: Det gis slett ikke adgang i loven til å avvente politisk behandling før man journalfører 
dokumenter. Videre har rapporten tydeligvis versert i kommunens ledelse, siden Sigmund Vister 
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omtaler rapporten i leserinnlegg i Sarpsborg Arbeiderblad den 9. desember 2021, altså mer enn to 
måneder FØR rapporten ble journalført.  Rapporten har altså blitt brukt av kommuneledelsen, og 
potensielt også den politiske posisjonen, men har ikke blitt journalført. Dette er svært alvorlig, og 
demonstrerer godt hvorfor vi har det lovverket vi har!

Kommunedirektøren påstår at "den politiske saken ble utsatt flere ganger etter som det har tatt tid 
å utarbeide et felles grunnlag sammen med de andre kommunene". Dette er regelrett feil, siden 
akkurat denne rapporten dreier seg om stasjonsplassering i Sarpsborg kommune. Men det har 
altså fremdeles ingenting med den foreliggende problemstilling å gjøre:  Innkommende 
dokumenter må journalføres uten unødig opphold hvis loven skal opprettholdes.

Kommunedirektøren kommer så med en uttalelse som for meg avgjør hens videre skjebne i 
Sarpsborg kommune: "Kommunedirektøren ser at rapporten fra Skagerakbanen burde vært 
journalført umiddelbart." Mener virkelig kommunedirektøren at Sarpsborg kommunes 
saksbehandlere BØR etterfølge loven? Eller mener hen at saksbehandlerne SKAL følge loven? 
Dette bør være et helt avgjørende spørsmål for kontrollkomiteen!

Helt til slutt vil jeg si at denne saken egentlig ikke dreier seg om Skagerrakbanen og Sarpsborgs 
samarbeid med Skagerrakbanen. Den dreier seg om at Sarpsborg kommune har brutt 
forvaltningsloven og arkivloven ved å la være å journalføre viktige dokumenter, samtidig som 
kommuneledelsen har brukt dokumentene i sitt arbeid. Dette undergraver tilliten mellom borger 
og kommuneledelse, og må adresseres for at tilliten skal bestå. Det er svært viktig at 
kontrollkomitéen holder fokus kun på det lovbruddet som har funnet sted.

Med vennlig hilsen
Asgeir Nesøen
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Bystyret v/ ordfører. 

 

 

 

INTERPELLASJON.                Sarpsborg 31.08.2022 

 
Interpellasjon vedrørende behandling av Skagerakbanen i Sarpsborg bystyre. 

 

 

Vi mener det er uryddig av ordføreren at en så sentral sak som en underveismelding i 

Skagerakbanen ikke behandles av bystyret. 

Etter vår oppfatning er det bystyret som eier denne saken ved at det er bystyret som tidligere har 

behandlet at vi skulle være positive og aktive i forhold til et samarbeid med Skagerakbanen. 

Nå blir i realiteten bystyret forsøkt holdt utenfor en prosess som bystyret har bestilt. 

Rent generelt ville det dessuten være naturlig at bystyret behandler en sak av så stor betydning for 

byen. 

 

Leder av kontrollkomiteen skal vurdere sak om innsyn. Når denne saken kommer til bystyret må 

bystyret få svar på hvorfor bystyret fortsatt ikke har fått rapporten, hvorfor rapporten ikke ble hentet 

frem, siden den ble etterspurt i interpellasjon i november 2021, hvorfor kommunens administrasjon 

omtaler rapporten i SA i desember 2021, siden den på det tidspunktet fortsatt ikke var registrert 

mottatt i kommunens system. 

Videre om ordfører ser at behandlingen av denne rapporten trolig må kunne oppfattes som en 

fornærmelse mot de som har lagt arbeid i å utarbeide rapporten og som trolig var spent på 

tilbakemeldingen fra politisk hold i Sarpsborg. 

 

Når disse spørsmålene er oppklart, utfordres ordføreren på om det kan arrangeres et informasjons 

seminar for bystyrets medlemmer der andre berørte kommuner, næringsforeningen i Indre Østfold 

og representanter for Skagerakbanen kommer og informerer om prosjektet. 

Kan ordfører ta initiativ til et slikt arrangement? 

 

Kan bystyret deretter forvente å få en politisk sak der bystyret kan gjøre vedtak basert på det som 

måtte fremkomme, både av kontrollkomiteens vurderinger og informasjon som vi her etterspør? 

 

Det vises videre til at det under møtet i Indre Østfold den 30. juni i år, arrangert av Indre Østfold 

Næringsforening, ble opplyst at Sarpsborg har meldt seg ut og ikke lenger er aktuell for fremføring 

av et dobbelt spor i regi av Skagerakbanen. 

Det ble oppfattet at det ikke lenger arbeides med noen trase fra Oslo til Gøteborg som går gjennom 

Sarpsborg. 

Det ble videre oppfattet at Rakkestad er invitert med i prosjektet som en erstatning for Sarpsborg. 

Det skal ha skjedd i juni i år. Det eneste som synes å være aktuelt for Sarpsborg sin del, er et mulig 

sidespor fra Rakkestad til Ise. 

 

Det er videre kjent at den ene av to saksordførerne fra Sarpsborg møtte i  Mysen 20. juni. Det er 

referert at han opplyste at han var for Skagerakbanen, mens den andre saksordføreren, som 

representerer posisjonen, var mot. 

Innebærer dette at posisjonen i Sarpsborg også er mot et mulig sidespor fra Rakkestad? 

Her er spørsmålet både hva som er det riktige, og ikke minst hva som ble oppfattet av andre som var 

tilstede på møtet. Og, ikke minst, hva har de som arbeider med utredningene og mulige traseer 

oppfattet? 
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Er det korrekt oppfattet at det tidligere ble jobbet med et mulig dobbeltspor gjennom Sarpsborg, 

men at dette ikke lenger konkret jobbes med et mulig dobbeltspor gjennom Sarpsborg fordi det 

oppfattes at Sarpsborg har sakt nei? 

I et slikt tilfelle blir vel underveismeldingen i formannskapet 1. september, tilnærmet meningsløs da 

den i så fall ikke er i samsvar med en faktisk realitetsorientering. 

 

Det kan synes å være et svært stort sprik mellom hvordan Sarpsborg har blitt meldt og oppfattet 

utad og hvordan saken presenteres internt i Sarpsborg. 

Uansett hva som er rett må dette oppklares. 

 

Dersom det faktisk ikke lenger arbeides med muligheten for at et eventuelt dobbeltspor Oslo – 

Gøteborg kan gå via Sarpsborg, må bystyret først få avklart om det fortsatt er mulig å melde seg på 

igjen. 

Videre må bystyret ta stilling til om vi ønsker at mulige traseer gjennom Sarpsborg fortsatt kan bli 

vurdert. 

 

 

Konklusjonen blir dette: 

Vil ordføreren ta initiativ til et seminar der bystyret kan møte og høre representanter for de andre 

berørte kommunene, næringsforeningen i Indre Østfold og fra Skagerakbanen, slik at alle spørsmål 

knyttet til realitetsorientering kan avklares/kvalitetssikres og legges til grunn for videre fremdrift i 

saken. 

 

 

 

For Sarpsborg Pensjonistparti 

 

 

Ståle Hansen. 
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Svar til Ståle Hansen – 15.09.22 
 
 
Ordfører! 
 
Takk til Ståle Hansen for interpellasjonen. 
 
Det er med grunnlag i bystyrets vedtak 4. mars 2021 opprettet en saksordførersak om 
Skagerakbanen. Dette er i tråd med hvordan delegeringsreglementet sier at Sarpsborg kommune skal 
behandle strategiske utrednings- og utviklingssaker, som Skagerakbanen må kunne sies å være. 
 
Det samme reglementet sier at underveismeldinger som hovedregel kun behandles i det organet 
som har saksordførersaken, i dette tilfellet formannskapet. Formannskapet er med det tillagt et 
utredningsansvar. Det vil bli fremmet en sak til bystyret, når formannskapet vurderer at det er 
grunnlag for det. Foreløpig er det ikke det. Bystyrets holdning til høyhastighetsbane er uttrykt 
gjennom vedtaket 4. mars 2021. Selv om det foreligger en rapport med angivelse av mulige 
stasjonsplasseringer, er det behov for mer utredning og avklaring før kommunen eventuelt kan ta 
stilling til om det skal igangsettes et planarbeid for å vurdere stasjonsplassering og linjeføring. 
 
Jeg mener derfor denne saken er håndtert ryddig, og jeg ser ingen grunn til at noen skal være 
fornærmet over Sarpsborg kommunes behandling av saken. Kommunedirektøren har beklaget at 
rapporten ikke ble journalført umiddelbart slik offentlighetsloven forutsetter, samt at en 
henvendelse om dette ikke ble svart opp slik den burde. Jeg ser på det som en uheldig feil og slutter 
meg til kommunedirektørens beklagelse, men ser ikke at det er grunn til å kritisere kommunens 
saksbehandling utover dette. 
 
Skal vi håndtere en sak som Skagerakbanen på en ryddig måte, må vi forholde oss til den 
informasjonen kommunedirektøren legger fram, til den offisielle kommunikasjonen mellom partene i 
saken og til de vedtakene som faktisk fattes av Sarpsborg kommune, av andre kommuner og av 
statlige myndigheter. 
 
Sarpsborg kommune har svært begrensede ressurser å bruke på en omfattende sak som 
Skagerakbanen. Det kan ikke være Sarpsborg kommunes ansvar verken å oppklare eller korrigere noe 
som er blitt sagt på et møte i næringsforeningen i Indre Østfold. Og kommunen kan absolutt ikke ta 
ansvar for hva tilstedeværende på møtet har oppfattet. Jeg ønsker at den tiden politikere og 
administrasjon i Sarpsborg kommune bruker på denne saken skal målrettes mot å få avklaringer slik 
at arbeidet kommer videre.  
  
Samtidig erkjenner jeg at dette er en type sak som kan være krevende for politikere å vite hvordan 
man skal forholde seg til. Det finnes ingen standard saksgang for slike saker.  
  
Jeg vil derfor understreke overfor Annar Hasle, som jeg hadde en litt hard disputt med i 
formannskapet, at jeg respekterer engasjementet, og at jeg ønsker at vi diskuterer dette på en 
konstruktiv måte.  
  
Jeg har i etterkant av formannskapets møte tatt kontakt med Skagerrakbanen, og avtalt et nytt møte. 
Skagerrakbanen ønsker større framdrift og progresjon fra Sarpsborg kommune sin side, de vil at det 
skal skje mer. Dette kan skyldes at Skagerakbanen har forventninger som kommunen ikke har kunnet 
imøtekomme, men jeg er også åpen for at det kan være ting som kommunen kunne håndtert 
annerledes. Jeg ønsker å engasjere meg ytterligere for å finne ut av det, og for å bidra til en god 
dialog med Skagerakbanen videre.  
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Jeg har også kommet til at det kan være en god løsning å avholde et seminar for bystyret i 
forbindelse med møtet 13. oktober. Bystyrets medlemmer vil da kunne få informasjon direkte fra 
Skagerakbanen, og få svar på spørsmål. Jeg vil samtidig understreke at behandlinger av saker i 
Sarpsborg bystyre alltid skal baseres på utredninger fra kommunedirektøren, slik kommuneloven 
forutsetter. Seminaret er ikke en erstatning for kommunens saksbehandling, men et supplement.  
  
Til slutt vil jeg også si at jeg opplever selv å ha en god dialog med kontrollutvalgets leder, og jeg 
kommer til å møte i kontrollutvalgets møte etter avtale med leder. 
 
Jeg foreslår derfor følgende vedtak: 
«Det avholdes et seminar for bystyrets medlemmer om Skagerakbanen, i forbindelse med bystyrets 
møte 13. oktober.» 
 
 
  
Sindre Martinsen-Evje 
Ordfører Sarpsborg kommune 
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SAKSUTSKRIFT
Arkivsak-dok. 19/09436-159
Saksbehandler Hilde Øisang

Interpellasjon: Skagerakbanen

Saksgang Møtedato Saknr
1 Bystyret 2019-2023 15.09.2022 61/22

Behandling i Bystyret 2019-2023 15.09.2022:
Interpellanten Ståle Hansen (Pp) fremmet interpellasjonen.

Ordføreren leste opp sitt svar.

Ordførerens svar:
Takk til Ståle Hansen for interpellasjonen.

Det er med grunnlag i bystyrets vedtak 4. mars 2021 opprettet en saksordførersak om 
Skagerakbanen. Dette er i tråd med hvordan delegeringsreglementet sier at Sarpsborg 
kommune skal behandle strategiske utrednings- og utviklingssaker, som Skagerakbanen 
må kunne sies å være.

Det samme reglementet sier at underveismeldinger som hovedregel kun behandles i det 
organet som har saksordførersaken, i dette tilfellet formannskapet. Formannskapet er med 
det tillagt et utredningsansvar. Det vil bli fremmet en sak til bystyret, når formannskapet 
vurderer at det er grunnlag for det. Foreløpig er det ikke det. Bystyrets holdning til 
høyhastighetsbane er uttrykt gjennom vedtaket 4. mars 2021. Selv om det foreligger en 
rapport med angivelse av mulige stasjonsplasseringer, er det behov for mer utredning og 
avklaring før kommunen eventuelt kan ta stilling til om det skal igangsettes et planarbeid for 
å vurdere stasjonsplassering og linjeføring.

Jeg mener derfor denne saken er håndtert ryddig, og jeg ser ingen grunn til at noen skal 
være fornærmet over Sarpsborg kommunes behandling av saken. Kommunedirektøren har 
beklaget at rapporten ikke ble journalført umiddelbart slik offentlighetsloven forutsetter, samt 
at en henvendelse om dette ikke ble svart opp slik den burde. Jeg ser på det som en uheldig 
feil og slutter meg til kommunedirektørens beklagelse, men ser ikke at det er grunn til å 
kritisere kommunens saksbehandling utover dette.

Skal vi håndtere en sak som Skagerakbanen på en ryddig måte, må vi forholde oss til den 
informasjonen kommunedirektøren legger fram, til den offisielle kommunikasjonen mellom 
partene i saken og til de vedtakene som faktisk fattes av Sarpsborg kommune, av andre 
kommuner og av statlige myndigheter.

Sarpsborg kommune har svært begrensede ressurser å bruke på en omfattende sak som 
Skagerakbanen. Det kan ikke være Sarpsborg kommunes ansvar verken å oppklare eller 
korrigere noe som er blitt sagt på et møte i næringsforeningen i Indre Østfold. Og kommunen 

20



side 2 av 3

kan absolutt ikke ta ansvar for hva tilstedeværende på møtet har oppfattet. Jeg ønsker at 
den tiden politikere og administrasjon i Sarpsborg kommune bruker på denne saken skal 
målrettes mot å få avklaringer slik at arbeidet kommer videre. 
 
Samtidig erkjenner jeg at dette er en type sak som kan være krevende for politikere å vite 
hvordan man skal forholde seg til. Det finnes ingen standard saksgang for slike saker. 
 
Jeg vil derfor understreke overfor Annar Hasle, som jeg hadde en litt hard disputt med i 
formannskapet, at jeg respekterer engasjementet, og at jeg ønsker at vi diskuterer dette på 
en konstruktiv måte. 
 
Jeg har i etterkant av formannskapets møte tatt kontakt med Skagerrakbanen, og avtalt et 
nytt møte. Skagerrakbanen ønsker større framdrift og progresjon fra Sarpsborg kommune sin 
side, de vil at det skal skje mer. Dette kan skyldes at Skagerakbanen har forventninger som 
kommunen ikke har kunnet imøtekomme, men jeg er også åpen for at det kan være ting som 
kommunen kunne håndtert annerledes. Jeg ønsker å engasjere meg ytterligere for å finne ut 
av det, og for å bidra til en god dialog med Skagerakbanen videre. 
 
Jeg har også kommet til at det kan være en god løsning å avholde et seminar for bystyret i 
forbindelse med møtet 13. oktober. Bystyrets medlemmer vil da kunne få informasjon direkte 
fra Skagerakbanen, og få svar på spørsmål. Jeg vil samtidig understreke at behandlinger av 
saker i Sarpsborg bystyre alltid skal baseres på utredninger fra kommunedirektøren, slik 
kommuneloven forutsetter. Seminaret er ikke en erstatning for kommunens saksbehandling, 
men et supplement. 
 
Til slutt vil jeg også si at jeg opplever selv å ha en god dialog med kontrollutvalgets leder, og 
jeg kommer til å møte i kontrollutvalgets møte etter avtale med leder.

Jeg foreslår derfor følgende vedtak:
«Det avholdes et seminar for bystyrets medlemmer om Skagerakbanen, i forbindelse med 
bystyrets møte 13. oktober.»

Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken:
Ståle Hansen (Pp), Svein Larsen (Ap), Jon Jæger Gåsvatn (DRP), Ole Gunnar Torgrimsby 
(Sp), Annar Hasle (KrF), Helge Skår (uavh.repr.), Jan Petter Bastøe (R), Helene Winther 
Gjerløw (MDG), Jon Gåsvatn (DRP), Steinar Haakenstad (SaFoSa) 

Votering
Ordføreres forslag ble enstemmig vedtatt.

Bystyrets vedtak 
Det avholdes et seminar for bystyrets medlemmer om Skagerakbanen, i forbindelse med 
bystyrets møte 13. oktober.
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Interpellasjon: Skagerakbanen

Interpellasjon:
Det vises til vedlagte interpellasjon.

Vedlegg: 
Interpellasjon fra Ståle Hansen (PP) mottatt 01.09.2022 (kl. 01.43)

Ordførerens svar legges fram for Bystyret 15.09.2022.

Rett utskrift.
Dato: 16.09.2022

Hilde Øisang
Formannskapssekretær

Dokumentet er elektronisk signert.

Saken oversendes saksbehandler for oppfølging.
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/116 
Dokumentnr.: 30 
Løpenr.: 237626/2022 
Klassering: 3003-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 28.09.2022 22/38 

 

Revisjonsbrev nr. 2/2022 - Kommunaldirektørens tilsvar 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tiltak på revisjonsbrev nr. 2/2022 til 

orientering 
 

2. Revisjonsbrev nr. 2/2022 lukkes 
 
Fredrikstad, 31.08.2022 
 
 
 

Vedlegg 
Sarpsborg kommune – Svar på revisjonsbrev nr. 2/2022 og administrasjonens oppfølging, 
datert 29.08 2022 og prosedyre ved beregning av selvkost 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU 07.06 2022 sak 22/28 «Revisjonsbrev nr. 2/2022» – Kontrollutvalgets oppfølging 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet den 7. juni 2022 i sak 22/28 - revisjonsbrev nr. 2/2022.  
Revisjonsbrev nr. 2/2022 viste til følgende merknader: 

 
 «Selvkostregnskapet skal belastes med pensjonskostnader, fratrukket bruk av 

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

 
Med bakgrunn i revisjonsbrevet fattet kontrollutvalget følgende vedtak i saken: 
1. Revisjonsbrev nr. 2/2022 tas til orientering. Kontrollutvalget ber kommunedirektør om å 

sørge for at revisjonens påpekning blir fulgt opp med nødvendige tiltak 
 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektør om en skriftlig tilbakemelding om tiltak som 
iverksettes, til kontrollutvalgets møte den 13.09 2022 
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Kommunedirektør viser i brev til sekretariatet datert 29.08 2022 for tiltak som i imøtekommer 
revisjonens merknad. Tiltak er innarbeidet i en egen prosedyre ved beregning av selvkost se 
punkt 4 Pensjon. 
 
Vi viser i helhet til kommunedirektørens tilsvar som ligger vedlagt saken. 
 

Vurdering 
Etter sekretariatets vurdering beskriver kommunedirektøren tiltak som ivaretar revisjonens 
merknad gitt i revisjonsbrevet. Sekretariatet anbefaler derfor kontrollutvalget om å ta 
kommunedirektørens tilsvar til orientering. Videre anbefaler vi at revisjonsbrev nr. 2/2022 
lukkes.  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT 
KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP
Dikeveien 29
1661 ROLVSØY

Deres ref.: Vår ref.: Dato:
  22/00725-30 31.08.2022

Oppfølging av revisjonsbrev nr. 2/2022 

Det vises til kontrollutvalgets møte 7. juni der det ble fattet følgende vedtak:

1. Revisjonsbrev nr. 2/2022 tas til orientering. Kontrollutvalget ber kommunedirektør om 
å sørge for at revisjonens påpekning blir fulgt opp med nødvendige tiltak
Kontrollutvalget ber kommunedirektør om en skriftlig tilbakemelding om tiltak som 
iverksettes, til kontrollutvalgets møte den 13.09 2022.

Vedtaket fra møtet i kontrollutvalget er fulgt opp gjennom en egen prosedyre for beregning 
av selvkost. I prosedyren er det tatt inn et eget punkt om pensjon. Prosedyren ligger vedlagt.

Med hilsen

Hilde Lind

Dette brevet er signert elektronisk 

Vedlegg:

        

Saksbehandler: Hilde Lind, Virksomhet økonomi
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Formål 
Prosedyren skal være et hjelpeverktøy til støtte for ansatte som budsjetterer og foretar etterkalkyle innen 
selvkostområde.

Gjelder for 
Denne prosedyren gjelder for ansatte i Virksomhet økonomi.

Lovgrunnlag 
Forurensningsloven § 34

Lov om kommunale vass og avløpsanlegg § 3

Forurensningsforskrift kap. 16

Plan og bygningsloven § 33-1

Matrikkelloven § 32

Brann og eksplosjonsvernloven § 28

Forurensningsloven §§ 26, 30 og 34

Kommuneloven §15

Veileder til Selvkostforskriften H-2465

Veileder for beregning av selvkost og gebyrforskrift i byggesaker H-2514

Forskrift om beregning av samlet selvkost

Generelt 
Produksjonen av selvkosttjenester kan organiseres på flere måter. Kommuneloven § 15-1 og selvkostforskriften gjelder 
uavhengig av hvordan virksomheten er organisert. Det innebærer for eksempel at hvis kommunen har satt ut hele 
tjenesten til et interkommunalt selskap eller til et kommunalt eid aksjeselskap, og dette er gjort ved utvidet egenregi 
etter lov om offentlige anskaffelser § 3-1 (i motsetning til å være satt ut på anbud), vil reglene om beregning av selvkost 
også gjelde for beregningen av hva som er selskapets selvkost, på samme måte som om kommunen selv hadde 
produsert tjenesten. Se også forskriften § 3 om beregningsgrunnlaget.

Selvkostforskriften bygger på at det utarbeides én samlet selvkostkalkyle for kommunen for det aktuelle 
tjenesteområdet, uavhengig av organisering. Det vil si én selvkostkalkyle som inneholder alle gebyrinntektene og alle 
kostnadskomponentene fratrukket tilhørende inntekter som inngår i samlet selvkost for kommunen, årets overskudd eller 
underskudd, avsetning til eller bruk av selvkostfond, eventuelt framføring av underskudd. Det vil som regel være naturlig 
at den virksomheten som har gebyrinntektene, også er den virksomheten som har den samlete selvkostkalkylen for 
kommunen, enten dette er kommunekassen, et kommunalt foretak, et kommunalt oppgavefellesskap, et interkommunalt 
selskap (IKS) eller et aksjeselskap (AS). Den samme enheten har også kommunens selvkostfond i sitt årsregnskap. 
Dokumentasjonskravet i forskriften § 9 hviler på den samme enheten.

Samlet selvkost for en tjeneste skal tilsvare merkostnaden ved å yte tjenesten.

Samlet selvkost skal fastsettes ut fra følgende prinsipper:
a)  Kostnadene skal beregnes ut fra gjennomførte transaksjoner og anskaffelseskost.

b)  Investeringskostnadene skal beregnes ut fra avskrivningene på investeringene og beregnete rentekostnader.

c)  Investeringskostnadene skal fordeles over den tiden investeringene forventes å være i bruk.

Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om beregning av selvkost og gjøre unntak fra tredje ledd.

Med utgangspunkt i forrige års budsjett og handlingsplan skal alle endringer i fremtidige driftsnivåer komme frem ved 
rullering av kommende budsjett og handlingsplan. Neste års drifts- og investeringsramme for 4 årsperioden danner 

Prosedyre / rutine 
Prosedyre ved beregning av selvkost

Organisasjon/Økonomi/Økonomi  
Dokument-ID: 8041
Versjon: 0
Status: Godkjent

Dokumentansvarlig:
Bård Andersen 
Utarbeidet av:
Bård Andersen 

Godkjent av: 
Hilde Synnøve Lind 

Godkjent fra:
29.08.2022 

 

Vær oppmerksom på at dokumentet kan være endret etter utskrift.
Prosedyre / rutine Prosedyre ved beregning av selvkost Utskriftsdato: 29.08.2022
Dokumentansvarlig: Bård Andersen Godkjent av: Hilde Synnøve Lind Dokument-Id: 8041 - Versjon: 0 Side 1 av 4
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grunnlaget for fastsetting av selvkost innenfor tjenestene. På bakgrunn av dette foreslås neste års gebyr.

Ved regnskapsavleggelse foretas det en etterkalkyle. Denne fastslår over eller underskudd innenfor det enkelte 
selvkostområde. Overskudd avsettes til bundet driftsfond (selvkostfond) for det enkelte selvkostområde der selvkost er 
vedtatt. Underskudd dekkes av eksisterende selvkostfond eller framføres for dekning senere. Der det ikke er vedtatt 
selvkost dekkes underskuddet på lik linje som tjenestene utenfor selvkostområde. 

Selvkostområdene slam og renovasjon er det lovfestet selvkost. For områdene vann, avløp og feiing besluttes dette av 
bystyre gjennom årlige budsjettvedtak. Når det gjelder andre områder fortas selvkostberegningen for å vise at 
kommunen ikke tar gebyr utover selvkost, dette for de tjenester der det ikke er helt åpenbart at gebyrene er innenfor 
selvkostpris.

Fremgangsmåte 

Fremgangsmåte ved budsjettering
Ved 2.tertialrapport lages det en årsprognose for selvkostområdene. Dette er en rapport til bystyre på avvik på 
økonomiforutsetningene lagt i årets budsjett. 2. tertialrapport er blir også lagt til grunn for estimater på ny 
fondsbeholdning/fremførbart underskudd per 01.01 neste år, og er dermed en viktig rapportering for å kunne estimere 
gebyrene kommende år. Regnskapsprognosen brukes som grunnlag for neste års budsjett, som er første år i 
handlingsplan. Budsjett og handlingsplan korrigeres deretter for nye prioriteringer og endrede drifts- og 
investeringsforutsetninger.

For øvrig vises til brukerveiledning til Momentum selvkost.

1 Direkte driftsutgifter
Inneværende års vedtatte budsjett justert for endrede driftsforutsetninger (jf. årsprognose) og eventuelle ny driftstiltak 
legges til og danner grunnlag for neste års budsjetterte driftskostnader. Dette registreres i selvkostverktøyet og 
prisjusteres.  Prisjusteringen videreføres i hele handlingsplanperioden på gebyrestimater frem i tid.

2 Investeringer
Forventede investeringskostnader i kommunedirektørens budsjettforslag for neste år og handlingsplanperioden danner 
grunnlaget for fremtidige kapitalkostnader. Investeringene legges inn i selvkostverktøyet etter avskrivningstid og 
forventet fremdrift. Det bør også gjøres en vurdering av tidligere vedtatte investeringer med tanke på fremdrift.

3 Indirekte kostnader
Indirekte driftskostnader omfatter kostnader til stabs- og støttetjenester, fellestjenester og kontrollfunksjoner som utfyller 
eller understøtter selvkosttjenesten. Andelen indirekte driftskostnader som tilordnes selvkost, skal gjenspeile 
selvkosttjenestens bruk av disse tjenestene og funksjonene.

Fordelingsnøkler for indirekte kostnader gjennomgås. Dette gjøres i samarbeid med driftsenheter. Viser til 
brukerveiledning til Momentum selvkost. Det gjøres også et påslag for indirekte kapitalkostnader.

4 Kapitalkostnader
Fastsettes iht. markedsrenter 5 årig swap rente med ett tillegg på 0,5 %. For årene i økonomiplan justeres denne med 
utgangspunkt i forventet renteutvikling.

5 Fastsettelse av gebyr. 
Gebyrene innenfor vann, avløp, renovasjon, slam og feiing fastsettes etter selvkostprinsippet (etter vedtak fra bystyre). 
Kommunens direkte og indirekte kostnader blir dermed dekket gjennom gebyret. For andre områder der selvkost ikke er 
vedtatt, gjøres det egne prisvedtak. Det foretas en kontroll på at ikke disse prises utover selvkostnivå.

Generasjonsprinsippet følges, evt. fondsdisponeringer i budsjett og handlingsplan foretas primært etter dette prinsippet. 
Sekundært for å stabilisere priser for å unngå store prisvariasjoner fra ett år til ett annet.

Fremgangsmåte ved etterkalkyle
Ved årsavslutning lages det en etterkalkyle for selvkostområde. Denne viser de eksakte kostnader og inntekter for de 
enkelte selvkostområde. Eventuelle overskudd/underskudd for områder der det er vedtatt selvkost avregnes mot fond, 
Vær oppmerksom på at dokumentet kan være endret etter utskrift.
Prosedyre / rutine Prosedyre ved beregning av selvkost Utskriftsdato: 29.08.2022
Dokumentansvarlig: Bård Andersen Godkjent av: Hilde Synnøve Lind Dokument-Id: 8041 - Versjon: 0 Side 2 av 4
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ved manglende fondsdekning tas underskudd til inndekning i fremtidige år. Det vises for øvrig til brukerveiledning til 
Momentum selvkost, samt lovgrunnlag. Det er i veileder til Selvkostforskriften H-2465 beskrevet og forklart hva som kan 
inngå i grunnlaget for selvkost.

1 Direkte driftsutgifter og inntekter
Driftsregnskapet leses inn og dateres i selvkostverktøyet. De enkelte tjenester som inngår i de enkelte selvkostområdene 
defineres i selvkostverktøyet. Det gjøres vurderinger om det bør foretas revideringer av kommunens kontoplan for 
inneværende, og kommende regnskapsår.

2 Investeringer
Årsregnskapet for investering fordelt etter tjeneste og avskrivningstid. Investeringene registreres i selvkostverktøyet 
etter selvkostområde og avskrivningstid. Dette danner grunnlaget for tjenestens 
investeringskostnader. Investeringskostnadene skal beregnes ut fra avskrivningene på investeringene og beregnete rentekostnader

Hvis et varig driftsmiddel selges, skal differansen mellom salgssummen og driftsmidlets restverdi inngå i selvkost som 
en inntekt eller kostnad. Hvis et varig driftsmiddel utrangeres, skal en eventuell restverdi inngå i selvkost som en 
nedskrivning.

3 Indirekte kostnader
De kostnader som danner grunnlag for indirekte kostnader fordeles etter fordelingsnøkler. Jf. punkt 3 under 
fremgangsmåte for budsjett.

4 Pensjon 
Funksjon 170 «Årets premieavvik» beregnes og inkluderes etter fordelingsnøkkel årsverk på respektive tjenester

Funksjon 171 «Amortisering av tidligere års premieavvik» beregnes og inkluderes etter fordelingsnøkkel årsverk på 
respektive tjenester

Funksjon 172 «Pensjon- sikringsordning» beregnes og inkluderes etter fordelingsnøkkel årsverk på respektive tjenester

Funksjon 173 «premiefond» fordeles avkastningen på funksjonen i selvkostkalkylen med andel av antall årsverk på 
respektive selvkosttjenester.

Selvkostforskriften regulerer ikke om selvkost skal beregnes ut fra pensjonspremier eller pensjonskostnader. Om selvkost 
beregnes ut fra pensjonspremier eller pensjonskostnader må derfor regnes som likeverdige alternativer, og 
utgangspunktet vil være at selvkost beregnes ut fra det som er regnskapsført i årsregnskapet.

Enten selvkost beregnes ut fra pensjonspremier eller pensjonskostnader, må valgt metode praktiseres konsistent over 
tid. Hvis praksis skal endres må dette gjennomføres slik at det ikke gir urimelige utslag i gebyrgrunnlaget, særlig med 
hensyn på generasjonsprinsippet og slik at endringen ikke medfører dobbelbelastning. Dersom for eksempel selvkost har 
vært beregnet på grunnlag av pensjonspremiene, og praksis skal endres slik at selvkost beregnes på grunnlag av netto 
pensjonskostnader og amortiseringskostnader, kan ikke amortiseringskostnader for tidligere års premieavvik tas med for 
de årene hvor selvkost har vært beregnet ut fra pensjonspremier.

Prinsipp for føring av pensjon bør derfor ikke endres.

5 Kapitalkostnader
Fastsettes iht. markedsrenter 5 årig swap rente med ett tillegg på 0,5%.

6 Etterkalkyle av gebyr.
Eventuelle overskudd/underskudd avregnes mot fond, underskudd tas til inndekning i fremtidige år for de tjenestene 
der selvkost eller selvkostgrad er vedtatt. Selvkost må være vedtatt i budsjett for kommende år.

Ved årets slutt skal det for disse tjenestene legges til beregnete renteinntekter på et selvkostfond. Renteinntektene skal 
beregnes ut fra årets gjennomsnittlige beholdning på fondet og kalkylerenten. Det beregnes også renter på fremført 
underskudd.

Vær oppmerksom på at dokumentet kan være endret etter utskrift.
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7 Note til årsregnskapet
Etterkalkylen presenteres i kommunens årsregnskap gjennom egen selvkostnote.

Dokumentreferanser 
Forurensningsloven § 34

Lov om kommunale vass og avløpsanlegg § 3

Forurensningsforskrift kap. 16

Plan og bygningsloven § 33-1

Matrikkelloven § 32

Brann og eksplosjonsvernloven § 28

Forurensningsloven §§ 26, 30 og 34

Kommuneloven §15

Veileder til Selvkostforskriften H-2465

Veileder for beregning av selvkost og gebyrforskrift i byggesaker H-2514

Forskrift om beregning av samlet selvkost

Internkontroll 
Virksomhetsleder har ansvar for å påse at prosedyren etterleves innenfor egen virksomhet.

 

Vær oppmerksom på at dokumentet kan være endret etter utskrift.
Prosedyre / rutine Prosedyre ved beregning av selvkost Utskriftsdato: 29.08.2022
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/118 
Dokumentnr.: 51 
Løpenr.: 224797/2022 
Klassering: 3003-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 28.09.2022 22/39 

 
 

Workshop og bestilling av forvaltningsrevisjoner for august 2022 til juli 2024 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Avtalen som kontrollutvalget vedtok den 13. juni 2022 utgår og blir erstattet av en 

bestilling. 
 

2. Kontrollutvalget vedtar «Bestilling av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i 
Sarpsborg kommune august 2022 til juli 2024», med de føringer som fremkom i møtet 
den 13. juni 2022 i sak 22/21.  
 

3. Bestillingen oversendes Østre Viken kommunerevisjon IKS, med en forventning om at 
det blir levert som forutsatt. 
 

4. Dersom det senere skal gjøres endringer i bestillingen, eller revisjonen ikke kan levere 
i henhold til bestilling, settes dette opp som egen sak i møte i kontrollutvalget. 

 
Fredrikstad, 07.07.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Bestilling av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Sarpsborg kommune august 

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

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner i Sarpsborg kommune august 2022 til juli 

2024, sak 22/32 den 07.06.2022  
 Kontrollutvalgssak 22/16, 02.05.2022, Rutine for avtale om levering av 

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

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

2022 – juli 2024 
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Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet den 07.06.2022, sak 22/32, Avtale om levering av 
forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Sarpsborg kommune. Kontrollutvalget vedtok 
følgende:  
1. 
Kontrollutvalget vedtar «Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i 
Sarpsborg kommune august 2022 til juli 2024» med de føringer som fremkom i møtet. 
2. 
Dersom det senere skal gjøres endringer i avtalen settes denne opp som egen sak i møte i 
kontrollutvalget. 
 
Utvalget kom også med innspill til problemstillinger/avgrensninger til de ulike prosjektene, 
Samt ønske om at avtalen rulleres i første møte 2023 og at revisjonen tar et møte med 
administrasjonen vedr. prosjektet «covid-19». 
 
I etterkant av møtet har flere av kontrollutvalgene i de andre kommunene hvor ØKUS KOF 
er sekretariat vedtatt at denne saken skal utsettes. Bakgrunnen for utsettelsen var at det 
ikke var enighet mellom revisjonen og kontrollutvalget om signering av en slik avtale. 
Kontrollutvalget i Sarpsborg utsatte ikke saken. Imidlertid mener sekretariatet at det ikke er 
hensiktsmessig med en slik avtale så lenge den ikke blir undertegnet av begge parter. 
 
Sekretariatet legger derfor saken frem på nytt for kontrollutvalget og kaller nå saken 
bestilling av forvaltningsrevisjoner i perioden august 2022 til juli 2024. 
 
Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022-juli 2024 er allerede vedtatt av både kontrollutvalg 
og bystyret. Dette ble utarbeidet med utgangspunkt i en risiko- og vesentlighetsvurdering i 
henhold til kommunelovens § 23-3. Planverket bør derfor være utgangspunktet for en 
bestilling til revisjonen. Forvaltningsrevisjoner kan også være hendelsesbaserte. Det vil si 
ikke planlagte revisjoner med bakgrunn i en uønsket hendelse/tilstand, basert på 
henvendelser/varslinger/medieoppslag/ bystyresaker eller lignende. Dette må tas stilling til 
løpende i planperioden. 
 
Følgende områder er vedtatt forvaltningsrevisjoner for i perioden, (justert i møtet 7. juni 
2022): 
1 Oppfølging av politiske vedtak  
2 Barnevern – plassering, samvær og gjenforening  
3 Personvern  
4 Kommunens bruk av alternativ skolearena  
5 Levekårsutfordringer - utenforskap  
6 Tildeling av tjenester (og pårørende oppfølging)  
7 Barnehage - spesialpedagogisk hjelp i kommunale og private barnehager  
8 Covid 19 
 
Kontrollutvalget skal i dagens møte tydeliggjøre hva de ønsker bestilt. Dette skal innarbeides 
i bestillingen. Målet med bestillingen er å sikre en god dialog og en gjensidig forståelse av 
forvaltningsrevisjonsprosjekter som er vedtatt skal gjennomføres i denne planperioden. 
Prosjekt 1 er det bestilt prosjektplan for. Den vil også følge denne bestillingen videre.  
 
I møtet bør det være en workshop hvor kontrollutvalget drøfter bakgrunnen og formålet med 
de ulike prosjektene som er vedtatt skal gjennomføres. Kontrollutvalget kan og bør også gi 
innspill til problemstillinger til det enkelte prosjekt.  
 
I møtet den 07.06. 2022 diskuterte kontrollutvalget de syv neste prosjektene i planverket og 
kom med innspill, herunder noterte sekretariatet seg følgende: 
 

«For prosjekt 3: Revisjonen kommer med forslag. Fokus på hvor dette kan bli dyrest for 
kommunen. 
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For prosjekt 8: Revisjonen tar et møte med administrasjonen vedr. prosjektet «covid-19». 
 
Forøvrig ønsket kontrollutvalget at avtalen skulle rulleres i første møte 2023.» 

 
Dette som er oppramset skal innarbeides i bestillingen. Hvis kontrollutvalget har ytterligere 
synspunkter har de mulighet til å komme med det i dagens møte. 
 
Revisjonen skal videre utarbeide prosjektplaner der omfang og problemstillinger knyttet til 
forvaltningsrevisjonen fremkommer i tråd med bestillingen. Disse skal legges frem for 
kontrollutvalget til behandling. 
 
Forvaltningsrevisjon må gjennomføres innenfor budsjettrammen for revisjonen for årene 
2022 – 2024. Budsjettrammen blir innstilt av kontrollutvalgene til bystyret årlig, men dette 
etter innspill fra representantskapet i Østre Viken kommunerevisjon IKS sitt årlige vedtatte 
budsjett. 
Det er vedtatt å gjennomføre 8 prosjekter i denne perioden. Det er i budsjettperioden anslått 
3100 timer (antall budsjetterte timer for forvaltningsrevisjon 2022*2,5. Oppfølgingsrapporter 
er ikke iberegnet denne summen). 
 
Et forvaltningsrevisjonsprosjekt krever i gjennomsnitt 300-400 timer. Bystyret har delegert til 
kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden. Ved 
endringer i enten prosjektplaner, eller nye hendelsesbaserte prosjekt, som utgjør at det må 
benyttes flere forvaltningsrevisjonstimer enn forventet, må kontrollutvalget søke Bystyret om 
ekstra bevilgning. Bystyret kan også selv bestille forvaltningsrevisjoner utover planverk. 
 

Vurdering 
Siden det ikke får blitt en gjensidig avtale mellom kontrollutvalg og revisjonen så vurderer 
sekretariatet at en skriftlig bestilling kan bidra til god dialog og gjensidig 
forståelse av forvaltningsrevisjonsprosjektet. Sekretariatet ser det som viktig at 
kontrollutvalget har en workshop hvor de går gjennom de ulike områdene, i forkant av at 
revisjonen utarbeider forslag til prosjektplan. 
Aktuelle temaer i en workshop bør være: 
Hva er hovedutfordringen ved området?  
Hva ønsker vi å oppnå ved å gjennomføre en forvaltningsrevisjon på området?  
Hvordan kan dette snevres inn og konkretiseres?  
Hva kan gå galt hvis dette ikke er på plass?  
Kontrollutvalget bør også lese, og ha i bakhodet, det som står beskrevet av området i risiko- 
og vesentlighetsvurderingen som ble utarbeidet høsten 2021, se vedlegg 3. Det er også 
viktig at kontrollutvalgets medlemmer kommer med innspill hvis de er kjent med utfordringer 
eller annet. 
 
Sekretariatet vurderer at en bestilling gir en god oversikt over forventet leveranse og sikrer 
at leveranse av forvaltningsrevisjonsprosjekter skjer i henhold til bestilling. Hvis revisjonen 
av ulike årsaker ikke har mulighet til å levere i henhold til bestilling, bør revisjonen sende en 
skriftlig orientering om dette. Dette skal legges frem for kontrollutvalget.  
Sekretariatet påpeker at plan for forvaltningsrevisjon januar 2022- juli 2024 er vedtatt av 
bystyret. Planverket er slik sett bindende, og det må rapporteres til bystyret hvis ikke 
planverket blir fulgt.  
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å vedta bestillingen med de føringer som 
fremkommer i møtet. 
 
Sekretariatet foreslår at dersom det senere skal gjøres endringer i bestillingen bør den 
settes opp som sak i møte i kontrollutvalget. 
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Bestilling av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i 
Sarpsborg kommune august 2022 til juli 2024 
 

Bestillinger for 2022 – 2024 
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 28.09.2022, sak xx/xx, Bestilling av 
forvaltningsrevisjoner for 2022-2024. Utvalget la til grunn plan for forvaltningsrevisjon for 
Sarpsborg kommune 2022 – 2024. 

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

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

Omfang og problemstillinger som vil bli besvart i prosjektet vil fremkomme av prosjektplanen. 

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

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

I perioden er det vedtatt å gjennomføre 8 forvaltningsrevisjonsprosjekter. 

I kontrollutvalgets møte den 07.06.2022, sak 22/30, «Utsettelse av 
forvaltningsrevisjonsprosjekt "Levekårsutfordringer -utenforskap", vedtok kontrollutvalget å 
rullere rekkefølgen i Plan for forvaltningsrevisjon august 2022 – juli 2024: 

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

 

 

33



Følgende 8 prosjekter bestilles i perioden august 2022 til juli 2024  
 

PROSJEKT 1: 
Oppfølging av politiske vedtak 
Prosjektplan ble vedtatt i sak 22/31, den 7. juni 2022.  
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 7. juni 2022 
Til behandling i KU-møte: 24. mai 2022 
 
Leveringstidspunkt for rapport:   
Anslått til sekretariatet: 1. møte i 2023 
Anslått til behandling i KU-møte: 1. møte i 2023 

 

 

PROSJEKT 2: 
Barnevern – plassering, samvær og gjenforening 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 5. møte i 2022.   
Til behandling i KU-møte: 5. møte i 2022.  
 
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:   
Anslått til sekretariatet: 2. møte i 2023 
Anslått til behandling i KU-møte: 2. møte i 2023 

 

PROSJEKT 3: 
Personvern 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
 
Sekretariatet anbefaler at revisjonen kommer med forslag. Fokus på hvor dette kan bli 
dyrest for kommunen 
 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 1. møte i 2023  
Til behandling i KU-møte: 1. møte i 2023 
 
Leveringstidspunkt for rapport:   
Anslått til sekretariatet: 2.møte i 2023 
Anslått til behandling i KU-møte: 2. møte i 2023 

 

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

 

PROSJEKT 5: 
Levekårsutfordringer – utenforskap (utsatt, sak 22/30, 07.06.2022, flyttet fra nr.1 til nr.5) 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
 
 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Anslått til sekretariatet: 2. møte 2023 
Anslått til behandling i KU-møte: 2. møte i 2023 
Leveringstidspunkt for rapport:   
Anslått til sekretariatet: 4. møte i 2023 
Anslått til behandling i KU-møte: 4. møte i 2023 

 

PROSJEKT 6: 
Tildeling av tjenester (og pårørende oppfølging) 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 2. møte 2023  
Til behandling i KU-møte: 2. møte i 2023 
 
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:   
Anslått til sekretariatet: 4. møte i 2023 
Anslått til behandling i KU-møte: 4. møte i 2023 

 

PROSJEKT 7: 
Barnehage - spesialpedagogisk hjelp i kommunale og private barnehager 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 5. møte i 2023  
Til behandling i KU-møte: 5. møte i 2023 
 
Leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:   
Anslått til sekretariatet: 3. møte i 2024 
Anslått til behandling i KU-møte: 3. møte i 2024 

 

PROSJEKT 8: 
Covid 19 
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Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
 
Læringspotensialet  
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 1. møte i 2024  
Til behandling i KU-møte: 1. møte i 2024 
 
Leveringstidspunkt for rapport:   
Anslått til sekretariatet: 3. møte i 2024 
Anslått til behandling i KU-møte: 3. møte i 2024 
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PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 
Xxxx kommune perioden jan. 2022- juli 2024 – 
2022/2024 

Plan for 
forvaltningsrevisjon 

Sarpsborg kommune  

Januar 2022 - juli 2024  
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side 2 
Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 

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

 

1 Levekårsutfordringer - utenforskap 

2 Oppfølging av politiske vedtak 

3 Kommunens bruk av alternativ skolearena 

4 Barnevern – plassering, samvær og gjenforening 

5 Personvern 

6 Tildeling av tjenester (og pårørende oppfølging) 

7 Barnehage - spesialpedagogisk hjelp i kommunale og private barnehager 

8 Covid 19 

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

 

1 Levekårsutfordringer - utenforskap 

2 Oppfølging av politiske vedtak 

3 Kommunens bruk av alternativ skolearena 

4 Barnevern – plassering, samvær og gjenforening 

5 Personvern 

6 Tildeling av tjenester (og pårørende oppfølging) 

7 Barnehage - spesialpedagogisk hjelp i kommunale og private barnehager 

8 Covid 19 

 
Kontrollutvalget vedtok i sitt møte 07.06.2022, sak 22/30, å gjøre endringer i planen: 
 
I prioritert rekkefølge: 
 

1 Oppfølging av politiske vedtak 

2 Barnevern – plassering, samvær og gjenforening 

3 Personvern 

4 Kommunens bruk av alternativ skolearena 

5 Levekårsutfordringer - utenforskap 

6 Tildeling av tjenester (og pårørende oppfølging) 

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

7 Barnehage - spesialpedagogisk hjelp i kommunale og private barnehager 

8 Covid 19 

 

2 Om forvaltningsrevisjon  
I henhold til kommuneloven kapittel 23, § 23-2 c har kontrollutvalget ansvar for at det utføres 
forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen har 
eierinteresser i.  Etter kommunelovens § 23-3, 1.ledd innebærer forvaltningsrevisjon å 
gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regelverksetterlevelse, 
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. 
 
Kontrollutvalget har i henhold til kommunelovens § 23-3, andre ledd, første punktum en plikt 
til å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Denne planen skal behandles og vedtas i 
kommunestyret/bystyret. 

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

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

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

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

 

3  Gjennomføring av forvaltningsrevisjon 
Forvaltningsrevisjonsplan skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering4 av 
kommunens virksomhet og selskaper. Risiko- og vesentlighetsvurderinger innebærer å 
vurdere på hvilke områder av kommunens virksomhet, eller i hvilke selskaper, det er risiko 
for vesentlige avvik, og hvor alvorlige konsekvenser disse avvikene vil kunne få.  
Hensikten med vurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. 
Bestemmelsen i lovverket må forstås slik at det må utarbeides en plan som sikrer at det 
regelmessig gjennomføres forvaltningsrevisjon på de områdene hvor det er størst behov for 

                                                
3 NKRF - Norges Kommunerevisor Forening 
4 Eget dokument som ligger som vedlegg 2 til saken 
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forvaltningsrevisjon, og i et omfang som er tilpasset kommunens størrelse, kompleksitet og 
risiko.  
 
Ved utformingen av et forvaltningsrevisjonsprosjekt vil kontrollutvalget avgrense temaet slik 
at prosjektet blir konkret og gir kontrollutvalget de nødvendige opplysninger for deres kontroll 
med kommunen. 
 
Forvaltningsrevisjon skal organiseres som et prosjekt og består av fasene som figur 1. under 
illustrerer: 
 
 
Syklusen i forvaltningsrevisjon: 
 

 
Figur1.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

                                                
5 Forvaltningsrevisjonsrapporter skal fortløpende sendes til bystyret etter kontrollutvalgets behandling. 

1. Risiko- og 
vesentlighets 

vurdering
2. Kontrollutvalget  

(KU) behandler Plan 
for 

forvaltningsrevisjon 
og innstiller til 

by/kommunestyret 

3. By/kommunestyret 
behandler og vedtar Plan for 

forvaltningsrevisjon

4. KU bestiller 
forvaltningsrevisjonsprosjekt fra 

revisjonen og prosjektet 
gjennomføres 

5. KU får rapporten til 
behandling og sender den til 

by/kommunestyret for 
behandling 

6. Rapporten behandles 
og vedtak fattes i 

by/kommunestyret 

7. 
Oppfølgingsrapport 

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

Prosjekt Årstall for gjennomført 
prosjekt 

Kvalitet i pleie og omsorgstjenestene 
for tjenesteyting 

Påbegynt leveres 2022 

Byggesak Påbegynt leveres 2022 

Spesialundervisning og lærernorm 
for grunnskolen (2 prosjekt slått sammen) 

2021 

Brukerstyrt personlig assistanse 2021 

IT-sikkerhet 2020 

Barnevern – Ettervern og kjøp av 
tjenester 

2019 

Antikorrupsjonsarbeid 2019 

Investeringsprosjekters tidligfase 2019 

Forebyggende arbeid og psykisk 
helse 

2019 

Anskaffelser og kontraktsoppfølging 2018 

Gatedalen miljøanlegg 2018 

Refusjoner 2018 

Kvalitet i heldøgns omsorgsplasser 2017 

Oppfølging av kompetansekrav 
(Helse- og omsorgstjenesten) 

2017 

NAVs arbeid med ungdom – del 1 2016 

Fakturaoppfølging Røde flagg 2016 

Tvang i skolen 2016 

Internkontroll knyttet til oppfølging av 
leverandører 

2016 
 

Forvaltning, drift og vedlikehold 2016 

IKT 2015 

 

4 Forvaltningsrevisjon i perioden januar 2022- juli 2024 
 

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

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

 
I prioritert rekkefølge: 

 

1 Levekårsutfordringer - utenforskap 

2 Oppfølging av politiske vedtak 

3 Kommunens bruk av alternativ skolearena 

4 Barnevern – plassering, samvær og gjenforening 

5 Personvern 

6 Tildeling av tjenester (og pårørende oppfølging) 

7 Barnehage - spesialpedagogisk hjelp i kommunale og private barnehager 

8 Covid 19 

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

 

4.2 Bystyrets vedtak 
I bystyres sak 2/22 den 27.01.2022 ble følgende områder vedtatt: 
 
I prioritert rekkefølge: 

 

1 Levekårsutfordringer - utenforskap 

2 Oppfølging av politiske vedtak 

3 Kommunens bruk av alternativ skolearena 

4 Barnevern – plassering, samvær og gjenforening 

5 Personvern 

6 Tildeling av tjenester (og pårørende oppfølging) 

7 Barnehage - spesialpedagogisk hjelp i kommunale og private barnehager 

8 Covid 19 

 
 

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

4.4 Delegering til kontrollutvalget 
Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon skal i henhold til kommunelovens § 23-3 
vedtas av bystyret/kommunestyret. Etter samme paragraf kan by/kommunestyret delegere til 
kontrollutvalget å vedta endringer i planen i planperioden ved eventuelle behov for dette. 
Dette gjelder bare hvis kontrollutvalget har fått slik fullmakt fra kommunestyret. Det fremgår 
av forarbeidene til loven at slike fullmakter kan være hensiktsmessige fordi risiko- og 

                                                
7 i henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon §2 
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vesentlighetsvurderinger kan bli uaktuelle, og nye forhold kan komme til, slik at det av den 
grunn oppstår behov for å avvike fra den opprinnelige planen.  
 
Bystyret fattet i sitt møte den 27.01.2022, sak 2/22, vedtak om at kontrollutvalget gis fullmakt 
til å gjøre endringer i planen i planperioden ved eventuelle behov for dette. 
 
Kontrollutvalget vedtok i sitt møte 07.06.2022, sak 22/30, å gjøre endringer i planen: 
 
I prioritert rekkefølge: 
 

1 Oppfølging av politiske vedtak 

2 Barnevern – plassering, samvær og gjenforening 

3 Personvern 

4 Kommunens bruk av alternativ skolearena 

5 Levekårsutfordringer - utenforskap 

6 Tildeling av tjenester (og pårørende oppfølging) 

7 Barnehage - spesialpedagogisk hjelp i kommunale og private barnehager 

8 Covid 19 
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1. Forord 
Kommuneloven fastslår at kontrollutvalget minst én gang i valgperioden, og senest innen 
utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, skal utarbeide en plan som viser på 
hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på en risiko- 
og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens 
selskaper. At kommunens selskaper også skal vurderes i forbindelse med valg av 

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

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

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

 

Rolvsøy 19. november 2021 

Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF 

 

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

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

Kommunalområde/ 
selskap: 

Risiko: Vesentlighet: Evt. Kommentar: 

Oppvekst – 
barnehage – 
spesialpedagogisk 
hjelp 
 

2 3 Både i private og 
kommunale barnehager. 

Kommuneområde 
teknisk – vann og 
avløpsnett 

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

Kommuneområde 
helse og velferd – 
hjemmetjenester 
 

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

                                                
1

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

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

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

Kommuneområde 
helse og velferd – 
barnevern – 
plassering og 
gjenforening 
 

2 3  

Kommuneområde 
teknologi og 
endring – 
personvern 
 

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

Covid19-situasjonen 2 2 Generell evaluering. 

Tabell 1. 
  

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

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

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

 Overholdelse av lover og bestemmelser 

 Økonomi 

 Produktivitet  

 Måloppnåelse 

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

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

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

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

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

 Spørreundersøkelse: 

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

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

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

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

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

 Dokumentanalyse: 

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

 KOSTRA-analyse: 

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

 Workshop: 

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

 Aktuelle lovendringer mm: 

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

 Samtale/ møte med ordfører og kommunedirektør 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

totale ressursbruken til spesialundervisning er økende og høy. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Brann- og feiervesen 

 Eiendom 

 Utbygging 

 Kommunalteknikk 

 Vann og avløp 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Avløpsnettet, forurensningsloven. 

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

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

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

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

 Vedlikeholdsetterslep på bygningsmassen 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 psykisk helse (barn og unge) 

 legemiddelhåndtering 

 vold/trusler/bruk av tvang 

 mangel på sykepleiere 

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

 desentralisert vedtaksmyndighet og spriket mellom kompetanse, praksis og mål 

 lov om sosiale tjenester, saksbehandling klagesaker, kvalifiseringsprogrammet. 

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

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

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

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

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

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

omsorgstjenestene for tjenesteyting. 

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

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

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

Sekretariatets vurderinger og konklusjon: 
 

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

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

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

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

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

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

Risiko og vesentlighetsvurdering på området er: RF3/VF3 

  

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

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

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

samfunnet ellers.  
4 https://snl.no/utenforskap 

56



 

12 
 

4.4 Kommuneområde samfunn 
Samfunn består av tre virksomheter: 

 Byggesak, landbruk og kart 

 Kultur 

 Plan og samfunnsutvikling 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Risiko og vesentlighetsvurdering på området er: RF3/VF1 

 

4.5 Kommuneområde organisasjon 
Organisasjon består av tre virksomheter: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Selvkost – håndteres etter ny forskrift og veileder?  

 Internkontroll – hvordan overholdes kravene i kommuneloven til kommunedirektør? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Risiko og vesentlighetsvurdering på området er: RF1/ VF2. 

 

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

 Innbyggerdialog (servicetorg og kommunikasjonsrådgivere) 

 Informasjonsforvaltning 

 IKT brukerservice 

 IKT drift 

 Porteføljestyring 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

kontrollutvalg ønsket at det skal gjennomføres forvaltningsrevisjonen av kommunens 

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

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

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

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

konsekvenser. 

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

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

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

 Østfold Energi AS 

 Skjeberg Marinesenter AS 
 

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

 

7. Kommunedirektørens uttalelse 
 

Kommunedirektøren har gitt sin uttalelse til risiko- og vesentlighetsvurderingen. 

Kommunedirektøren har ikke noe å bemerke til risiko- og vesentlighetsvurderingen. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/118 
Dokumentnr.: 57 
Løpenr.: 255895/2022 
Klassering: 3003-188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 28.09.2022 22/40 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport "Byggesak", Sarpsborg kommune 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Byggesak», samt kommunedirektørens 

uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.  
 

 

2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret: 
 
1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Byggesak» til etterretning, og ber 
administrasjonen følge opp de tre anbefalingene, med underpunkter, som fremkommer av 
rapporten. Herunder skal kommunen: 

 forbedre og videreutvikle avdelingens avvikskultur.  
 gjennomføre systematiske risikovurderinger for å avdekke risikoutsatte områder 

innenfor bygge-saksbehandlingen.  
 forbedre saksbehandlingspraksis med hovedfokus på utarbeide rutiner for å sikre:  

a. tilstrekkelig dokumentasjon av veiledning  
b. at det gjennomføres mottakskontroll  
c. at søknader behandles uten «ugrunnet opphold»  
d. at det sendes ut foreløpig svar  
e. at søknader behandles innenfor lovens maksimumsfrister  
f. at klager vurderes og oversendes Statsforvalteren innen fristen på 

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

 

   
 
Fredrikstad, 14.09.2022 
 
 

Vedlegg 
 Forvaltningsrevisjonsrapport «Byggesak», datert 14.09.2022.  

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Bystyresak 2/20, den 27.02.2020, (Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021) 
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 KU-sak 21/35, 14.09.2021 (Prosjektplan) 
 

Saksopplysninger 
Prosjektets bakgrunn: 
Prosjektet er siste prosjekt fra forvaltningsrevisjonsplan for 2020-2021. Prosjektplan ble 
vedtatt av kontrollutvalget i september 2021. Da kontrollutvalget behandlet plan for 
forvaltningsrevisjon 2020-2021 fremkom følgende av risiko- og vesentlighetsvurdering på 
området: 

«Plan og bygningsloven regulerer kommunens saksbehandling av byggesaker. Forvaltnings-
loven og forvaltningsrettslige prinsipper gjelder tilsvarende. Som vedtaksmyndighet er det 
vesentlig at kommunen sikrer at saksbehandlingen foregår i overensstemmelse med lov og 
forskrift, både når det gjelder krav til saksbehandlingstid, innhold i vedtak, klagebehandling og 
likebehandling. Kommunen er også ansvarlig for tilsyn og ulovlighetsoppfølging.  

 
I spørreundersøkelsen til administrativt ansatte og politikere i Sarpsborg kommune hadde 
tema byggesak en gjennomsnittscore på 2 på en skala fra 1-3. Kontrollutvalget har også hatt 
flere henvendelser på byggesaksbehandlingen i kommunen de siste årene.  
 
I årsrapport for 2018 fremkommer at kommunen ikke har overholdt saksbehandlingsfristene i 
mange saker (91/482). Det er også flere saker som har blitt omgjort av fylkesmannen på 
grunn av saksbehandlingsfeil. Press på den generelle saksbehandlingen kan føre til at 
kommunens ansvar for tilsyn og ulovlighetsoppfølging ikke prioriteres i tilstrekkelig grad. Her 
viser årsrapporten for 2018 at 59 av 950 tilsyn/mulig ulovlighetssaker ble avsluttet i 2018. 
Samtidig kan økt press på saksbehandlingen, etter revisjonens oppfatning, også medføre en 
risiko for manglende dokumenthåndtering og journalføring. 
 
Revisjonens risikovurdering – det kan være fornuftig å gjennomføre en forvaltningsrevisjon 
innenfor området». 

 
Prosjektets problemstillinger: 
I prosjektplanen ble følgende to problemstillinger vedtatt: 

1. Sikrer kommunen en forsvarlig byggesaksbehandling?  
2. Har kommunen etablert rutiner/systemer for å avdekke og følge opp brudd på 

plan- og bygningsloven? 
 
Revisjonskriterier: 
For å kontrollere og besvare problemstillingene har revisjonen utledet følgende 
revisjonskriterier (kontrollkriterier): 
 
Internkontroll, Kommunen skal:  

 ha utarbeidet en oversikt over virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering  
 ha nødvendige rutiner og prosedyrer for internkontroll  
 avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik  
 dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig  
 evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll  

 
Kommunens byggesaksbehandling  
Veiledning, Kommunen skal:  

 veilede søkere i henhold til veiledningsplikten  
 dokumentere nye opplysninger som har betydning for saken som kommer frem under veiledning  
 avholde forhåndskonferanser dersom kommunen eller søker ønsker det  
 føre referat fra forhåndskonferansen  

 
Mottakskontroll, Kommunen skal:  

 kontrollere at søknaden er skriftlig og undertegnet av tiltakshaver og søker  
 kontrollere at søknaden inneholder nødvendige opplysninger for å fatte vedtak, samt gi beskjed til søker 

om eventuelle mangler. Dette bør gjøres så snart søknaden er mottatt av kommunen.  
 
Overholdelse av saksbehandlingsfrister, Kommunen skal:  

 behandle søknader «uten ugrunnet opphold»  
 gi foreløpig svar når saksbehandling tar mer enn en måned fra den er mottatt  
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 behandle søknader innenfor lovens maksimumsfrister  
 
Vedtak og underretning til søker, Kommunen skal:  

 informere skriftlig om fattet vedtaket til søker  
 vedtaket skal som hovedregel være begrunnet, herunder:  

o Hvilke regler vedtaket bygger på.  
o De faktiske forhold vedtakene bygger på.  
o Hovedhensyn som har vært avgjørende ved eventuell skjønnsutøvelse.  

 Som hovedregel skal det gis informasjon om klageadgang, klagefrist og fremgangsmåte ved klage.  
 
Klagebehandling, Kommunen skal:  

 ta stilling til klagen «uten ugrunnet opphold»  
 forberede og oversende klagen til Statsforvalteren for endelig avgjørelse innen åtte uker  

 
 
Revisjonens konklusjon: 
«Internkontroll  
Det er revisjonens konklusjon at team byggesak på flere områder har en god internkontroll. 
Teamet har i all vesentlighet gode og skriftlige rutiner for store deler av sitt virke, samt at 
internkontrollen evalueres på en systematisk måte. Samtidig finner vi at team byggesak har 
flere områder som kan forbedres på feltet. Dette omfatter bruk av avvik for å styrke teamets 
forbedringskultur, samt bruken av systematiske risikovurderinger i sitt arbeide med 
videreutvikle internkontrollen.  
 
Saksbehandling  
Det er revisjonens konklusjon at kommunens prosessuelle saksbehandling har flere 
svakheter. Vi konkluderer med at kommunen ivaretar kravene til utarbeidelse av vedtak og 
underretning om vedtak, samtidig finnes det svakheter ved kommunens dokumentasjon av 
veiledning, mottakskontroll, behandling av søknader og klager uten «ugrunnet opphold», 
utsendelse av foreløpig svar, samt at en stor del av saksbehandlede byggesaker og klager 
går over maksimumsfristene for saksbehandling.  
Det er revisjonens vurdering at anskaffelsen, implementeringen og bruken av eByggesak 
har hatt en sterk negativ innvirkning på team byggesak sin internkontroll og saksbehandling i 
2021.»  
 
Revisjonens anbefalinger: 
Revisjonen har på bakgrunn av konklusjon gitt følgende anbefalinger.  
«Kommunen bør:  

 forbedre og videreutvikle avdelingens avvikskultur.  
 gjennomføre systematiske risikovurderinger for å avdekke risikoutsatte områder 

innenfor bygge-saksbehandlingen.  
 forbedre saksbehandlingspraksis med hovedfokus på utarbeide rutiner for å sikre:  

a. tilstrekkelig dokumentasjon av veiledning  
b. at det gjennomføres mottakskontroll  
c. at søknader behandles uten «ugrunnet opphold»  
d. at det sendes ut foreløpig svar  
e. at søknader behandles innenfor lovens maksimumsfrister  
f. at klager vurderes og oversendes Statsforvalteren innen fristen på åtte 

uker» 
 
Kommunedirektørens høringsuttalelse: 
Kommunedirektøren har gitt uttalelse til rapporten og dens anbefalinger. (s. 38 i rapporten). 
Kommunedirektøren skriver blant annet:  

«Kommunedirektøren mener det har vært en nyttig gjennomgang av tjenesten byggesak, 
ulovlighetsoppfølging og tilsyn. At byggesaksbehandlingen er forutsigbar og riktig er viktig for 
kommunen, og forvaltningsrevisjon kan bidra til bevisstgjøring, læring og forbedring av de 
tjenestene som blir revidert. [..] 
 
Revisjonen hadde oppstart høsten 2021, mens sluttrapport ikke forelå før høsten 2022. Det 
betyr at det er forhold som revisjonen kommenterer, som gjennom revisjonsperioden er 
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endret. Dette gjelder først og fremst kontrakten med e-byggesak, som ble hevet vinteren 
2022. Byggesaksteamet hadde da lagt bak seg et krevende år der store ressurser ble brukt 
på implementeringsarbeidet, og  
der utfordringene med systemet bidro til restanser, mistrivsel og sykefravær. Videre er 
byggesaksteamet delt i hhv byggesak og tilsyn&ulovlighet (mai 2022). 
 
Sarpsborg kommune står foran store økonomiske utfordringer de kommende årene. 
Revisjonen trekker frem at byggesak på flere områder har god internkontroll. 
Kommunedirektøren opplever å ha gjennomgående god kvalitet på vedtakene innen 
byggesak, og at relativt få saker blir omgjort av overordnet klageorgan. Kommunen og 
tjenesteområdet må jobbe med å finne arbeidsformer som viderefører kvaliteten og 
forutsigbarheten i saksbehandlingen, innenfor gjeldende økonomiske rammer.» 

Vurdering 
Det ligger til kontrollutvalget å forsikre seg om at revisors gjennomføring og rapportering 
skjer i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på 
området. Rapportens utforming, innhold, vurderinger og konklusjoner faller imidlertid inn 
under revisors selvstendige, faglige ansvar. 
 
Revisjonen oppgir at prosjektet er gjennomført i tråd med «Standard for forvaltningsrevisjon» 
(RSK 001). Sekretariatet vurderer at rapporten gir svar på problemstillingene og 
kontrollutvalgets bestilling via prosjektplan.  
 
Sekretariatet Videre vurderer sekretariatet at valg av revisjonskriterier er relevante for å 
kunne besvare problemstillingen. Vi finner at undersøkelsen bygger på data innsamlet ved 
hjelp av flere metoder, herunder dokumentanalyse, intervjuer og gjennomgang av 
kommunens praksis, herunder mappegjennomgang. Gjennom bruk av ulike metoder sikrer 
revisjonen rapportens validitet (gyldighet) og reliabilitet (pålitelighet). Samlet sett anser også 
sekretariatet at dataene som er benyttet er tilstrekkelig som grunnlag for rapportens 
vurderinger, konklusjoner og anbefalinger. Revisors vurderinger er basert på innsamlet 
materiale, revisjonskriterier og de metodiske avgrensingene.  
 
Sekretariatet vurderer at kommunedirektøren slutter seg til revisjonens anbefalinger og viser 
til tiltak som skal gjennomføres for å følge opp anbefalingene. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og kommunedirektørens uttalelse til 
rapporten til etterretning. 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget legger revisjonens vurderinger og 
anbefalinger til grunn i sitt forslag til vedtak i bystyret, og videre at kontrollutvalget innstiller til 
bystyret at rapportens anbefalinger skal tas til følge og gjennomføres. 
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1 SAMMENDRAG 

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonen ble vedtatt i kontrollutvalget 14. september 2021 (PS 
21/35). Kontrollutvalget bestilte gjennomgang av to problemstillinger: 

1. Sikrer kommunen en forsvarlig byggesaksbehandling? 
2. Har kommunen etablert rutiner/systemer for å avdekke og følge opp brudd på plan- og byg-

ningsloven? 
 
Revisjonen er avgrenset til byggesaksavdelingen (team byggesak) i Sarpsborg kommune og omfatter 
undersøkelser av avdelingens internkontroll og saksbehandling. Vi har undersøkt om kommunen har et 
system og rutiner for å sikre at kommunen overholder lovfestede regler for byggesaksbehandling fra 
søknadsprosessen starter og frem til og med eventuell klagebehandling. Vi har også undersøkt avde-
lingens praksis gjennom kontroll av konkrete mapper/saker. I tillegg har vi kontrollert om kommunen har 
et system og en praksis som sikrer vesentlige krav i arbeidet med tilsyn og ulovlighetsoppfølging.  
 

Revisjonens fremgangsmåte 

For å besvare problemstillingene har vi utarbeidet revisjonskriterier fra kommuneloven, forvaltningslo-
ven og plan- og bygningsloven. Fakta er innhentet ved bruk av dokumentanalyse, intervjuer og mappe-
gjennomgang. I dokumentanalysen har vi gjennomgått sentrale dokumenter knyttet til byggesaksbe-
handling som revisjonen har fått oversendt fra kommunen. En komplett liste over disse ligger i kildelisten 
bakerst i rapporten. Det er gjennomført ni intervjuer (virksomhetsleder og teamleder, samt syv bygge-
saksbehandlere). I mappegjennomgangen har vi gjennomgått 19 tilfeldig utvalgte saker som er blitt be-
handlet i tidsrommet 18. mai 2021 til 14. januar 2022. 
 
Rapporten består av en innledning (kapittel 3 - Fremgangsmåte) som presenterer revisjonens problem-
stillinger, avgrensninger og metodikk, to kapitler som presenterer revisjonens faktagrunnlag (kapittel 4 - 
Byggesaksbehandling og kapittel 5 - Tilsyn og ulovlighetsoppfølging). Revisjonens vurderinger, konklu-
sjoner og anbefalinger fremkommer av kapitel 4.3 og 4.4 for problemstilling 1 og kapittel 5.3 og 5.4 for 
problemstilling 2. Utleding av revisjonskriterier fremkommer av kapittel 8 og kommunedirektørens utta-
lelse fremkommer i eget vedlegg. 
 

Revisjonens funn og konklusjoner 

Det er revisjonens konklusjon at team byggesak på flere områder har en god internkontroll. Teamet har 
i all vesentlighet gode og skriftlige rutiner for å sikre en god internkontroll i sin byggesaksbehandling. Vi 
legger her til grunn utarbeidet delegeringsreglement og delegeringsbrev, teamets faggrupper, teammø-
ter og at samtlige saker gjennomgår sidemannskontroll. Det foreligger også sjekklister som byggesaks-
behandlerne benytter i byggesaksbehandlingen, vedtaksmaler og dispensasjonsregister. Videre er det 
vår vurdering at internkontrollen evalueres på en systematisk måte. Vi legger her til grunn at teamets 
rutiner og styringsdokumenter gjennomgås og oppdateres jevnlig. 
 
Samtidig finner vi at team byggesak sin internkontroll har flere områder som kan forbedres. Dette om-
fatter bruk av avvik for å styrke teamets forbedringskultur, samt bruken av systematiske risikovurde-
ringer i arbeidet med å videreutvikle internkontrollen. Det fremkommer av fakta at flere opplever at 
teamet ikke har noen god avvikskultur, herunder at det ikke har noen effekt å melde avvik og at dette i 
liten grad gjøres. Avvik meldes i liten grad gjennom RiskManager, mange henvendelser som burde vært 
formalisert og meldt som avvik i RiskManager løses uformelt. Formålet med en enhetlig avviksmelding 
og en kvalitativ god avvikshåndtering er at teamet og virksomheten skal få gode styringsdata for å hindre 
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gjentakelse av avvik og sikre en god forbedringskultur. En god avvikskultur er av stor betydning for 
avdelingens læring og for den generelle internkontrollen.  
 
Det fremkommer videre at team byggesak har gjennomført flere ulike risikovurderinger. Eksempler på 
dette er at det er gjennomført risikovurderinger i forbindelse med at kommunen gikk over til nettpublise-
ring (av postlisten) for å analysere sannsynlighet og konsekvens for å publisere dokumenter som ikke 
burde være offentlige tilgjengelig, samt at det ble gjennomført risikovurderinger i forkant av anskaffelsen 
av eByggesak. Samtidig er det revisjonens inntrykk at risikovurderingene som er gjennomført i stor grad 
er hendelsesbaserte og ikke satt i ett større system. Det er revisjonens vurdering at team byggesak i 
større grad bør gjennomføre systematiske risikovurderinger i sitt arbeid med internkontrollen. Dette vil 
danne grunnlaget for å tilpasse og gjøre internkontrollarbeidet enda mer målrettet mot der risikoen og 
behovet er størst. 
 
Det er revisjonens konklusjon at kommunens prosessuelle saksbehandling har flere svakheter. Vi kon-
kluderer med at kommunen ivaretar kravene til utarbeidelse av vedtak og underretning om vedtak, sam-
tidig finnes det svakheter ved kommunens dokumentasjon av veiledning, mottakskontroll, behandling 
av søknader og klager uten «ugrunnet opphold», utsendelse av foreløpig svar, samt at en stor del av 
saksbehandlede byggesaker og klager går over maksimumsfristene for saksbehandling.  
 
Det fremstår for revisjonen som at kommunen har et system og en god praksis for å gjennomføre vei-
ledning både for enkeltpersoner og for profesjonelle foretak som ivaretar kommunens veiledningsplikt. 
Vi finner imidlertid i vår mappegjennomgang at veiledningen i flere tilfeller ikke ser ut til å ha blitt doku-
mentert. Basert på dette er det vår vurdering at det kan være en risiko for at kommunen har en praksis 
der gitt veiledning ikke blir tilstrekkelig dokumentert.  
 
Vi vurderer videre at team byggesak ikke har et system som sikrer at det gjennomføres tilstrekkelig 
mottakskontroll. Altså at det ikke eller i liten grad gjennomføres kontroll av at søknaden inneholder nød-
vendige opplysninger for å fatte vedtak, samt gis beskjed til søker om eventuelle mangler så snart søk-
naden er mottatt av kommunen. Videre er det vår vurdering at forholdsvis mange saker blir behandlet 
over frist. Vi legger her til grunn KOSTRA-tall som viser at ca. 34 prosent (108 av 316) av saker med 3 
ukers frist og ca. 14 prosent (44 av 307) av saker med 12 ukers frist har gått over frist i 2021. Det er 
revisjonens vurdering at anskaffelsen, implementeringen og bruken av eByggesak har hatt en sterk 
negativ innvirkning på team byggesak sin internkontroll og saksbehandling i 2021.  
 
Det er revisjonens konklusjon at kommunen har et godt overordnet system, blant annet gjennom sitt 
styringsdokument, som gir god informasjon og retning for hvordan kommunen vil arbeide med tilsyn og 
ulovlighetsoppfølging. Samtidig fremkommer det at kommunens målsettinger for arbeidet i 2021 ikke er 
oppnådd og at gjennomføringsgraden av arbeidet, både for tilsyn og ulovlighetsoppfølging, har vært for 
lav. Team byggesak har ikke utarbeidet en årlig rapport over kommunens tilsynsarbeid og ulovlighets-
oppfølging og rapportert på dette til politisk nivå. 
 
Det fremstår for revisjonen som at kommunen har måttet nedprioritere sitt tilsynsarbeid gjennom hele 
2021 på grunn av blant annet implementering av eByggesak, samt sykdom og vakante stillinger. Dette 
finner revisjonen svært uheldig. Samtidig fremkommer det at kommunen er i oppstartsfasen med å etab-
lere et selvstendig team for tilsyn og ulovlighet. Vi stiller oss positiv til dette, og mener dette er et godt 
grep for å sikre at fremtidig arbeid med tilsyn og ulovlighet gjennomføres i tilstrekkelig grad i kommunen.     
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Revisjonens anbefalinger 

Basert på våre vurderinger og konklusjoner anbefaler vi at kommunen bør: 

• forbedre og videreutvikle avdelingens avvikskultur. 
• gjennomføre systematiske risikovurderinger for å avdekke risikoutsatte områder innenfor bygge-

saksbehandlingen. 
• forbedre saksbehandlingspraksis med hovedfokus på utarbeide rutiner for å sikre: 

a. tilstrekkelig dokumentasjon av veiledning 
b. at det gjennomføres mottakskontroll 
c. at søknader behandles uten «ugrunnet opphold» 
d. at det sendes ut foreløpig svar 
e. at søknader behandles innenfor lovens maksimumsfrister  
f. at klager vurderes og oversendes Statsforvalteren innen fristen på åtte uker 

• utarbeide et system som sikrer at både sentrale krav og kommunens egne målsettinger vedrørende 
tilsynsarbeid og ulovlighetsoppfølging overholdes. 

• utarbeide en årlig rapport over kommunens tilsynsarbeid og ulovlighetsoppfølging, samt rapportere 
på dette til politisk nivå. 
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2 PROSJEKTMANDAT 

Revisjonen skal i henhold til kommuneloven § 24-2 (1) utføre forvaltningsrevisjon. Etter loven innebærer 
forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterle-
velse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Østre Viken kom-
munerevisjon IKS gjennomfører forvaltningsrevisjon i tråd med god kommunal revisjonsskikk. God kom-
munal revisjonsskikk er å følge Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001) (NKRF1, 2020). Dette inne-
bærer blant annet at rapporten skal skille klart mellom hva som er innsamlet data og hva som er revi-
sjonens vurderinger. Det skal være en tydelig sammenheng mellom problemstillinger, faktaopplys-
ninger2, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger. Etter kommuneloven skal revisor rappor-
tere resultatene av sin revisjon til kontrollutvalget. 
 
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført på bakgrunn av plan for forvaltningsrevisjon vedtatt i bystyret i 
Sarpsborg kommune i sak 2/20 27.02.2020. Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonen ble vedtatt 
i kontrollutvalget 14.09.2021. Planen ble vedtatt i tråd med revisjonens forslag.  
 
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført etter vedtatt prosjektplan i tidsrommet september 2021 – sep-
tember 2022. Vi har gjennomført oppstartsmøte med kommuneadministrasjonen slik at også admini-
strasjonens innspill er vurdert i planleggingsprosessen. 
 
Vi har kvalitetssikret innsamlet data/fakta underveis, både gjennom verifisering av intervjuer og intern 
kvalitetssikring. I tillegg er rapportens faktaopplysninger i sin helhet verifisert av kommunen, slik at even-
tuelle feil eller misforståelser er rettet opp. Revisjonen avholdt avsluttende møte med administrasjonen 
31.08.2022 hvor også revisjonens vurderinger ble gjennomgått. I etterkant av møtet er rapporten sendt 
på høring til kommunedirektøren. Kommunedirektørens uttalelse fremgår i vedlegg. 
 
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført av Kaia Andrea Sølverød, Casper Støten og Bjørnar Bakker 
Eriksen. Revisorenes habilitet og uavhengighet er vurdert opp mot kommunen og den undersøkte virk-
somheten, og revisjonen finner de habile til å utføre forvaltningsrevisjonen. 

 
Revisor vil takke kontaktperson og andre som har deltatt i forvaltningsrevisjonen, for godt samarbeid i 
forbindelse med arbeidet. 
 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 
Rolvsøy, 14. september 2022 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

                                                      
1 NKRF er en faglig interesseorganisasjon og et kompetanseorgan for kontroll og revisjon av kommunal/offentlig 
virksomhet. 
2 Fakta er en gjengivelse av informasjonen vi har fått tilgang til gjennom datainnsamlingen. 

Casper Støten (sign.) 
oppdragsansvarlig revisor 

Bjørnar Bakker Eriksen (sign.) 
utførende forvaltningsrevisor 
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3 FREMGANGSMÅTE 

3.1 Problemstillinger og avgrensninger  
 
Rapporten undersøker følgende problemstillinger:  
 
Problemstilling 1: Sikrer kommunen en forsvarlig byggesaksbehandling? 
 
Problemstilling 2: Har kommunen etablert rutiner/systemer for å avdekke og følge opp brudd på plan- 
og bygningsloven? 
 
Revisjonen er avgrenset til byggesaksavdelingen i Sarpsborg kommune og omfatter undersøkelser av 
avdelingens internkontroll og saksbehandling. Vi har undersøkt om kommunen har et system og rutiner 
for å sikre at kommunen overholder lovfestede regler for byggesaksbehandling fra søknadsprosessen 
starter og frem til og med eventuell klagebehandling. Vi har også undersøkt avdelingens praksis gjen-
nom kontroll av konkrete mapper/saker. I tillegg har vi kontrollert om kommunen har et system og en 
praksis som sikrer vesentlige krav i arbeidet med tilsyn og ulovlighetsoppfølging.  
 

3.2 Om revisjonskriterier 
I henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 15 skal revisor fastsette revisjonskriterier for den 
enkelte forvaltningsrevisjon. Revisjonskriteriene er den objektive målestokk som setter revisor i stand til 
å gjøre vurderinger på de fleste områder uten å ha formell fagspesifikk kompetanse. Revisjonskriteriene 
og revisors kunnskap og erfaring innen forvaltningsrevisjonsmetodikk, gjør at revisor kan gjøre objektive 
og holdbare vurderinger.  
 
Revisjonskriteriene etablerer den norm som de innsamlede dataene skal vurderes opp mot. I tillegg til 
dette skal revisjonskriteriene også gjøre det tydelig for den reviderte enhet hva de måles opp mot. Re-
visjonskriteriene klargjør også overfor folkevalgte, media og andre lesere av forvaltningsrevisjonen, hva 
revisors vurderinger bygger på. Dette vil gjøre det enklere å etterprøve revisors vurderinger. Revisjons-
kriteriene skal være relevante, konkrete og i samsvar med de kravene som gjelder for revidert enhet. 
 
Revisjonskriterier fastsettes vanligvis med basis i en eller flere følgende kilder: lovverk, politiske vedtak 
og føringer, kommunens egne retningslinjer, anerkjent teori på området, eller andre sammenlignbare 
virksomheters løsninger og resultater. 
 
I denne rapporten er følgende kilder benyttet til å utlede revisjonskriterier: 

• LOV 2018-06-22-83 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). 
• LOV 1967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). 
• LOV 2008-06-27 nr. 71 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). 
• FOR 2010-03-26 nr. 488 Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften). 
• Ot.prp. nr.45 (2007-2008). Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og byg-

ningsloven) (byggesaksdelen). 
• Ot.prp. nr. 46 l (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). 
• Veileder til byggesaksforskriften (SAK 10), utgitt av Direktoratet for byggekvalitet. 
• Torstein Eckhoff og Eivind Smith: «Forvaltningsrett», 10. utgave, Universitetsforlaget, 2014. 
• «Et rammeverk for internkontroll» - COSO modellen i norsk oversettelse. 
• KS’ arbeidshefte «Rådmannens internkontroll – Hvordan få orden i eget hus», lastet ned fra 

KS’ sider i august 2020. 
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Utledning av revisjonskriteriene fremgår i kapittel 8, punktvis fremstilling fremgår av kapittel 4.1 og 5.1. 
 

3.3 Revisjonsmetoder  
I henhold til god revisjonsskikk skal praksis eller tilstand innen det reviderte området beskrives i et om-
fang som i tilstrekkelig grad underbygger revisors vurderinger og konklusjoner. I dette prosjektet har vi 
benyttet data fra ulike kilder, og brukt ulike metoder for innsamling av data, for å sikre et datagrunnlag 
med høyest mulig grad av gyldighet og pålitelighet.  
 
Utfordringer og begrensninger i rapportens faktagrunnlag beskrives nedenfor sammen med beskrivel-
sen av de ulike metodene som er benyttet. Vi tar også hensyn til metodens begrensninger i vurde-
ringene.  
 
Dokumentanalyse 
I denne forvaltningsrevisjonen har revisjonen gjennomført en dokumentanalyse. Med dette menes det 
at revisjonen har gjennomgått sentrale dokumenter knyttet til byggesaksbehandling som revisjonen har 
fått oversendt fra kommunen. En komplett liste over disse ligger i kildelisten, bakerst i rapporten.  
 
Dokumentanalyse gir revisjonen en god oversikt over de skriftliggjorte rutinene og systemet kommunen 
har etablert. Dokumentanalyse gir derimot ikke innsyn i prosesser som ikke er skriftliggjort. I tillegg kan 
dokumenter som revisjonen får oversendt være utdaterte i forhold til gjeldende praksis. Revisjonen fant 
det dermed hensiktsmessig å kombinere dokumentanalyse med intervjuer og en mappegjennomgang 
for å et mer utfyllende bilde av kommunens praksis på feltet.  
 
Mappegjennomgang 
Revisjonen hentet ut en komplett liste med saksnummer av saker behandlet i tidsrommet 18.05.2021 til 
14.01.2022. Oversikten baserte seg på informasjon som var lagt inn i Public 3603. Listen over byggesa-
ker inneholdt totalt 868 saker. Revisjonen valgte å gjennomgå 20 av de 868 byggesakene fra hoved-
oversikten med byggesaker. Disse ble valgt ut tilfeldig i Excel ved bruk av en formel4. Av disse 20 sakene 
var det en som ikke var relevant siden den tilhørte team kart og derfor lå feilplassert i arkivet. Revisjonen 
har altså totalt gjennomgått 19 byggesaker for å kartlegge praksis på feltet.  
 
Intervjuer 
Revisjonen har totalt gjennomført 9 intervjuer: 

• Virksomhetsleder byggesak, landbruk og kart 
• Teamleder for byggesaksavdelingen 
• 7 saksbehandlere i byggesaksavdelingen 

 
Av de intervjuede byggesaksbehandlerne var det to som hovedsakelig arbeidet med implementeringen 
av eByggesak5, fire som hovedsakelig arbeidet med byggesaksbehandling og en som hovedsakelig 
arbeidet med ulovlighetsoppfølging og gjennomførte noe tilsyn. 
 

                                                      
3 Kommunens arkivsystem. 
4 =INDEKS($X$X:$X$X;TILFELDIGMELLOM(1; RADER($X$X:$X$X))). 
5 Kommunens fagsystem for saksbehandling av byggesaker. Fagsystemet kommunen jobbet med å implementere 
2021-2022. 
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Alle intervjuer er verifisert. Det betyr at den som er intervjuet, har fått lese gjennom referatet fra intervjuet 
for å bekrefte at referatet er i overenstemmelse med det som ble sagt under intervjuet, og rette opp 
eventuelle misforståelser. 
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4 BYGGESAKSBEHANDLING 

Problemstilling 1: Sikrer kommunen en forsvarlig byggesaksbehandling? 

 

4.1 Revisjonskriterier 
Komplett utledning av revisjonskriteriene fremkommer av kapittel 8.1 og 8.2. Punktvise kriterier frem-
kommer under: 
 

Internkontroll 

Kommunen skal:  
• ha utarbeidet en oversikt over virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 
• ha nødvendige rutiner og prosedyrer for internkontroll 
• avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 
• dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 
• evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll 
 

Kommunens byggesaksbehandling  

Veiledning 
Kommunen skal: 
• veilede søkere i henhold til veiledningsplikten 
• dokumentere nye opplysninger som har betydning for saken som kommer frem under veiledning 
• avholde forhåndskonferanser dersom kommunen eller søker ønsker det  
• føre referat fra forhåndskonferansen 

 
Mottakskontroll 
Kommunen skal: 
• kontrollere at søknaden er skriftlig og undertegnet av tiltakshaver og søker 
• kontrollere at søknaden inneholder nødvendige opplysninger for å fatte vedtak, samt gi beskjed til 

søker om eventuelle mangler. Dette bør gjøres så snart søknaden er mottatt av kommunen. 
 
Overholdelse av saksbehandlingsfrister 
Kommunen skal: 
• behandle søknader «uten ugrunnet opphold» 
• gi foreløpig svar når saksbehandling tar mer enn en måned fra den er mottatt  
• behandle søknader innenfor lovens maksimumsfrister 
 
Vedtak og underretning til søker 
Kommunen skal: 
• informere skriftlig om fattet vedtaket til søker 
• vedtaket skal som hovedregel være begrunnet, herunder: 

o Hvilke regler vedtaket bygger på. 
o De faktiske forhold vedtakene bygger på. 
o Hovedhensyn som har vært avgjørende ved eventuell skjønnsutøvelse. 

• Som hovedregel skal det gis informasjon om klageadgang, klagefrist og fremgangsmåte ved 
klage.  
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Klagebehandling 
Kommunen skal: 
• ta stilling til klagen «uten ugrunnet opphold» 
• forberede og oversende klagen til Statsforvalteren for endelig avgjørelse innen åtte uker 
 

4.2 Datagrunnlag 

4.2.1 Internkontroll 
Virksomhet byggesak, landbruk og kart er organisatorisk plassert under kommunalrådet samfunn og 
består av team byggesak, team miljø og landbruk og team kart.6 Team byggesak behandler saker etter 
plan- og bygningsloven og teamets hovedoppgaver er behandling av byggesøknader, ulovlighetsopp-
følging og foretakstilsyn. Virksomhetsleder har fag-, personal- og økonomiansvar for virksomheten. 
Teamleder byggesak har drifts- og fagansvar for team byggesak. Hun har en lederavtale med virksom-
hetsleder med delingsansvar av personal- og økonomiansvar, hvor det formelle ligger på virksomhets-
leder. Team byggesak skulle på revisjonens tidspunkt (desember 2021) hatt 18 stillinger, men det var 
flere av disse som ikke var besatt. Virksomhetsleder opplyser om at det er vanskelig å rekruttere med-
arbeidere med den kompetansen som blir etterspurt.  
 
Virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 

Virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering fremgår av virksomhet byggesak, landbruk og kart 
sin virksomhetsplan for 2020. Flertallet av saksbehandlerne oppgir i intervju med revisjonen at de har 
kjennskap til virksomhetsplanen. Ifølge teamleder byggesak er det ikke utarbeidet en oppdatert virk-
somhetsplan for 2021 grunnet en presset ressurssituasjon, men det er planlagt å utarbeide en oppdatert 
virksomhetsplan for 2022. Ifølge teamleder byggesak (mail 28.07.2022) informeres det om at virksom-
heten gjennom 2022 har arbeidet med å styrke ledergruppen og få bedre struktur både på møter og 
gjennom planverk. Virksomheten har derfor gjort større strukturelle endringer med virksomhetsplanen, 
samt arbeidet mye med å gjøre planen til et bedre styringsdokument, fremfor å få den ferdig for 2022. 
De teamspesifikke avsnittene i planen skal ferdigstilles i løpet av sommeren 2022. Hvert team har også 
utarbeidet hver sin arbeidsplan. Virksomhetsplanen fra 2020 inneholder også en oversikt over de vik-
tigste utviklingstrekkene i avdelingen når det kommer til saksbehandlingstid, samt flere tjenestemål som 
de har ved siden av målet å redusere saksbehandlingstiden. Disse omhandler omdømme, kvalitet på 
saksbehandling og tilsyn og ulovlighetsoppfølging. Her blir det satt konkrete mål og beskrevet hvordan 
de skal nås. Et eksempel på dette er målet om antall kurs/dialogkvelder med byggebransjen. 
 

Nødvendige rutiner og prosedyrer  

Kommunen har utarbeidet et delegeringsreglement (vedtatt 06.10.2020). Av delegeringsreglementet 
fremkommer det at det er kommunedirektøren som behandler vedtak om interndelegering i administra-
sjonen. Revisjonen har fått oversendt delegeringsbrev fra direktør samfunn til virksomhetsleder bygge-
sak, landbruk og kart og delegeringsbrev fra virksomhetsleder byggesak, landbruk og kart til teamleder 
byggesak. Delegeringen er i henhold til kommunens delegeringsreglement og er datert 2018. 
 
Ifølge teamleder byggesak har avdeling byggesak flere ulike faggrupper organisert etter ulike fagområ-
der (Hytter, LNF, fortettingssaker og offentlige bygg/næring). Faggruppene har ingen beslutningsmyn-
dighet, men fungerer som grupper der ansatte kan diskutere ulike problemstillinger som har samme 

                                                      
6 Fra mai 2022 består virksomheten av fire team. I tillegg til team byggesak, team miljø og landbruk og team kart er 
det også opprettet et team for byggesakstilsyn og ulovlighetsoppfølging.    
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type saker. Faggruppene er ikke statiske og flere arbeider innenfor flere faggrupper og har sidemanns-
kontroll på tvers av gruppene. Bakgrunnen for organiseringen er å effektivisere avdelingens arbeids-
oppgaver og sikre likebehandling i saksbehandlingen. Det er en og samme saksbehandler som saks-
behandler en sak fra A til Å. I hovedsak er saker uten ansvarsrett7 delegert til saksbehandler, saker med 
ansvarsrett er delegert teamleder og dispensasjoner8 er delegert til virksomhetsleder. Teamleder byg-
gesak informerer om at samtlige saker gjennomgår sidemannskontroll. Saker med ansvarsrett kontrol-
leres i tillegg av teamleder, og saker som gjelder dispensasjoner kontrolleres i tillegg av virksomhetsle-
der. Ved faglig uenighet diskuteres sakene i teammøter. Mindre saker som er unntatt ansvarsrett (dele-
gert saksbehandler) gjennomgås stikkprøvevis på teamets teammøter. Ifølge teamleder byggesak gjø-
res dette for å sikre likebehandling i saksbehandlingen. Kommunen har utarbeidet en sjekkliste som 
benyttes av byggesaksbehandlerne ved gjennomføringen av byggesaksbehandlingen. Sjekklisten be-
nyttes til saksbehandling utenfor byggesakssystemet eByggesak. Sjekklisten inneholder informasjon 
om at saker skal til sidemannskontroll og at sakene skal sendes til godkjenning. Når teamet arbeidet i 
Public 360 så hadde de en egen avkryssingsliste som ble lagt ved i hvert vedtak som innehold hvilke 
punkter sidemann skulle kontrollere i saken.  
 
Det fremkommer av intervjuene med teamets byggesaksbehandlere at ansvaret for at teamet har nød-
vendige rutiner og prosedyrer ligger til teamleder byggesak og virksomhetsleder byggesak, landbruk og 
kart. Noen av saksbehandlerne opplyser at de har bidratt inn i arbeidet med ROS-analyser blant annet 
i forbindelse med overgangen til eByggesak. Utover dette har ingen deltatt i utarbeidelsen av teamets 
rutiner og prosedyrer gjeldende internkontroll.  
 
Teamet forholder seg til kommunens etikkplakat som ansatte kan konsultere ved usikkerhet. Her er det 
også understreket at man ved usikkerhet skal kontakte sin leder. 
 
Ifølge teamleder byggesak har avdelingen et dispensasjonsregister de benytter, samt arealplaner med 
merknader om ordlydfortolkninger. Ifølge virksomhetsleder byggesak, landbruk og kart finnes samtlige 
av virksomhetens rutiner tilgjengelig i RiskManager. Nasjonale sjekklister vedrørende saksgangen (di-
rektoratet for byggesak sin sjekkliste for byggesak i saksbehandlingen) i byggesaksbehandlingen ligger 
integrert i eByggesak. Flere saksbehandlere informerer også om at de benytter kommunens gamle 
sjekklister som ble benyttet når de arbeidet i Public 360. Majoriteten av de intervjuede byggesaksbe-
handlerne oppgir at de opplever at teamet har tilstrekkelig med rutiner og prosedyrer internt i teamet for 
å gjennomføre god byggesaksbehandling. En saksbehandler forteller at hun opplever at det er behov 
for mer skriftlige rutiner knyttet til kommunens ulovlighetsoppfølging og overtredelsesgebyr. Det finnes 
per desember 2021 ikke skriftlige rutiner for slike saker.  Det finnes skriftlige rutiner for opprettelse av 
ulovlighetssaker, men ikke hvordan de skal behandles. Teamleder byggesak informerer i mail av 28. juli 
til revisjonen at teamet ikke har kommet lengere med dette, men at rutiner på feltet skal utarbeides i 
løpet av høsten 2022.  
 
Teamleder byggesak informerer om løpende diskusjon i teamet knyttet til å rutinefeste praksis, men at 
det ikke er alle handlinger som det er mulig å nedfelle i en skriftlig rutine. Virksomhetsleder byggesak, 
landbruk og kart informerer om at virksomheten har skriftlige rutiner for sidemannskontroll, delegerings-
reglement og delgeringsbrev. Den store utfordringen knyttet til internkontroll i virksomheten, ifølge virk-
somhetsleder, er at det nye fagsystemet ikke har fungert slik det skulle ved anskaffelsen. Utfordringene 
var i stor grad knyttet til implementeringen av eByggesak, herunder funksjonaliteter som ikke virket som 
                                                      
7 Søknad uten ansvarsrett etter plan- og bygningslovens § 20-2 betyr at tiltakshaver (som oftest eier) selv er an-
svarlig for tiltaket. Mindre tiltak på bebygd eiendom kan du søke om uten å knytte til et ansvarlig foretak. 
8  I plan- og bygningsrettslig sammenheng kreves typisk dispensasjon dersom det tiltak man søker om er i strid med 
plan- og bygningsloven eller en arealplan (reguleringsplan eller kommuneplan). 
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de skulle og som gjorde at systemet ble mer tungvint, manglende integrasjon mellom eByggesak og 
Public 360. Det var også alvorlige «hull» som for eksempel førte til at saker som var unntatt offentlighet 
likevel ble publisert på kommunens postliste, dette ble oppdaget fort og rettet opp, men systemet økte 
risikoen for feil.  
 

Avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 

Basert på intervjuene med teamets byggesaksbehandlere er det ikke en konsensus når det kommer til 
praksis knyttet til melding- og behandling av avvik. Noen mener at teamet har en god kultur, at avvik 
meldes og behandles, mens andre mener at det ikke er en god avvikskultur, at det ikke har noen effekt 
å melde avvik og at dette dermed i liten grad gjøres. Flere opplyser om at de ikke kjenner til kommunens 
rutine for avviksmelding. Ifølge teamleder byggesak har teamet en kultur for å rette opp i avvik skriftlig. 
Dette gjøres derimot ikke nødvendigvis i RiskManager som er kommunens kvalitetssystem. Teamleder 
informerer i mail av 28. juli at virksomheten ikke har egne rutiner for hvordan avvik skal meldes og 
behandles. I praksis er det slik at avvikene automatisk sluses til virksomhetsleder, som er ansvarlig for 
å følge opp og lukke avvik. Samtlige avvik gjennomgås på virksomhetens ukentlige ledermøte. Avvik 
blir ikke lukket uten at det er igangsatt tiltak. For eksempel er opprettelsen av team tilsyn og ulovlighet 
resultat av et avvik som ble meldt sommeren 2020. Ifølge teamleder byggesak hadde virksomheten stort 
fokus på aktiv bruk av avvik under forrige kommunesjef, men det har vært lite fokus på informasjon og 
bruk av dette verktøyet aktivt de siste årene. Ifølge virksomhetsleder byggesak, landbruk og kart er det 
han som mottar og skal behandle meldte avvik. Han har blant annet mottatt to avvik gjeldende saks-
mengde og kvalitetsavvik. Han har fulgt opp disse avvikene i dialog med AMU9. Andre avvik fra ansatte 
behandles i HMS-teamet. Ifølge virksomhetsleder byggesak, landbruk og kart meldes det få skriftlige 
avvik og han mener teamet kunne vært flinkere til å melde avvik i systemet. Han oppgir at de kun får inn 
4-5 avvik i RiskManager i året og at mange andre hendelser som også i utgangspunktet kunne vært 
meldt i systemet behandles uformelt. Ifølge teamleder byggesak har de en egen og lett tilgjengelig modul 
for å melde avvik i RiskManager. Det finnes i utgangspunktet ikke noen annen kanal for å melde avvik 
enn dette. Men som leder mottar hun stadig forslag til forbedring, for eksempel blir hun ofte gjort opp-
merksom på «hull» i teamets rutiner, uten at de er flinke nok til å melde dette i avviksmodulen i RiskMa-
nager. Avvik som meldes i modulen behandles formelt, samtidig er det mange henvendelser som løses 
uformelt, som burde vært registret som et avvik i modulen.    
 
Ifølge teamleder byggesak har avdelingen et forbedringspotensial for å arbeide med risikovurderinger. 
Samtidig fremkommer det at avdeling byggesak har gjennomført flere handlinger for å redusere even-
tuell risiko i sin saksbehandling. Teamleder byggesak og virksomhetsleder byggesak, landbruk og kart 
informerer om at de sammen med kommunens controller har gjennomgått en forvaltningsrevisjonsrap-
port utført av Deloitte i etterkant av en korrupsjonssak i Drammen kommune. Det ble konkludert med at 
teamet arbeider godt og samstemt med sakene og at måten teamet er organisert på forhindrer ukultu-
rer/subkulturer som i Drammen kommune. En svakhet er imidlertid at saksbehandlerne selv kan opp-
rette saker. I teorien kan saksbehandler opprette og behandle en sak «i det skjulte» (vil imidlertid komme 
på postliste og innsynsløsning). Fordelen med at saksbehandler har muligheten til å opprette egne saker 
ble vektet tyngre enn risikoen. Basert på rapportens innhold vurderte team byggesak egne styrker og 
svakheter i egen organisering. Deler av teamets praksis knyttet til saksbehandling er endret etter dette. 
Blant annet utarbeidet skriftlig delegeringsreglement ned til saksbehandlingsnivå, det ble gjennomført 
etikkseminar med fokus på blant annet habilitet høsten 2021 og etikk er fast innslag på årshjulet, samt 
at virksomhetsplanen revideres slik at den skal bli et bedre styringsverktøy for virksomheten.  
  

                                                      
9 Arbeidsmiljøutvalg.  
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Teamleder byggesak oppgir videre at teamet gjennomfører ROS-analyser ved behov. Ved overgangen 
til nettpublisering ble det gjennomført en ROS-analyse for å analysere sannsynlighet og konsekvens for 
å publisere dokumenter som ikke burde være offentlig tilgjengelig. Teamet hentet også inn ekstra juridisk 
kompetanse i digitaliseringsprosessen og publiseringen. Virksomhetsleder byggesak, landbruk og kart 
utdyper at det foreligger ROS-analyser av fagsystemet (eByggesak), systemet for innsyn og enkelte 
temaer knyttet til HMS og saksbehandling. 
 
Samtlige av avdelingens ansatte har i 2020 gjennomført obligatorisk kurs gjeldende IKT sikkerhet og 
obligatorisk etikk-kurs med fokus på habilitet. I HMS-gruppa er det blitt arbeidet mye med HMS, skader 
og fare for angrep på kontoret.  
 

Dokumentasjon av internkontrollen – evaluering og forbedring av internkontrollen 

Det fremkommer av teamets årshjul at rutiner skal gjennomgås i februar måned og at styringsdokumen-
ter skal oppdateres i juli og juni måned. Ifølge teamleder byggesak blir teamets rutiner gjennomgått på 
en årlig fagdag. Dette ble sist gjort våren 2021. Ansvaret for de ulike rutinene er fordelt mellom bygge-
saksbehandlerne i teamet. Teamets byggesaksbehandlere opplyser også om at det er teamets bygge-
saksbehandlere som har ansvar for ulike rutiner og at revidering av rutinene gjennomføres i plenum.    
 
Team byggesak har tidligere hatt en medarbeider som har hatt et overordnet ansvar for å holde oversikt 
over teamets rutiner og prosedyrer, samt vært redaktør i kvalitetssystemet RiskManager. Denne med-
arbeideren har nå sluttet og det er foreløpig ingen andre i teamet som har fått dette ansvaret. Kommunen 
arbeider også på revisjonens tidspunkt (desember 2021) med å gå over fra RiskManager til et nytt kva-
litetssystem. Teamleder byggesak informerer i mail 28. juli at virksomheten har fått bistand fra kommu-
nens controller til å laste over rutiner i nytt kvalitetssystem (NetPower). Samtlige rutiner var flyttet over i 
nytt system 7. juli 2022 og det vil bli gjennomført en gjennomgang av systemet med de ansatte etter 
sommeren 2022. Virksomhetsleder byggesak, landbruk og kart informerer om at det internt i RiskMana-
ger er versjonering på dokumentene og at det i tillegg er en jurist som følger med på aktuelle endringer 
som gjør at det blir behov for oppdatering/revidering av rutinene.  
 

4.2.2 Kommunens byggesaksbehandling 

Veiledning 

Det fremkommer av gjennomførte intervjuer at det er to grupper søkere som har behov for ulik type 
veiledning. De er enten enkeltpersoner eller profesjonelle foretak. For å veilede søkere har kommunen 
en byggesaksvakt på servicetorget som bemannes av en byggesaksbehandler som kan svare ut fore-
spørsler fra søkere. Byggesaksvakten er bemannet fire dager i uken (fire timer per dag/ 10.00-14.00). 
Ifølge teamleder byggesak rullerer teamets byggesaksbehandlere på å bemanne kommunens bygge-
saksvakt. Dette for å sikre likebehandling i kommunens saksbehandling og veiledning.  Byggesaksvak-
ten har et eget telefonnummer og e-postadresse. Det er også mulig med fysisk oppmøte på servicetor-
get. Byggesaksvakten benyttes både av profesjonelle og private, og teamleder opplever at denne tje-
nesten er godt mottatt. Ifølge teamleder arkiveres ikke generell veiledning som blir gitt av byggesaks-
vakten som omhandler generelle spørsmål som ikke omfatter konkrete søknader eller saker som alle-
rede er oppnevnt/registrert. De fleste spørsmålene i vakta gjelder konkrete tiltak på en eiendom («Kan 
jeg bygge tilbygg på 30 kvm på huset mitt? Må jeg søke?»), slike henvendelser journalføres ikke. Men 
når det kommer inn konkrete spørsmål med bilder og tegninger av et planlagt tiltak så journalføres det.. 
Teamleder er klar over at det ideelt sett så burde alt vært journalført eller skriftliggjort på en eller annen 
måte, men dette har ikke teamet ressurser til. Når det gjelder spørsmål om for eksempel tomter som er 
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ute til salgs så opprettes det en sak på dette da det er viktig å gi ut lik informasjon til alle som har 
spørsmål. Dokumenteringen av denne veiledningen skal foregå i Public 360.    
 
Ifølge teamleder byggesak tilbys forhåndskonferanse når det etterspørres og når det er behov for det. 
Det er strenge formalkrav til en forhåndskonferanse og det tar tid både å forberede og gjennomføre, 
derfor hender det at avdelingen noen ganger løser dette mer uformelt der dette er hensiktsmessig (ek-
sempelvis når en søker ber om forhåndskonferanse for å utvide stuen på et ordinært hus i et byggefelt). 
Ved større næringsprosesser gjennomføres det alltid forhåndskonferanse. Kommunen har utarbeidet et 
eget skjema for henvendelse om forhåndskonferanse som ligger tilgjengelig på kommunens hjemme-
side. Ved forespørsel om forhåndskonferanse hvor saksbehandler vurderer at det ikke bør gjennomfø-
res, men at det holder med svar via e-post (uten at det gjennomføres et formelt møte), blir forespørselen 
og tilbakemeldingen arkivert på saken. Når det avholdes formell forhåndskonferanse i form av et møte 
skrives det alltid et referat som arkiveres på saken det gjelder. 
 
Det fremkommer av gjennomførte intervjuer at byggesaksbehandlerne gir tilbakemelding over telefon 
eller skriftlig til søker når de mottar mangelfulle søknader.   
 
Av revisjonens mappegjennomgang fremkommer det av sakens arkiverte mailkorrespondanse at det er 
gjennomført forhåndskonferanse i 2 av 19 saker, i 1 av disse sakene finner vi ikke at det er arkivert 
referat fra forhåndskonferansen. Revisjonen finner ikke noen form for dokumentert veiledning i 11 av 19 
saker, i 6 av 19 saker er det dokumentert at det er gjennomført veiledning enten over telefon eller over 
e-post mellom byggesaksbehandler og søker. I 1 av de 19 sakene er det referert til en gjennomført 
telefonsamtale i vedtaket, innholdet i telefonsamtale er ikke arkivert i saken.  
 

Mottakskontroll 

Det fremkommer av gjennomførte intervjuer at team byggesak har hatt ulik praksis knyttet til gjennom-
føring av mottakskontroll av innkomne søknader. Før overgangen til eByggesak ble dette gjennomført 
ved mottak av søknaden. På revisjonens tidspunkt (desember 2021) gjennomføres kontroll av søkna-
dens dokumenter først når byggesaksbehandler starter opp å behandle saken i eByggesak. Virksom-
hetsleder byggesak, landbruk og kart informerer at omtrent 70 prosent av innkommende søknader er 
mangelfulle og at dette er en tidstyv i byggesaksbehandlingen. Han bekrefter også at det på intervjuets 
tidspunkt (desember 2021) ikke gjennomføres mottakskontroll av innkomne søknader. Ifølge teamleder 
byggesak er det den enkelte saksbehandlers ansvar å kontrollere om alle nødvendige dokumenterer er 
vedlagt søknaden. Byggesaksbehandlerne bruker den nasjonale sjekklisten som er innebygd i eBygge-
sak til å kontrollere at all dokumentasjon er på plass. Det fremkommer imidlertid at det ikke er noen 
enhetlig praksis når det kommer til å sende ut foreløpige svar til søker. Det skal være mulig å sende ut 
foreløpig svar i eByggesak, men dette skjer først når saksbehandler begynner å saksbehandle saken 
og ikke ved mottak av søknad. Kommunen har også hatt tekniske problemer med denne løsningen noe 
som gjør at midlertidig svar ikke alltid har blitt sendt ut.  
 
Det fremkommer av revisjonens mappegjennomgang at dato for mottatt søknad og data bekreftet mot-
tatt søknad varierer stort. Det er sendt ut bekreftelse på mottatt søknad i 13 av 19 saker, i 6 saker er det 
ikke sendt ut en bekreftelse. Dato fra søknad er mottatt til det sendes ut en bekreftelse på at søknaden 
er mottatt varierer fra 1 til 76 dager. Gjennomsnittlig lengde i de 13 søknadene hvor det er sendt ut 
bekreftelse er på 33 dager og det er 5 saker som har en tid på mer enn 40 dager (disse er på henholdsvis 
49, 56, 73, 74 og 76 dager). Teamleder byggesak informerer i mail av 28. juli at teamet er for dårlige på 
å komme raskt i gang med gjennomgangen av innkomne søknader. Mange saksbehandlere sliter med 
store restanser, mens andre er veldig flinke til å gjennomgå søknadene med én gang de kommer inn. 
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Her kreves det en del arbeid for å bli mer samkjørte og raskere i teamet, slik at saksbehandlingstiden 
kan gå ned.  
 

Saksbehandlingsfrister 

Det fremkommer av gjennomførte intervjuer at kommunen over en lengere periode har arbeidet med å 
digitalisere og effektivisere sin byggesaksbehandling. Den 18.05.21 endret Sarpsborg kommune saks-
behandlingssystem for byggesaksbehandling fra Public 360 arkivløsningen til eByggesak. Ifølge virk-
somhetsleder byggesak, landbruk og kart ble fagsystemet eByggesak bestilt som en del av kommunens 
arbeid i DigiViken10. Arbeidet med anskaffelsen startet opp i 2019 og Sarpsborg kommune innledet da 
et samarbeid med Hvaler kommune og Fredrikstad kommune. Ifølge virksomhetsleder byggesak, land-
bruk og kart var dette en prosess som ble igangsatt over virksomhetsnivå og implementeringen ble 
innført selv om virksomheten mente at det var for tidlig. Mandatet for dette samarbeidet ble lagt til kom-
muneområde samfunn, men det var flere involverte i prosessen. Virksomhetsleder byggesak, landbruk 
og kart informerer om at team byggesak bruker Public 360 som arkivsystem, og leverandøren mente at 
det ikke var nødvendig å endre på systemet for å integrere arkivet i 360 i eByggesak. Virksomhetsleder 
forteller at han nå kan se hvor stor betydning det har hatt at de ikke har vært integrert.  
 
Ifølge teamleder byggesak ble det gjennomført en testperiode av eByggesak. I denne testperioden ble 
derimot ikke integrasjonen av saksbehandlingssystemet mot arkivet testet siden leverandøren hadde 
informert om at dette skulle være uproblematisk. Implementeringen av eByggesak ble også originalt 
utsatt på grunn av feil og problemer med systemet. Et problem de har hatt er at systemet ikke har greid 
å unnta saker som skal være skjermet i innsynsløsningen og saksbehandler for ulovlighetsoppfølging 
måtte dermed fortsette å bruke den gamle arkivløsningen selv etter implementeringen.  
 
Majoriteten av de intervjuede byggesaksbehandlerne informerer om mange problemer knyttet til over-
gangen til nytt saksbehandlingssystem. I praksis har de fleste byggesaksbehandlerne vært nødt til å 
arbeide i to ulike systemer når de har saksbehandlet. Videre fremkommer det av intervjuene med byg-
gesaksbehandlerne at mye arbeid må gjøres to ganger og dobbeltsjekkes siden de ikke kan stole på 
det nye systemet.  
 
Virksomhetsleder byggesak, landbruk og kart informerer om at de var forespeilet et ferdig produkt ved 
innføringen av eByggesak. I avsluttende møte mellom administrasjonen og revisjonen (avholdt 31. au-
gust 2022) informerte direktør Samfunn at kommunen var lovet et ferdig produkt gjennom anskaffelsens 
kravspesifikasjon. Dette viste seg å ikke stemme og det ble i praksis et utviklingsprosjekt. Team bygge-
sak har blant annet hatt store utfordringer knyttet til integrasjonen med saks- og arkivsystemet. Over-
gangen har vært belastende på team byggesak og de ansatte, og teamet hadde på revisjonens tidspunkt 
(desember 2021) mange restanser. Videre poengterte virksomhetsleder byggesak, landbruk og kart at 
kommunens systemportefølje er forankret på direktørnivå og at politiske organer er informert om den 
utfordrende saksbehandlingssituasjonen. Det er benyttet store interne ressurser på å prøve å imple-
mentere saksbehandlingssystemet. 
 
Byggesaksbehandlerne informerer i intervjuene om etterslep og at frister ikke alltid overholdes som 
følge av feil og mangler i eByggesak. Det er vanskelig for byggesaksbehandlerne å ha oversikt over 
sine egne restanser på grunn av at dokumenter som er blitt avskrevet i eByggesak ikke er blitt avskrevet 
i Public 360. Flere byggesaksbehandlere informerer også om at det er vanskelig å holde oversikt over 
dokumenter som blir oversendt i forbindelse med byggesøknader og det informeres om mange tilfeller 
hvor saksbehandler ikke har funnet dokumenter før søker har tatt kontakt for å etterlyse svar i saken. 
                                                      
10 Et samarbeid mellom Viken fylkeskommune og kommunene i Viken. 
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Dette har ført til fristoverskridelser i saksbehandlingen. Ifølge teamleder byggesak har teamet måtte 
prioritere hvilke saker som skal behandles. Næringsbygg og offentlige bygg har vært høyest prioritert, 
mens boliger og fritidsbebyggelse har vært lavest prioritert. Teamleder byggesak informerer videre at 
teamet ikke har fått tildelt flere ressurser for å dekke over de tapte årsverkene som er blitt benyttet til å 
implementere eByggesak. Tidspunktet for gjennomføringen av intervjuet (desember 2021) har vært den 
verste tiden teamleder byggesak noen gang har opplevd med tanke på restanser og fristoverskridelser. 
Ifølge teamleder byggesak har avdelingen i stor grad greid å overholde frister på rammetillatelser og 
prioriterte saker, men på grunn av utfordringer gjennom det siste året sliter avdelingen også med å 
overholde disse prioriterte sakene og sakstypene.  
 
Kommunen informerte revisjonen den 17. februar 2022 om at kontrakten med Sikri/E-byggesak hadde 
blitt sagt opp 2. februar 2022. Direktør Samfunn presiserte i avsluttende møte mellom administrasjonen 
og revisjonen (avholdt 31. august 2022) at kontrakten ble hevet. Dermed gikk kommunen tilbake til å 
saksbehandle byggesaker i Public 360.  
 
Tabell 1 viser utviklingen i antall behandlede byggesøknader med 3 ukers og 12 ukers frist, gjennom-
snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers og 12 ukers frist, samt søknader med saksbe-
handlingstid over lovpålagt tid i saker med 3 ukers og 12 ukers frist for årene 2019, 2020 og 2021.  
 
Tabell 1: KOSTRA-tall omhandlende kommunens byggesaksbehandling for 2019, 2020 og 202111 

Nøkkeltall Enhet 2019 2020 2021 

Byggesøknader i alt behandlet antall 726 827 681 

Behandlede byggesøknader med 3 uker frist antall 495 473 316 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers 

frist 

dager 28 18 26 

Søknader med saksbehandlingstid over lovpålagt tid (3 ukers frist) antall 63 118 108 

Behandlede byggesøknader med 12 ukers frist antall 139 194 307 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers 

frist 

dager 35 58 42 

Søknader med saksbehandlingstid over lovpålagt tid (12 ukers 

frist) 

antall 17 28 44 

 
Det fremkommer av tabell 1 at kommunen har gått over frist i saker med 3 ukers frist i 63 av 495 (ca. 
13 prosent) saker i 2019, i 118 av 473 saker (ca. 25 prosent) i 2020 og i 108 av 316 saker (ca. 34 pro-
sent) i 2021. Dette viser en tydelig negativ trend med tanke på overholdelse av frister i saker med 3 
ukers frist over de 3 siste årene.  
 
Videre fremkommer det av tabell 1 at kommunen har gått over frist i saker med 12 ukers frist i 17 av 
139 saker (ca. 12 prosent) i 2019, i 28 av 194 saker (ca. 14 prosent) i 2020 og i 44 av 307 saker (ca. 
14 prosent) i 2021. Dette viser at andelen fristoverskridelse for saker med 12 ukers saksbehandlings-
frist over de 3 siste årene har vært forholdsvis stabil.  
 

                                                      
11 Revisjonen har vært i kontakt med Statistisk sentralbyrå (SSB) i forbindelse med uttrekk av KOSTRA statistikk 
og SSB informerer om at tallene for «Byggesaker i alt behandlet» ikke stemmer overens med de andre tallene som 
fremgår av tabell 1. «Byggesaker i alt behandlet» skal i utgangspunktet være «Behandlede byggesøknader med 3 
uker frist» + «Behandlede byggesøknader med 12 ukers frist». SSB informerer om at de ikke har mulighet til å se 
hvor feilregistreringen stammer fra. Disse tallene er markert med rød farge i tabell 1.   
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Foreløpig svar når saksbehandling tar mer enn en måned fra den er mottatt  

Ifølge teamleder byggesak har ikke avdelingen rutine for å sende ut foreløpig svar. Som beskrevet tid-
ligere i kapittelet gjennomføres det heller ingen systematisk mottakskontroll av saker som kommer inn 
til avdelingen. Saksbehandlingen starter opp nå saksbehandler åpner saken. Revisjonen finner ikke at 
det er sendt ut foreløpige svar i noen av sakene som er gjennomgått i mappegjennomgangen.  
 
Ifølge teamleder skal det genereres en automatisk mottaksbekreftelse som sendes ut til avsender når 
kommunen mottar en søknad. Ifølge en av byggesaksbehandlerne går det automatisk ut et saksbrev 
til søker som opplyser at søknaden er mottatt og at saksbehandler vil ta kontakt dersom det er mang-
ler, samt at det for tiden er lengre saksbehandlingstid grunnet kommunens nye saksbehandlingssys-
tem (eByggesak). Det varierer fra saksbehandler til saksbehandler hvor raskt dette gjøres. Teamleder 
byggesak informerer i mail av 28. juli at det ble sendt ut automatisk i eByggesak når saksbehandler 
begynte å behandle saken. De siste månedene er derimot mottaksbrev sendt ut manuelt av kontorfag-
lig ansatt. På grunn av stor arbeidsmengde har det i løpet av sommeren 2022 ikke blitt sendt ut mot-
taksmelding, som ifølge teamleder byggesak er brudd på forvaltningsloven.  
 

Vedtak og underretning til søker 

Det foreligger skriftlige vedtak i 14 av de 19 kontrollerte sakene. I de 5 sakene hvor vi ikke finner noe 
vedtak er det foreløpig ikke fattet noe vedtak i saken. Alle de 14 vedtakene inneholdt informasjon om 
hvilke regler vedtaket bygger på, de faktiske forhold vedtakene bygger på, hovedhensyn som har vært 
avgjørende ved eventuell skjønnsutøvelse der det er relevant og informasjon om klageadgang, klagefrist 
og fremgangsmåte ved klage. Ifølge teamleder byggesak har teamet utarbeidet totalt 28 ulike vedtaks-
maler som benyttes i saksbehandlingen.     
 

Klagebehandling 

Det fremkommer av intervju med teamleder byggesak at klagesaker vurderes av avdelingens bygge-
saksbehandlere eller jurister før den oversendes Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Ifølge teamle-
der fremgår det av kommunens delegeringsreglement at prinsipielle saker skal behandles politisk. At et 
vedtak påklages gjør det i seg selv ikke prinsipielt. Det hender unntaksvis at politikerne ber om at en 
klage fremlegges for utvalget. Det er da administrasjonen som gjør klageforberedelsen og skriver inn-
stilling til utvalget, så vedtar utvalget om de vil ta klagen til følge, eller opprettholde administrasjonens 
vedtak og innstilling og sende saken til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Ifølge teamleder bygge-
sak forekommer det at utvalget har gått imot administrasjonens innstilling i en klagebehandling, men det 
er forholdsvis sjeldent dette skjer i Sarpsborg kommune. Klager som ikke får medhold sendes videre til 
behandling hos Statsforvalteren. Ifølge teamleder byggesak har avdelingen ved intervjuets tidspunkt 
(desember 2021) totalt behandlet 15 klagesaker som er sendt Statsforvalteren i 2021, hvorav tre saker 
er opphevet/omgjort. Ifølge teamleder byggesak er det ikke alltid avdelingen har ressurser til å kunne 
behandle og sende over klagesaken til Statsforvalteren innen 8 uker, men hun har ikke en talloversikt 
over hvor mange saker dette kan gjelde. Kommunen opplyser i e-post til revisjonen at de mottok 14 
klager i 2019 og 27 klager i 2020. Slik revisjonen tolker kommunen skal alle disse klagene være be-
handlet av Statsforvalteren. Kommunen informerer ikke om intern klagebehandling og har heller ikke 
oversendt tall på dette til revisjonen. I tidsrommet 01.01.2019 til 04.10.21 har team byggesak totalt over-
sendt 71 klager til Statsforvalteren. Av disse ble 1 avvist, 5 omgjort, 9 opphevet og 56 stadfestet.    
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4.3 Vurderinger 
I kapittel 4.2 har vi sett nærmere på kommunens internkontroll, samt praksisen rundt kommunens byg-
gesaksbehandling. 

4.3.1 Internkontroll 

Oversikt over virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 

Det er revisjonens vurdering at virksomhet byggesak, landbruk og kart sine hovedoppgaver, mål og 
organisering i tilstrekkelig grad fremkommer av virksomhetens virksomhetsplan fra 2020. Revisjonen 
stiller seg også positiv til arbeidet som har foregått gjennom 2022 og som fortsatt foregår med den nye 
virksomhetsplanen. Det fremkommer av fakta at virksomheten har gjort større strukturelle endringer 
med virksomhetsplanen slik at den skal bli et bedre styringsdokument. Planen skal ferdigstilles i løpet 
av høsten 2022.   
 

Nødvendige rutiner og prosedyrer for internkontroll 

Det er revisjonens vurdering at team byggesak i stor grad har nødvendige rutiner og prosedyrer for å 
sikre en god internkontroll i sin byggesaksbehandling. Vi legger her til grunn utarbeidet delegeringsreg-
lement og delegeringsbrev, teamets faggrupper, teammøter og at samtlige saker gjennomgår side-
mannskontroll. Det foreligger også sjekklister som byggesaksbehandlerne benytter i byggesaksbehand-
lingen, vedtaksmaler og dispensasjonsregister. Samtlige av teamets skriftlige rutiner lå tidligere plassert 
på kommunens system RiskManager, men de er nå overført til kommunens nye system NetPower. 
Revisjonen finner ovennevnte tilfredsstillende og i henhold til kravene i kommuneloven. Andre rutiner 
og prosedyrer bør alltid overveies, men det er verdt å påpeke at lovkravet er begrenset. For eksempel 
heter det i forarbeidene til loven at rutiner kan være både skriftlige og muntlige, og at de må vurderes ut 
ifra hva som anses som nødvendig for å oppfylle behovene for internkontrollen som helhet. Det er også 
opp til kommunen selv å vurdere hvordan og hvor mye av internkontrollen som skal dokumenteres, alt 
ettersom hva som vurderes som nødvendig og formålstjenlig. Det er verdt å påpeke at de aller fleste 
respondentene som er intervjuet opplever at teamet har tilstrekkelig med rutiner på feltet, samtidig frem-
kommer det at det kan være behov for flere skriftlige rutiner knyttet til kommunens ulovlighetsoppfølging 
og overtredelsesgebyr. Det er planlagt at det skal utarbeides skriftlige rutiner for dette i løpet av høsten 
2022. Senere i kapitelet beskriver vi visse svakheter ved teamets prosessuelle saksbehandling. På bak-
grunn av dette anbefaler vi utarbeidelse av visse rutiner.  
 

Avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 

Det fremkommer av fakta at ansatte i team byggesak opplever teamets praksis rundt melding og be-
handling av avvik ulikt. Noen mener at teamet har en god kultur for å melde avvik, mens andre mener 
at det ikke er en god avvikskultur, herunder at det ikke har noen effekt å melde avvik og at dette i liten 
grad gjøres. Avvik meldes i for liten grad gjennom RiskManager, mange henvendelser som burde vært 
formalisert og meldt som avvik i RiskManager løses uformelt. Basert på dette er det revisjonens vurde-
ring at team byggesak har et forbedringspotensial knyttet til å melde og behandle avvik på en enhetlig 
og systematisk måte i RiskManager. Formålet med en enhetlig avviksmelding og en kvalitativ god av-
vikshåndtering er at teamet og virksomheten skal få gode styringsdata for å hindre gjentakelse av avvik 
og sikre en god forbedringskultur. Det er revisjonens vurdering at en god avvikskultur er av stor betyd-
ning for avdelingens læring og for den generelle internkontrollen.  
 
Det fremkommer videre at team byggesak har gjennomført flere ulike risikovurderinger. Det er blant 
annet gjennomført risikovurderinger i forbindelse med at kommunen gikk over til nettpublisering (av 
postlisten) for å analysere sannsynlighet og konsekvens for å publisere dokumenter som ikke burde 
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være offentlige tilgjengelig. Det ble også gjennomført risikovurderinger i forkant av anskaffelsen av 
eByggesak og av teamets saksbehandlingspraksis med bakgrunn i en forvaltningsrevisjonsrapport be-
stilt på bakgrunn av korrupsjonssaken i Drammen kommune. Deler av teamets saksbehandlingspraksis 
er endret etter dette. Basert på ovennevnte er det revisjonens vurdering at team byggesak har gjen-
nomført flere risikovurderinger på en hensiktsmessig og god måte, som direkte har ført til endringer og 
forbedringer av teamets internkontroll og praksis. 
 
Samtidig uttrykker teamleder byggesak at teamet også har et forbedringspotensial knyttet til å arbeide 
med risikovurderinger. Av revisjonskriteriene fremkommer det at internkontrollen skal være systematisk, 
dette innebærer at det ikke er tilstrekkelig med en tilfeldig og hendelsesbasert kontroll. Hvordan og hvor 
omfattende dette arbeidet skal være, vil kommunen måtte vurdere selv ut fra den konkrete virksomheten 
og risikoforholdene. Som nevnt tidligere fremstår det for revisjonen som om teamet har gjennomført 
konkrete analyser og vurderinger av risikoen for at regler og vedtak ikke følges, og hvilken betydning 
dette eventuelt har. Samtidig er det revisjonens inntrykk at risikovurderingene som er gjennomført i stor 
grad er hendelsesbaserte (på bakgrunn av korrupsjonssaken i Drammen kommune og på bakgrunn av 
anskaffelsen av nytt saksbehandlingssystem) og ikke satt inn i ett større system. Det er revisjonens 
vurdering at team byggesak i større grad bør gjennomføre systematiske risikovurderinger i sitt arbeide 
med internkontrollen. Dette vil danne grunnlaget for å tilpasse og gjøre internkontrollarbeidet enda mer 
målrettet mot der risikoen og behovet er størst. Målet er at internkontrollarbeidet blir mer målrettet og 
effektivt, og at det reduserer risikoen for manglende etterlevelse av regler og vedtak uten at det brukes 
unødvendig mye ressurser. Det er viktig at internkontrollen er omfattende på områder som er viktige for 
innbyggerne, der det er høy risiko for at det skal skje feil, og der konsekvensene ved feil er store. 
 

Dokumentere og evaluere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 

Det fremkommer av fakta at team byggesak sine rutiner gjennomgås i februar måned og at styringsdo-
kumenter oppdateres i juni og juli måned. Teamets rutiner blir gjennomgått på en årlig fagdag og an-
svaret for de ulike rutinene er fordelt mellom byggesaksbehandlerne i teamet. Samtlige av teamets 
skriftlige rutiner lå tidligere plassert på kommunens system RiskManager, men de er nå overført til kom-
munens nye system NetPower. Basert på ovennevnte er det revisjonens vurdering at teamet oppfyller 
kravene som ligger i kommuneloven til dokumentasjon og evaluering av internkontrollen. Kravet som 
ligger i kommuneloven er fleksibelt. Kommunen har et handlingsrom når det gjelder form og omfang av 
dokumentasjonen, og det er i stor grad lagt opp til at kommunen selv skal vurdere hvordan og hvor mye 
av internkontrollen som skal dokumenteres på de ulike områdene av kommunens virksomhet, alt etter-
som hva som vurderes som nødvendig og formålstjenlig. Som nevnt over mener vi at team byggesak i 
større grad bør gjennomføre systematiske risikovurderinger i sitt arbeid med internkontrollen. Å ha en 
god oversikt over risiko for avvik innenfor byggesaksområdet er en viktig forutsetning for å kunne vur-
dere hvilke deler av internkontrollen som bør dokumenteres i større grad enn andre (for eksempel gjen-
nom å utarbeide skriftlige rutiner eller andre kontrolltiltak der risikoen er høy). 
 

4.3.2 Kommunens saksbehandling 

Veiledning 

Det fremstår for revisjonen som om kommunen har et system og en god praksis for å gjennomføre 
veiledning både for enkeltpersoner og for profesjonelle foretak som ivaretar kommunens veilednings-
plikt. Vi legger her til grunn teamets byggesaksvakt som bemannes av en byggesaksbehandler som kan 
svare ut forespørsler fra søkere. Byggesaksvakten er bemannet fire dager i uken mellom 10.00 og 14.00 
og kan nås på telefon, e-post eller ved oppmøte. Videre tilbys det forhåndskonferanser når det etter-
spørres og det er behov for det. Det fremkommer også av vår mappegjennomgang at det er gjennomført 
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ulike typer veiledning i de gjennomgåtte sakene. Basert på ovennevnte er det vår vurdering at team 
byggesak har et system som sikrer hensiktsmessig veiledning. Samtidig fremkommer det av vår map-
pegjennomgang at det er to saker der det er gjennomført veiledning, uten at dette er dokumentert. Det 
er gjennomført forhåndskonferanse i 2 av 19 saker og revisjonen finner dokumentert referat i kun en av 
sakene. I den andre saken fremkommer det at det er gjennomført veiledning over telefon i vedtaket, 
men innholdet i denne veiledningen er ikke dokumentert i saken. Basert på dette er det vår vurdering at 
det kan være en risiko for at kommunen har en praksis der gitt veiledning ikke blir tilstrekkelig dokumen-
tert. 
 

Mottakskontroll 

Det er revisjonens vurdering at team byggesak ikke har et system som sikrer at det gjennomføres til-
strekkelig mottakskontroll. Altså at det ikke/i liten grad gjennomføres kontroll av at søknaden innehol-
der nødvendige opplysninger for å fatte vedtak, samt gi beskjed til søker om eventuelle mangler så 
snart søknaden er mottatt av kommunen. Dette underbygges av revisjonens mappegjennomgang hvor 
vi finner at det er sendt ut en bekreftelse på mottatt søknad i 13 av 19 tilfeller, det er altså 6 søknader 
hvor det ikke er sendt ut en bekreftelse. Samtidig mener vi det er kritikkverdig at det i mange saker har 
tatt lang tid fra saken er kommet inn, til det er sendt en bekreftelse på mottatt søknad. Tidsrommet fra 
søknad er mottatt til det sendes ut en bekreftelse på mottatt søknad varierer fra 1 til 76 dager. Gjen-
nomsnittlig svartid i de 13 søknadene hvor det er sendt ut bekreftelse er på 33 dager, og det er 5 sa-
ker som har en tid på mer enn 40 dager (disse er på henholdsvis 49, 56, 73, 74 og 76 dager).  
  

Overholdelse av saksbehandlingsfrister 

I forvaltningsloven § 11a stilles det krav om at forvaltningen skal behandle saker «uten ugrunnet opp-
hold», og at det skal sendes foreløpig svar dersom behandlingen vil ta uforholdsmessig lang tid eller 
dersom søknad ikke kan avgjøres innen en måned. Av fakta i denne rapporten fremkommer det at team 
byggesak ikke gjennomfører noen form for systematisk mottakskontroll av saker som kommer inn til 
avdelingen. Saksbehandlingen starter opp når saksbehandler åpner saken for første gang. Som det 
fremkommer av vår mappegjennomgang er det stor variasjon fra når søknad kommer inn til kommunen 
og frem til det er sendt ut en bekreftelse på at søknaden er mottatt, varierer fra 1 til 76 dager. Basert på 
ovennevnte funn er det vår vurdering at team byggesak ikke i tilstrekkelig grad behandler søknader 
«uten ugrunnet opphold» eller har et system som sikrer at det sendes ut foreløpig svar når saksbehand-
lingen tar mer enn en måned fra søknaden er mottatt.  
 
Videre er det revisjonens vurdering at forholdsvis mange saker blir behandlet over frist. Vi legger her til 
grunn KOSTRA-tall som viser at ca. 34 prosent (108 av 316) av saker med 3 ukers frist og ca. 14 prosent 
(44 av 307) av saker med 12 ukers frist har gått over frist i 2021. På bakgrunn av dette er det revisjonens 
vurdering at team byggesak ikke oppfyller revisjonskriteriene som omhandler å behandle søknader in-
nenfor lovens maksimumsfrister. Til sammenligning viser KOSTRA-tall fra 2019 og 2020 at kommunen 
overskred tidsfristene med henholdsvis 13 og 25 %. Dette viser en klar negativ trend med tanke på 
overholdelse av frister i saker med 3 ukers frist over de 3 siste årene. Store deler av fristbruddene 
tilskrives av de fleste respondentene implementeringen av nytt saksbehandlingssystem som ble gjen-
nomført 18. mai 2021. Team byggesak byttet da fra Public 360 til eByggesak. Det fremkommer av fakta 
at teamet har benyttet store ressurser på implementeringen og at saksbehandlingen har blitt tyngre og 
mer tidkrevende grunnet feil og mangler i systemet.   
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Anskaffelsen av eByggesak 

På et generelt grunnlag fremstår det for revisjonen som om overgangen fra saksbehandlingssystemet 
Public 360 til eByggesak som ble gjennomført 18. mai 2021 har utgjort en stor risiko for team byggesak 
sin internkontroll. Som det fremkommer av fakta har teamet benyttet store ressurser på å forsøke å 
implementere systemet. Det har, slik revisjonen vurderer det, direkte gått utover teamets ressurser og 
kapasitet til å saksbehandle byggesøknader, samt til å gjennomføre og prioritere arbeidet med tilsyn og 
ulovlighetsoppfølging. I tillegg har systemet hatt vesentlige feil og mangler som har gått ut over teamets 
internkontroll. Av fakta fremkommer det blant annet at feil i systemet førte til at saker som var unntatt 
offentlighet likevel ble publisert på kommunens postliste. Andre tekniske feil har ført til mye dobbeltar-
beid for saksbehandlerne i temaet, samt at foreløpig svar til søker ikke er blitt sendt ut. Det fremkommer 
at byggesaksbehandlerne har vært nødt til å arbeide i to ulike systemer når de har saksbehandlet og 
mye arbeid er måttet bli gjennomført to ganger og kontrollert ekstra på grunn av at systemet ikke har 
vært til å stole på. Det har vært vanskelig for byggesaksbehandlerne å ha oversikt over sine egne rest-
anser på grunn av at dokumenter som har blitt avskrevet i eByggesak ikke har blitt avskrevet i Public 
360. Flere byggesaksbehandlere informerer også om at det har vært vanskelig å holde oversikt over 
dokumenter som er blitt oversendt i forbindelse med byggesøknader, og i mange tilfeller har ikke doku-
mentene blitt funnet før søker har tatt kontakt for å etterlyse svar i saken. Ifølge virksomhetsleder byg-
gesak, landbruk og kart ble anskaffelsesprosessen igangsatt over virksomhetsnivå og implemente-
ringen av systemet ble innført selv om virksomheten mente at det var for tidlig. 
 
Basert på fakta i denne rapporten er det revisjonens vurdering at anskaffelsen av systemet har medført 
betydelige merkostnader for kommunen, samt i stor grad svekket team byggesak sin internkontroll og 
mulighet for å overholde kravene i plan- og bygningsloven og forvaltningsloven. 
 

Vedtaket og underretning om vedtak 

Det er revisjonens vurdering at team byggesak ivaretar kravene i revisjonskriteriene vedrørende utar-
beidelse av vedtak og underretning om vedtak. Vi legger her til grunn at det er utarbeidet standardved-
taksmaler som ligger tilgjengelig i kommunens kvalitetssystem. I samtlige ferdigstilte saker vi kontrollerte 
i vår mappegjennomgang er det blitt oversendt underretning om vedtak til søker. Alle vedtak har inne-
holdt informasjon om hvilke regler vedtaket bygger på, de faktiske forhold vedtakene bygger på, hoved-
hensyn som har vært avgjørende ved eventuell skjønnsutøvelse og informasjon om klageadgang, kla-
gefrist og fremgangsmåte ved klage. Revisjonen finner ovennevnte tilfredsstillende.  
 

Klagebehandling  

Det fremkommer av fakta at det er team byggesak som vurderer klagesaker før de oversendes til Stats-
forvalteren for endelig avgjørelse. I 2021 har teamet i alt vurdert 15 klagesaker som er videresendt til 
Statsforvalteren, hvorav tre klager er omgjort. Teamet fører ikke selv statistikk på fristoverskridelser, så 
revisjonen har ingen nøyaktig oversikt over hvor mange av disse sakene som har overgått fristen på 
åtte uker, utover at det opplyses om at teamet ikke alltid har ressurser til å kunne behandle og oversende 
klagen til Statsforvalteren innen åtte uker. Basert på dette, er det revisjonens vurdering at det foreligger 
et forbedringspotensial knyttet til å ta stilling til klagen «uten ugrunnet opphold», samt å få oversendt 
klagen til Statsforvalteren innen fristen på åtte uker.   
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4.4 Konklusjon og anbefalinger 
Internkontroll 

Det er revisjonens konklusjon at team byggesak på flere områder har en god internkontroll. Teamet har 
i all vesentlighet gode og skriftlige rutiner for store deler av sitt virke, samt at internkontrollen evalueres 
på en systematisk måte. Samtidig finner vi at team byggesak har flere områder som kan forbedres på 
feltet. Dette omfatter bruk av avvik for å styrke teamets forbedringskultur, samt bruken av systematiske 
risikovurderinger i sitt arbeide med videreutvikle internkontrollen. 
 

Saksbehandling 

Det er revisjonens konklusjon at kommunens prosessuelle saksbehandling har flere svakheter. Vi kon-
kluderer med at kommunen ivaretar kravene til utarbeidelse av vedtak og underretning om vedtak, sam-
tidig finnes det svakheter ved kommunens dokumentasjon av veiledning, mottakskontroll, behandling 
av søknader og klager uten «ugrunnet opphold», utsendelse av foreløpig svar, samt at en stor del av 
saksbehandlede byggesaker og klager går over maksimumsfristene for saksbehandling. 
 
Det er revisjonens vurdering at anskaffelsen, implementeringen og bruken av eByggesak har hatt en 
sterk negativ innvirkning på team byggesak sin internkontroll og saksbehandling i 2021.  
 
Revisjonen har på denne bakgrunn følgende anbefalinger. Kommunen bør: 
• forbedre og videreutvikle avdelingens avvikskultur. 
• gjennomføre systematiske risikovurderinger for å avdekke risikoutsatte områder innenfor bygge-

saksbehandlingen. 
• forbedre saksbehandlingspraksis med hovedfokus på utarbeide rutiner for å sikre: 

a. tilstrekkelig dokumentasjon av veiledning 
b. at det gjennomføres mottakskontroll 
c. at søknader behandles uten «ugrunnet opphold» 
d. at det sendes ut foreløpig svar 
e. at søknader behandles innenfor lovens maksimumsfrister  
f. at klager vurderes og oversendes Statsforvalteren innen fristen på åtte uker 
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5 TILSYN OG ULOVLIGHETSOPPFØLGING 

Problemstilling 2: Har kommunen etablert rutiner/systemer for å avdekke og følge opp brudd på 
plan- og bygningsloven? 

 

5.1 Revisjonskriterier  
Komplett utledning av revisjonskriteriene fremkommer av kapittel 8.3. Punktvise kriterier fremkommer 
under: 
 

Tilsyn og ulovlighetsoppfølging 

Kommunen skal: 
• Overholde plikten til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltakene gjennomføres i samsvar med gitte 

tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, og at ansvarlige tiltak er 
kvalifisert. 

• Prioritere de tidsavgrensede tilsynsområdene. 
• Utarbeide en tilsynsstrategi og en årlig rapport over tilsynsvirksomheten.  
• Overholde plikten til å forfølge overtredelser av bestemmelser i eller gitt medhold av plan- og byg-

ningsloven – ulovlighetsoppfølging. Unntaket er overtredelser som anses å være av mindre betyd-
ning.  

 

5.2 Datagrunnlag 
5.2.1 Tilsyn og ulovlighetsoppfølging 

Kommunen har utarbeidet «Strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging i 2021»12. Av strategien frem-
kommer det at kommunen gjennom de siste 12 årene har arbeidet målrettet med oppfølging av ulovlig-
heter og at kommunen opplever seg selv som en foregangskommune når det gjelder kontinuitet og 
fokus på tilsynsarbeid. I 2007 ble det opprettet en stilling øremerket ulovlighetsoppfølging i kystsonen. I 
2011 ble det fulgt opp med ytterligere en stilling for tiltak også utenfor kystsonen, med et særlig fokus 
på ulovlig etablerte boenheter. Begge stillingene er videreført, men arbeidsform og prioriteringer er jus-
tert og effektivisert underveis. Ulovlighetsoppfølging i kystsonen var tidligere i all vesentlighet basert på 
tips. I et forsøk på å skape en større opplevd gevinst av arbeidet for allmennheten, har avdelingen siden 
2018 fokusert på utvalgte delstrekninger og anvendt friluftsloven og plan- og bygningsloven i kombina-
sjon. På grunn av bekymringsmeldinger om lukkede miljøer/radikalisering og brudd på koronaforskriften 
ble det gjennom 2020 økt fokus på aktivitet i ikke-godkjente forsamlingslokaler. Samtidig har kommunen 
et tverrfaglig samarbeid blant annet med Arbeidstilsynet og brannvesenet. Dette samarbeidet har av-
dekket ulovlig bruk av næringslokaler. Avdelingen mottar jevnlig tips om ulovligheter i tillegg til at avde-
lingen avdekker ulovligheter selv, både gjennom media og tverrfaglig samarbeid. Avdelingen benytter 
mye tid på å svare opp gjentatte henvendelser om å prioritere saker, og ønsker derfor å flytte sakene i 
en «pool» uten saksbehandler, for så å plukke prioriterte saker ut fra «poolen». Avdelingens ressurser 
på feltet er ikke tilstrekkelig for å følge opp alle tips og henvendelser på en fullgod måte. Avdelingen 
ville i 2021 prioritere å ilegge flere overtredelsesgebyr med håp om at dette ville virke preventivt. Avde-
lingen klarer ikke å prioritere dette arbeidet så høyt som de ønsker, men har rutiner for at samtlige 
ulovlighetssaker som avsluttes blir vurdert oppfulgt med overtredelsesgebyr. 
 

                                                      
12 Teamleder byggesak informerer i mail av 28. juli at kommunen også har en tilsvarende strategi gjeldende for 
2022.  
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Av strategien fremkommer det at foretakstilsyn er sentralt for at loven skal kunne håndheves og prakti-
seres etter sitt system. Avdelingen følger DiBKs anbefalte tematilsyn, men forsøker samtidig å være 
synlige og har siden 2017 utført både varslede og uvarslede byggeplasstilsyn. 
 
Det fremkommer av kommunens strategi for tilsyn og ulovlighet 2021 at det er avsatt ca. 3,5 årsverk til 
kommunens arbeid med tilsyn og ulovlighet.  

• En saksbehandler (jurist) jobber med ulovligheter utenfor kystsonen, primært ulovlige boenheter 
(1 årsverk). 

• To saksbehandlere (jurister) jobber med ulovligheter generelt, primært i kystsonen (1 årsverk). 
• To saksbehandlere (byggmester/ fagskoleingeniør og fagskoleingeniør) jobber med foretakstil-

syn (1,5 årsverk).  
 
Avdelingens målsetting for 2021 er å: 

• Jobbe for å bringe ulovligheter til opphør. Prioritere fare for liv og helse, skade på miljø og 
sjenanse for omgivelser. 

• Sikre allmennhetens muligheter for ferdsel- og friluftsliv i de mest attraktive områdene langs 
sjøen. 

• Styrke respekten for regelverket og troverdighet rundt kommunens behandling av byggesaker, 
herunder styrke publikums følelse av likebehandling. 

• Ha færre byggefeil og bedre kvalitet i bygg. 
• Ha bedre kvalitet på byggesøknader.  

Prioriterte tema for kommunens tilsynsarbeid i 2021 er: 
1) At krav til produktdokumentasjon av byggevarer er oppfylt iht. forskrift om dokumentasjon av 

byggevarer (DOK), SAK 10 § 15-3. 
2) At krav til kvalifikasjoner er oppfylt i tiltaket, jf. SAK 10 § 15-3. 
3) Tiltak under oppføring gjennom varslet og uvarslet byggeplasstilsyn. 
4) At prosjektering og utførelse samsvarer med bestemmelser gitt i eller medhold av pbl. 
5) Tilsyn med rutiner og avvikshåndtering ved mangelfulle byggesøknader.  

 
Ovennevnte punkt 1 og 2 er prioriterte tilsynsområder i 2020 og 2021, jf. SAK10 § 15-3. Ved utløpet av 
denne 2-årsperioden skal kommunen sende en oversikt med vurderinger av tilsyn etter denne bestem-
melsen til departementet. Teamleder byggesak informerer i mail av 28. juli at de ikke har oversendt en 
slik oversikt til departementet.   
 
Av kommunens strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging 2021 fremkommer det at det kan utføres tilsyn 
med alle deler av byggesaken når som helst i løpet av byggesaken (inntil 5 år etter at ferdigattest er 
gitt). Det finnes ikke krav om at det må foreligge mistanke om ulovlige forhold eller andre grunner for å 
kunne føre tilsyn. De fleste tilsyn føres som stikkprøver hvor både tiltak og foretak velges ut tilfeldig. 
Noen tilsyn blir også igangsatt som følge av feil/ mangler i byggesøknaden eller på bakgrunn av tips 
vedrørende mulige ulovlige forhold, feil eller mangler. Det er også aktuelt å føre nye tilsyn med foretak 
hvor det har blitt avdekket feil/mangler, og særlig i tilfeller hvor det er gitt advarsel eller ansvarsrett har 
blitt fratatt. Tilsyn utføres som dokumenttilsyn eller stedlig tilsyn, eller som en kombinasjon av disse to 
tilsynsformene.   
 
I henhold til kommunens strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging 2021 er prioriterte områder for kom-
munens ulovlighetsarbeid i 2021: 

• Å avverge akutt fare for liv og helse. 
• Å stanse/ følge opp/ bringe til opphør boenheter som er etablert uten tillatelse fra kommunen. 
• Å stanse/ følge opp/ bringe til opphør ulovligheter i kystsonen. 
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• Å stanse/ følge opp/ bringe til opphør ulovligheter som kan få samfunnsmessig betydning. 

Videre fremkommer det at kommunen i tillegg til dette vil vurdere å ilegge flere overtredelsesgebyr, både 
som følge av ulovlighetsoppfølging og i saker hvor det avdekkes avvik gjennom foretakstilsyn og/eller i 
byggesaksbehandlingen.  
 
Av kommunens strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging 2021 fremkommer det at kommunen mottar 
jevnlig tips og henvendelser vedrørende mulige ulovligheter (brev, e-poster eller telefoner). I tillegg opp-
dager kommune selv en rekke mulige ulovligheter. For hver mulige ulovlighet opprettes det en sak i 
kommunen saksbehandlingssystem, slik at forholdet og eiendommen gjøres søkbart og tilgjengelig. Si-
den sommeren 2012 er det i alle slike saker blitt sendt ut et standard tilsynsbrev. Brevet opplyser tiltaks-
haver om forholdet og plasserer ansvaret hos vedkommende. Kommunen mener dette er viktig for å nå 
flere av målsettingene med kommunens tilsynsvirksomhet.  
 
Av kommunens strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging 2021 fremkommer det at kommunen i 2020 
fikk på plass en elektronisk løsning på kommunens hjemmeside hvor publikum kan registrere tips om 
mulig ulovlige tiltak. Denne løsningen sikrer at alle saker journalføres, men medfører samtidig mange 
henvendelser. Kommune har av den grunn behov for å effektivisere håndteringen av disse sakene og 
sørge for at ressursene knytte til ulovlighetsoppfølging benyttes så hensiktsmessig som mulig. Det er 
planlagt at slike saker ikke skal tildeles en saksbehandler i første omgang, men at de skal legges i en 
pool. Sakene skal deretter forløpende prioriteres i henhold til tilsynsstrategien og vil bli fordelt til en 
saksbehandler som vurderer videre håndtering av sakene. Ved ulovlige tiltak vil tiltakshaver/eier få mu-
lighet til å søke om at tiltaket blir godkjent i ettertid. Tipsere skal få tilsendt et standardbrev som viser at 
tips vil bli prioritert i henhold til strategien.  
 
I henhold til kommunens strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging i 2021 har kommunen som mål at 
de skal: 

• Avslutte 25 stedlige tilsyn (både varslet og uvarslet) 
• Avslutte 25 dokumenttilsyn 
• Lukke 15 ulovlighetssaker (ulovligheter i kystsonen) 
• Lukke 40 ulovlighetssaker (ulovligheter utenfor kystsonen) 

 
Ifølge teamleder byggesak er det gjennomført få tilsyn i 2021. Når det gjelder teamets ulovlighetsopp-
følging for 2021 så informerer teamleder byggesak i mail av 12. august 2022 at teamet har lukket 59 
ulovlighetssaker utenfor kystsonen, samt lukket 3 ulovlighetssaker i 2021. Tabellen under viser arbeidet 
med foretakstilsyn i kommunen for de seks siste årene (2016 til 2021).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91



26 
 

Tabell 2: Statistikk foretakstilsyn for 2916, 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021.  
Statistikk foretakstilsyn 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Opprettede saker 27 52 72 38 24 22 

Avsluttede saker 22 47 51 41 22 29 

Dokumenttilsyn (som er påstartet dette året)   36 19 16 9 

Stedlig tilsyn (som er påstartet dette året)   25 24 10 2 

Stedlig tilsyn (som er avsluttet dette året)    24 10 2 

Saker med avvik (saker som er avsluttet dette året) 9 19 24 17 13 9 

Advarsel (saker som er avsluttet dette året) 1 16 12 10 7 5 

Ansvarsrett trukket (saker som er avsluttet dette året) 3 3 2 3 3 2 

Ansvarsrett fratatt (saker som er avsluttet dette året) 1 2 6 4 3 0 

Pålegg om kontroll (som følge av tilsyn) 0 0 2 1 0 0 
 
Det fremkommer av kommunen sin «Strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging 2021» at avdelingen 
ikke nådde sine målsettinger for 2020 for hverken tilsyn eller ulovlighetsoppfølging. Bakgrunnen for at 
målsettingen ikke er nådd, ifølge kommunen selv, er redusert stilling, sykdom, koronasituasjonen, skifte 
av saksbehandler og store krevende saker som har opptatt mye ressurser.  
 
Det fremkommer av strategien at det rapporteres på resultatene fra både avdelingens tilsyns- og ulov-
lighetsarbeid en gang i året til utvalg for plansaker. Ifølge teamleder byggesak har ikke teamet gjort 
dette i tilstrekkelig grad. Hun mener virksomhetsleder gav en muntlig orientering til utvalget på dette i 
2020, men det har ikke vært en formell sak på dette. Ved utløpet av 2021 skulle det også sendes en 
oversikt med vurderinger av de tidsavgrensede krav om tilsyn, jf. SAK 10 § 15-3, til departementet. 
Ifølge teamleder byggesak har det ikke blitt utarbeidet eller oversendt en slik rapport.  
 
Av intervjuene med byggesaksbehandlerne fremkommer at det er få ansatte som arbeider med tilsyn i 
kommunen og det er ikke foretatt mer enn et fåtall tilsyn de siste årene. Ifølge virksomhetsleder bygge-
sak, landbruk og kart hadde virksomheten tidligere to ansatte som arbeidet med foretakstilsyn. Disse 
har derimot sluttet og det er kun en av de som er blitt erstattet. Den nyansatte tiltrådte 1. desember 2021 
og det vil ta tid før kommunen igjen får opp sin kapasitet her. Den andre stillingen er det vanskelig å 
finne egnede søkere til. Ifølge teamleder byggesak har avdelingen planer om å etablere et selvstendig 
team for tilsyn og ulovlighet med en egen leder. Teamleder byggesak informerer i mail av 28. juli at nytt 
team med ny teamleder er på plass, det starter også opp en ny medarbeider som skal arbeide med 
tilsyn 8. august 2022. Dette er et resultat av en avviksmelding fra en ansatt som gikk på kvalitet og 
leveranse i teamet. På spørsmål om det avdekkes lovbrudd innenfor tilsyn svarer virksomhetsleder byg-
gesak, landbruk og kart at det ikke er gjort det den siste tiden. Teamleder byggesak informerer i mail av 
28. juli 2022 at teamet de siste årene har avdekket flere avvik gjennom tilsyn, flere av disse er også 
sanksjonert med overtredelsesgebyr. Teamleder byggesak informerer om at det rapporteres på tilsyn 
årlig i henhold til tilsynsstrategien og at det rapporteres til KOSTRA. Det skal også rapporteres på dette 
til politisk nivå, men dette er i ikke gjort for 2021.  
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Ifølge virksomhetsleder byggesak, landbruk og kart har team byggesak gjennomført tilsyn det siste halv-
året, men ikke foretakstilsyn. Dette er en lovpålagt oppgave som kommunen må ta opp arbeidet på. 
Teamet har også en ansatt som skal ha jobbet med strandsonesaker, men vedkommende har det siste 
halve året arbeidet med eByggesak. Virksomhetsleder informerer om at det rapporteres på team byg-
gesak sin tilsynsvirksomhet i handlingsplan og budsjett. Teamet har ambisjoner om 100 foretakstilsyn i 
året, men de har i realiteten gjennomført rundt 25. Bakgrunnen for at teamet ikke har nådd dette målet 
skyldes blant annet at de har vakante stillinger. En av saksbehandlerne som på revisjonens tidspunkt 
(desember 2021) arbeider med tilsyn informerer om at hun opplever kommunens tilsynsarbeid, etter at 
avdelingen mistet to ansatte som var ansvarlige for tilsyn, som utilstrekkelig. Det fremkommer av gjen-
nomførte intervjuer at arbeidsmengden gjeldende ulovlighetsoppfølging er stor. Samtidig fremkommer 
det at kommunen kun har en ansatt som arbeider med ulovlighetsoppfølging, da de andre som tidligere 
arbeidet med ulovlighetsoppfølging har måtte bruke sin tid på implementeringen av eByggesak.    
 
Ifølge virksomhetsleder byggesak, landbruk og kart baserer kommunens arbeid med ulovligheter seg i 
all vesentlighet om tips fra innbyggere. Innbyggere som sender inn tips får alltid en bekreftelse tilbake 
at kommunen har mottatt tipset. Videre sender avdelingen en forespørsel til den tipset omhandler og 
ber om en tilbakemelding på saken. Ved lovbrudd kan man ilegge overtredelsesgebyr. Kommunen har 
den siste tiden hatt et spesifikt fokus på forsamlingslokaler. Teamleder byggesak presiserer at det er 
mulig å melde anonymt inn til kommunen. Det hender også at byggesaksbehandlere som arbeider med 
tilsyn melder inn saker gjeldende ulovlighet. I tillegg kan det komme varsler fra andre offentlige etater 
som har innsikt i en sak. Det opplyses videre om at saksbehandlingen av ulovligheter gjennomføres i 
Public 360 fordi avdelingen ikke har fått til å skjerme sakene for innsyn i eByggesak. Mange av ulovlig-
hetssakene er unntatt offentlighet. Ifølge teamleder er det saker med risiko for liv og helse som blir 
prioritert. Saksbehandler med ansvar for ulovlighet har ansvar for rundt 1100 saker. Prioritering av sa-
kene gjennomføres av saksbehandler selv, i møter med teamet og basert på avdelingens tilsynsstrategi.   
 
Ifølge teamleder byggesak prioriteres det alltid å reise ut når temaet får tips om akutt fare for liv og helse, 
rivning av verneverdig bebyggelse, sprenging i strandsonen eller ikke-omsøkte arbeider i kvikkleireom-
råder. Hvis tipsene stemmer gir vi stoppordre, gjerne muntlig på stedet etterfulgt av skriftlig. Det hender 
at avdelingen pålegger rivning av bygg, men at utbygger får anledning til å søke om ettergodkjenning i 
slike saker. Virksomhetsleder byggesak, landbruk og kart informerer om overtredelsesgebyrer ilegges, 
men også dette kunne vært gjennomført i større grad om ressurssituasjonen i avdelingen hadde vært 
bedre. 
 

5.3 Vurderinger 
I kapittel 5.2 har vi undersøkt kommunens arbeid med tilsyn og ulovlighetsoppfølging. 

5.3.1 Tilsyn 
Det fremkommer av fakta at team byggesak har utarbeidet «Strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging 
i 2021». Av strategien fremkommer det blant annet at foretakstilsyn er sentralt for at loven skal kunne 
håndheves og praktiseres etter sitt system. Teamet følger DiBKs anbefalte tematilsyn, men forsøker 
samtidig å være synlige og har siden 2017 utført både varslede og uvarslede byggeplasstilsyn. Det 
fremkommer at kommunen skal prioritere tidsavgrensede tilsynsområder, hvor kommunen i en 2-årspe-
riode fra 2020 prioriterer tilsyn med foretakenes kvalifikasjoner og produktdokumentasjon. Ved utløpet 
av denne 2-årsperioden skal kommunen sende en oversikt med vurderinger av tilsyn etter denne be-
stemmelsen til departementet. Revisjonen vurderer det som positivt at kommunen har utarbeidet en 
tilsynsstrategi hvor det fremkommer at de tidsavgrensede tilsynsområdene prioriteres. Dette er i henhold 
til og tilfredsstiller kravene i våre revisjonskriterier. Samtidig fremkommer det av fakta at kommunen har 
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gjennomført svært få foretakstilsyn i løpet av 2021 og de har heller ikke oversendt en oversikt med 
vurderinger av tilsyn etter denne bestemmelsen til departementet. Det fremstår for revisjonen som om 
kommunen har måttet nedprioritere sitt tilsynsarbeid gjennom hele 2021 på grunn av blant annet imple-
mentering av eByggesak, samt sykdom og vakante stillinger. Dette finner revisjonen svært uheldig. 
Samtidig fremkommer det at kommunen er i oppstartsfasen med å etablere et selvstendig team for tilsyn 
og ulovlighet. Revisjonen stiller seg positiv til dette, og mener dette er et godt grep for å sikre at arbeidet 
med tilsyn og ulovlighet gjennomføres i tilstrekkelig grad i kommunen. 
 

5.3.2 Ulovlighetsoppfølging 
Det fremkommer av «Strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging i 2021» god informasjon om hvordan 
team byggesak tidligere har arbeidet med og nå arbeider med ulovlighetsoppfølging. Her fremkommer 
også kommunens kapasitet og prioriteringer for ulovlighetsarbeidet. Revisjonen finner ovennevnte til-
fredsstillende og mener strategien gir god styringsinformasjon for hvordan kommunen skal arbeide med 
ulovlighetsoppfølging.   
 
Etter plan- og bygningsloven § 32-1 har kommunen en plikt til å forfølge overtredelser av bestemmelser 
gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Unntaket er der overtredelser er av mindre betydning. 
Formålet med bestemmelsen er å gi føringer som sikrer at kommunen prioriterer ulovlighetsoppfølging. 
Kommunens mål og ambisjoner gjeldende arbeidet med ulovlighetsoppfølging fremstår for revisjonen 
som gode. Av «Strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging i 2021» fremkommer det blant annet at team 
byggesak hadde som mål å lukke 15 ulovlighetssaker i kystsonen og 40 ulovlighetssaker utenfor kyst-
sonen. Samtidig fremkommer det at av fakta at både kommunens tilsynsarbeid og arbeidet med ulov-
lighetsoppfølging er blitt nedprioritert i 2021 grunnet blant annet implementering av eByggesak, sykdom 
og vakante stillinger. Kommunen har på bakgrunn av dette ikke vært i stand til å overholde sine målset-
tinger gjeldende ulovlighetsoppfølging. Det ble i 2021 lukket 3 ulovlighetssaker i kystsonen og 59 ulov-
lighetssaker utenfor kystsonen. Etter revisjonens vurdering er det svært uheldig at arbeidet med kom-
munens ulovlighetsoppfølging er måttet bli nedprioritert. Kommunens tilsyn og ulovlighetsoppfølging er 
nødvendig for å kunne avdekke og følge opp feil i byggetiltakene, samt ulovligheter i byggesaker og på 
eksisterende byggverk. Det er av vesentlig betydning at avvik tilknyttet byggesakene lukkes og at ulov-
lige tiltak følges opp og rettes, slik at kommunens byggesaksbehandling ikke mister sin funksjon. Som 
tidligere nevnt stiller revisjonen seg positiv til at kommunen nå er i oppstartsfasen med å etablere et 
selvstendig team for tilsyn og ulovlighet. Dette vil, slik revisjonen vurderer det, kunne være med på å 
sikre kommunens fokus og prioritet av dette arbeidet i fremtiden.  
 

5.4 Konklusjon og anbefalinger 
Det er revisjonens konklusjon at kommunen har et godt overordnet system, blant annet gjennom sitt 
styringsdokument, som gir god informasjon og retning for hvordan kommunen vil arbeide med tilsyn og 
ulovlighetsoppfølging. Samtidig fremkommer det at kommunens målsettinger for arbeidet for 2021 ikke 
er oppnådd og gjennomføringsgraden av arbeidet, både for tilsyn og ulovlighetsoppfølging, har vært for 
lav.    
 
Revisjonen har på denne bakgrunn følgende anbefalinger. Kommunen bør: 
• utarbeide et system som sikrer at både sentrale krav og kommunens egne målsettinger vedrørende 

tilsynsarbeid og ulovlighetsoppfølging overholdes. 
• utarbeide en årlig rapport over kommunens tilsynsarbeid og ulovlighetsoppfølging, samt rapportere 

på dette til politisk nivå. 
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6 DOKUMENTER FRA KOMMUNEN 

• Revisjon – oversendelsesbrev 
• Byggesaksbehandling mot 2020, notat om digitalisering og innsynsløsning, Team byggesak – 

Sarpsborg kommune 2017 
• Delegeringsreglement, vedtatt 6.10.20  
• E-post fra kontaktperson  
• Kopi av Fylkesmannen - Klagesaker (002)  
• Revisjon - antall årsverk  
• Revisjon - oversikt over saker  
• Revisjon - oversikt vedtak alle saker P 360  
• Revisjon - sjekkliste byggetillatelse  
• Revisjon - ulovlighetssaker opprettet mellom 01062020 og 01062021  
• Revisjon - virksomhetsplan BLK 2020  
• Årshjul byggesak  
• Sarpsborg kommune etikkplakat  
• Sarpsborg kommune «Strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging i 2021» 
• Sarpsborg kommune årsrapport 2018-2020 
• Signert - delegering fra kommunesjef samfunn til enhetsleder byggesak landbruk og kart 
• Delegering fra enhetsleder byggesak landbruk og kart til teamleder byggesak 
• Tillegg til delegeringsbrev fra virksomhetsleder byggesak landbruk og kart 
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7 UTLEDNING AV REVISJONSKRITERIER 

Dette vedlegget inneholder en utledning av revisjonskriterier for internkontroll, byggesaksbehandling, 
tilsyn og ulovlighetsoppfølging.  
 

7.1 Internkontroll 
Det nye internkontrollkapittelet § 25 i kommuneloven tråde i kraft 01.01.21 (kommuneloven, 2020) og 
lyder som følger:   
 
 «Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre 
at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for in-
ternkontrollen. 
 
Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risi-
koforhold. 
 
Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren 

a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 
b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer 
c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 
d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 
e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll 

(kommuneloven, 2018)»  
 
Av forarbeidene fremkommer det ikke en presis definisjon av begrepet internkontroll. Her står det 
(Prop.46 L, 2018) at: 
 
«Det vises til at begrepet er etablert og innarbeidet i alle sektorer, også utenfor lovsammenheng. Utval-
get ønsker likevel ikke å definere eller avklare rammene for begrepet internkontroll generelt, og foreslår 
ingen legaldefinisjon av begrepet internkontroll. Utvalget viser til at de krav som framgår av den fore-
slåtte lovbestemmelsen til sammen vil utgjøre minstekrav til internkontroll etter kommuneloven». 
 
Videre presiserer forarbeidene at internkontrollen skal være systematisk. Dette innebærer at det ikke er 
tilstrekkelig med en tilfeldig og hendelsesbasert kontroll. Det må gjøres et planmessig arbeid. Internkon-
troll i virksomheten må følges opp jevnlig og ved behov. Målet er at feil eller lovbrudd avdekkes og følges 
opp på en hensiktsmessig måte. Hvordan og hvor omfattende dette arbeidet skal være, vil kommunen 
måtte vurdere selv ut fra den konkrete virksomheten og risikoforholdene.  
 
At internkontrollen skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold menes 
det at kontrollen skal justeres etter de konkrete forholdene i kommunen og den aktuelle delen av kom-
munen. Risikovurderinger er sentralt og må gjøres både samlet for hele kommunen og innenfor de en-
kelte deler av kommunens virksomhet. Det må gjøres en konkret analyse og vurdering av risikoen for at 
regler og vedtak ikke følges, og hvilken betydning dette eventuelt har. En samlet risikovurdering vil til 
dels bero på mer generelle vurderinger, som at noen tjenester, saksfelt eller sektorer generelt har en 
større risiko, samt mer konkrete vurderinger av forholdene i den enkelte kommune. Denne vurderingen 
vil danne grunnlag for å tilpasse og gjøre internkontrollarbeidet mer målrettet mot der risikoen og beho-
vet er størst. Målet er at internkontrollarbeidet blir mer målrettet og effektivt og at det reduserer risikoen 
for manglende etterlevelse av regler og vedtak uten at det brukes unødvendig mye ressurser. Det er 
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svært viktig at internkontrollen er omfattende på områder i kommunen som er viktig for innbyggerne, der 
det er høy risiko for at det skal skje noe feil, og der konsekvensene av feil er store. 
 
Kommunedirektøren har ansvaret for å følge opp avvik eller risiko for avvik som er oppdaget gjennom 
internkontrollen. Konkrete feil eller svikt i systemet som er oppdaget gjennom internkontrollen, må rettes 
opp. I tillegg er det viktig at avvik og risiko for avvik følges opp i et mer langsiktig perspektiv, slik at 
virksomheten kan lære og korrigere framtidige aktiviteter. Kommunene skal ha stort handlingsrom til 
selv å velge hvordan de vil følge opp avvik eller risiko for avvik, og oppfølging må besluttes lokalt på 
bakgrunn av den konkrete situasjonen i det som er avdekket, og lokale forhold ellers. Det sentrale er at 
både avvik og risiko for avvik faktisk følges opp og at også denne delen av internkontrollarbeidet er 
systematisk. 
 
Det foreslås i forarbeidene til kommuneloven at internkontrollen skal dokumenteres. Videre fremkommer 
det at: «Et dokumentasjonskrav vil bidra til både å øke tilliten til kommunal forvaltning og å bevisstgjøre 
kommunene med hensyn til hvordan den interne kontrollen skal planlegges, gjennomføres og følges 
opp. Dokumentasjonskravet utformes fleksibelt slik at kommunene får et handlingsrom når det gjelder 
form og omfang. Utvalget mener at kommunene selv bør kunne vurdere hvordan og hvor mye av intern-
kontrollen som skal dokumenteres på de ulike områdene av kommunens virksomhet, alt ettersom hva 
som vurderes som nødvendig og formålstjenlig». Videre fremkommer det at skriftlige prosedyrer og 
andre tiltak for kontroll, skal evalueres og ved behov forbedres. En slik evaluering og forbedring er sen-
tralt i arbeidet med internkontroll for å sikre systematisk oppfølging og utvikling som er tilpasset kom-
munens virksomhet. 
 
Det fremgår av en utredning fra Kommunal og regionaldepartementet (Kommunal- og 
regionaldepartementet, 2008) at det finnes ulike metodiske rammeverk som kan brukes som grunnlag 
for organisering og strukturering av internkontroll i norske kommuner. De ulike modellene er imidlertid i 
varierende grad tilpasset kommunale organisasjoner. I etterkant av KRDs utredning har det kommet en 
veileder om internkontroll som er utarbeidet av KS. KS bygger denne i stor grad på COSO rammeverket, 
men har forsøkt å tilpasse rammeverket til en kommunal virkelighet (KS, 2020).  KS presiserer videre at 
det ikke er et krav at kommunen skal bruke et spesifikt rammeverk for internkontroll:  
 
«KS mener det er fullt mulig å ha god internkontroll uten å kjenne eller benytte COSO- rammeverket.  
Samtidig vil vi anta at god internkontroll svært ofte (alltid) vil stemme overens med anbefalingene i 
COSO (KS NOTAT 19-12170, 2020).» 

 
Det er dermed ikke et lovkrav å ha implementert et rammeverk for internkontroll, men slike rammeverk 
kan være en god veileder for å oppfylle lovens krav. Følgende blir revisjonskriteriene for bruk på intern-
kontroll basert på lovbestemmelsen, men tolkes i lys av veiledere og etablert praksis.  
 

7.2  Byggesaksbehandling 
Prosessuelle forhold ved byggesaksbehandlingen 

Et overordnet hensyn ved utøvelse av offentlig myndighet er at rettsikkerheten til borgerne skal ivaretas. 
Med rettssikkerhet i forvaltningen, siktes det som regel til beskyttelse mot overgrep og vilkårlighet fra 
myndighetenes side, til å kunne forutberegne sin rettsstilling og forsvare sine interesser. I plan- og byg-
ningsloven kommer dette til uttrykk i § 1-1 fjerde ledd, hvor det heter at lovens formål blant annet er at 
«planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og 
myndigheter (plan- og bygningsloven, 2008)». I forarbeidene til loven presiseres det at: 
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«Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning i nødvendig utstrekning er ment å være vesentlige elementer 
både ved plan- og byggesaksbehandling etter loven. Dette er i samsvar med grunnleggende demokra-
tiske og rettssikkerhetsmessige prinsipper (Ot.prp.nr.32 (2007–2008), 2008).» 
 
Det er videre oppstilt en rekke rettssikkerhetsgarantier som skal sikre rettssikkerhet.13 Dette gjelder for 
det første materielle bestemmelser, som sier noe om hva som kan innvilges. Dernest finnes det proses-
suelle bestemmelser – altså bestemmelser om hvordan saksbehandlingen skal ivaretas. Videre finnes 
det bestemmelser som fordeler myndighet og ansvar, bestemmelser som stiller krav til kompetanse og 
bestemmelser som sikrer klageadgang og overprøving av avgjørelser.  
 
Forvaltningens utøvelse av myndighet reguleres dels av lovfestede retningslinjer for saksbehandling og 
myndighetsutøvelse, og dels av ulovfestede prinsipper for god forvaltningsskikk. 
  
Det følger av uskrevne krav til god forvaltningsskikk at forvaltningens saksbehandling skal være forsvar-
lig, og kravet til hensynsfullhet og kontradiksjon står sentralt. Videre skal forvaltningen vurdere alle re-
levante hensyn, behandle like tilfeller likt og ikke ta utenforliggende eller vilkårlige hensyn.  
 
Forvaltningsloven (forvaltningsloven, 1967) utgjør fundamentet for utøvelse av forvaltningsmyndighet, 
men suppleres av mer konkrete regler innenfor de ulike forvaltningsområder.14 I denne sammenhengen 
innebærer det at der plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter har bestemmelser som presiserer 
reglene i forvaltningsloven, går førstnevnte regler foran. Der plan- og bygningsloven ikke inneholder 
krav til saksbehandlingen er det forvaltningsloven som utgjør rettsgrunnlaget. Blant annet gjelder for-
valtningslovens bestemmelser om inhabilitet og taushetsplikt fullt ut. 
 

Veiledning 

Forvaltningsloven inneholder en generell veiledningsplikt i § 11:  
 

«Forvaltningsorganene har innenfor sitt saksområde en alminnelig veiledningsplikt. Formå-
let med veiledningen skal være å gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i 
bestemte saker på best mulig måte.»  

 
Videre følger det av annet ledd at forvaltningsorganet skal gi private parter i en sak veiledning om gjel-
dende lover og forskrifter og vanlig praksis på vedkommende saksområde og om regler for saksbehand-
lingen og parters rettigheter og plikter. Merk at kommunen skal vurdere partens behov for veiledning. 
Dette innebærer at det også må være adgang til å differensiere veiledningen avhengig av kunnskapen 
som det må forventes at søker besitter. 
 
Veiledningsplikten er noe mer utdypet i § 11d som lyder:  
 
«I den utstrekning en forsvarlig utførelse av tjenesten tillater det, skal en part som har saklig grunn 
for det, gis adgang til å tale muntlig med en tjenestemann ved det forvaltningsorgan som behandler 
saken. (…)» 

 
                                                      
13 Med rettsikkerhetsgarantier forstås ulike regler eller ordninger som fungerer som midler til å realisere rettssikker-
hetskravene, herunder bidrar til at avgjørelsene blir i samsvar med gjeldende rett eller i samsvar med bestemte 
verdier. 
14 Det følger av det juridiske grunnprinsippet lex specialis at bestemmelser gitt i særlov går foran generell lovgivning. 
Dette er lovfestet i plan- og bygningsloven i § 1-9, første ledd. 
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Blir det ved muntlige forhandlinger, konferanser eller telefonsamtaler av en part gitt nye opplysninger 
eller anførsler av betydning for avgjørelsen av saken, skal de så vidt mulig nedtegnes eller protokolleres. 
Det samme gjelder iakttakelser tjenestemannen gjør ved befaring m.m.»  
 
Plan- og bygningsloven § 21-1 omhandler forhåndskonferanser, som skisserer en formell arena for vei-
ledning og informasjonsutveksling. Slik konferanse kan kreves av tiltakshaver eller kommunen.   
 
Forhåndskonferanse er nærmere beskrevet i byggesaksforskriften (Byggesaksforskriften (SAK 10), 
2010) § 6-1. Der fremgår det blant annet at forhåndskonferanse kan brukes i alle typer tiltak, også for 
tiltakstyper som er unntatt søknadsbehandling. Bestemmelsen angir i detalj hva som kan inngå i veiled-
ningen. Det skal føres skriftlig referat fra forhåndskonferansen, og referatet skal følge med som saks-
dokument i den videre behandlingen. 
 

Mottakskontroll 

Forvaltningsloven § 17 stiller krav om utredningsplikt ved at «Forvaltningsorganet skal påse at saken er 
så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.» 
 
Plan- og bygningsloven § 21-2 stiller krav om skriftlig og undertegnet søknad, samt at søknaden gir de 
opplysninger som er nødvendig for at kommunen skal kunne gi tillatelse til tiltaket. SAK 10 kapittel 5 
inneholder nærmere beskrivelse av hva ulike søknader må inneholde for at de skal regnes som komp-
lette. Det er også tidspunktet for komplett søknad som danner utgangspunktet for de lovbestemte fris-
tene som regelverket oppstiller. Etter Plan- og bygningsloven § 21-4 kan ikke kommunen behandle en 
ufullstendig søknad. 
 
Videre har kommunen ansvar for å bidra til, og kontrollere, at den har tilstrekkelig grunnlag for å be-
handle saken på riktig måte når den er mottatt (Ot.prp.nr.45 (2007–2008), 2008, s. 321). Når kommunen 
har mottatt en søknad bør den derfor snarest mulig kontrollere at den tilfredsstiller kravene oppstilt i 
regelverket, alternativt informere søker om eventuelle mangler. Dette følger av forvaltningens alminne-
lige veiledningsplikt og ulovfestede prinsipper for god forvaltningsskikk. 
 

Overholdelse av saksbehandlingsfrister og tilbakebetaling av gebyr 

Forvaltningsloven er en rammelov for all forvaltningsvirksomhet og er derfor gjeldende for saksbehand-
ling innenfor Plan- og bygningsloven. I forvaltningsloven § 11a stilles det krav om at forvaltningen skal 
behandle saker «uten ugrunnet opphold», og at det skal sendes foreløpig svar dersom behandlingen vil 
ta uforholdsmessig lang tid eller dersom søknad ikke kan avgjøres innen en måned. Videre er de fleste 
tiltak som fattes innenfor plan- og bygningsloven å anse som enkeltvedtak.  
 
Plan- og bygningslovens § 20-1 inneholder en oversikt over tiltak som omfattes av byggesaksbestem-
melsene. Videre fremgår det av § 20-2 i hvilke av disse man er søknadspliktig til kommunen. Unntak fra 
søknadsplikten kommer frem i §20-5, § 20-6 og § 20-7 og § 20-8.  
 
Plan- og bygningsloven § 20-3 omhandler søknadsplikt for tiltak med krav om ansvarlig foretak § 20-4 
omhandler søknadspliktige for tiltak med krav om ansvarlige foretak.  
 
Basert på typen søknad er det flere elementer som spiller inn i beregning av tidsfrister for saksbehand-
ling. Det er også åpning i plan- og bygningsloven og dens forskrifter for å forlenge tidsfrister ved behov.  
 
De overordnede saksbehandlingsfristene er angitt i plan- og bygningsloven § 21-7 og er i hovedsak:   
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Lovens maksimumsfrister 
• Søknad om tillatelse etter § 20-2 skal avgjøres av kommunene innen tolv uker. 
• Søknad om tillatelse til tiltak som omfattes av § 20-3 (..) innen 3 uker.  
• Søknad om tillatelse til tiltak som omfattes av § 20-4 (..)innen 3 uker. 
• Søknad om tillatelse til tiltak etter § 20-2 som krever dispensasjon(..) innen 12 uker. 
 
Tidsfrister for søknader man kan igangsette hvis man ikke får svar fra kommunen innen fristen 
• Søknad om igangsettingstillatelse skal behandles av kommunen innen 3 uker pbl § 21-7 6. ledd. 
• Ferdigattest skal utstedes av kommunen innen 3 uker plan- og bygningsloven § 21-7 7. ledd. 
• Søknad om endring av en gitt tillatelse skal avgjøres av kommunen innen tre uker plan- og byg-

ningsloven § 21-7 8. ledd.  
 
I tillegg fremkommer det av forskriften at det er 3 uker for midlertidige brukstillatelser ifølge § 7-1 
(Byggesaksforskriften (SAK 10), 2010). I tillegg er det adgang til å dele opp en søknad i rammetillatelse 
og igangsettingstillatelse etter søkers ønsker det ifølge plan- og bygningsloven § 21-2 5. ledd. Da gjelder 
det egne tidsfrister for hver av tillatelsene.  
 
Kommunen har også anledning til å forlenge frister i enkelte tilfeller, eksempelvis dersom saken er særlig 
komplisert eller krever ekstra politisk behandling. Dette må i så fall meddeles søker så snart det er klart 
at fristen vil bli overskredet etter plan- og bygningsloven § 21-5. 
 
Ved overskridelse av enkelte av tidsfristene skal kommunen tilbakebetale tiltakshaver 25 % av det totale 
gebyret for hver påbegynt uke fristen overskrides. Dette gjelder ikke dersom det er avtalt særskilte frister 
eller der hvor kommunen har forlenget fristen § 7-6 (Byggesaksforskriften (SAK 10), 2010).  
 
Dette gjelder for: 

• Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 skal avgjøres innen 12 uker (§ 
7-4. a). 

• Søknad om tillatelse etter § 20-2 med 12 ukers frist (§21-7 første ledd). 
• Søknad om tillatelse til tiltak etter § 20-2 som krever dispensasjon skal avgjøres av kommu-

nen innen 12 uker (§21-7 fjerde ledd). 
 
SAK 10 oppstiller nærmere regler om beregning av frister, herunder utgangspunktet for fristberegningen 
og hva som eventuelt avbryter løpende tidsfrister. Hovedregelen er at fristen begynner å løpe når kom-
plett søknad er mottatt og slutter å løpe når vedtak er sendt. Frister kan forlenges med den tid som 
medgår til feilretting eller supplering av opplysninger. 
 

Krav til utforming av vedtak og underretning til søker 

Forvaltningslovens kapittel V stiller eksplisitte krav til formen og innholdet i enkeltvedtak. Det følger av 
§§ 23-27 at: 
• Vedtak skal være skriftlige, med mindre dette av praktiske grunner vil være særlig byrdefullt for 

organet. 
• Vedtak skal som utgangspunkt grunngis, og begrunnelsen skal gis samtidig med at vedtaket tref-

fes.  
• Begrunnelsen skal vise til: 

o De regler vedtaket bygger på, med mindre parten kjenner reglene. 
o Gjengi innholdet i reglene i nødvendig utstrekning for at parten skal forstå vedtaket. 
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o Nevne de faktiske forhold som vedtaket bygger på. Der hvor de faktiske forhold er beskre-
vet av parten selv eller i et dokument som er gjort kjent for parten, er det tilstrekkelig å 
henvise til dette. 

o Forvaltningsorganet bør dessuten nevne de hovedhensyn som har vært avgjørende ved 
utøving av forvaltningsmessig skjønn. Der det er gitt retningslinjer for utøvelsen av skjøn-
net, vil det kunne være tilstrekkelig å vise til disse. Dette forutsetter imidlertid at disse er 
allment tilgjengelig. 

• Partene skal underrettes så snart som mulig, og i regelen skriftlig dersom dette ikke er særlig byr-
defullt for forvaltningsorganet. 

• I underretningen skal det gis opplysning om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nær-
mere fremgangsmåte ved klage. 

 
Plan- og bygningsloven inneholder i liten grad bestemmelser som angår vedtakets form og innhold, men 
§ 21-4 4. ledd viser til at kommunen straks skal gi skriftlig underretning om vedtaket til søker og til de 
som har merknader. 
 
Eckhoff og Smith drøfter i «Forvaltningsrett» hensyn for og imot at vedtak begrunnes. Det hevdes at det 
viktigste argumentet mot begrunnelse er at det kan øke forvaltningens arbeidsbyrde. Det antas imidlertid 
at hensyn for begrunnelse veier tyngre. Her legges blant annet vekt på hensynet til senere saker, at 
begrunnelse medfører at beslutninger blir mer veloverveide, at det gjør det lettere for søker å forstå 
vedtaket osv. 
 
Når det gjelder begrunnelsens innhold er det ikke nødvendigvis tilstrekkelig å vise til lovhjemmelen, 
dersom vedtaket også bygger på ulovfestet rett eller arealplan. Da skal også disse tas inn i begrunnel-
sen. Bruken av ordet «bør» i lovtekstens forvaltningslovens § 25 i forbindelse med angivelse av de 
skjønnsmessige vurderinger som har dannet grunnlaget for vedtaket, innebærer at dette ikke er noe 
ufravikelig krav. Det skal være anledning til å fravike bestemmelsen i unntakstilfelle (Eckhoff, 2020, ss. 
287-292).  
 

Klagebehandling 

I henhold til forvaltningsloven § 28 kan alle enkeltvedtak påklages av part eller annen med rettslig klage-
interesse. Plan- og bygningsloven § 1-9 fastslår at forvaltningslovens bestemmelser om klageadgang 
gjelder, med de særlige bestemmelser som er angitt i plan- og bygningsloven I henhold til plan- og 
bygningsloven § 1-9 5. ledd er departementet klageinstans for enkeltvedtak etter loven. Statsforvalteren 
er klageinstans for kommunale enkeltvedtak.  
 
Nærmere bestemmelser om klagebehandling følger av forvaltningsloven kapittel 6. Hovedtrekkene er 
følgende: 
• Klagefristen er tre uker fra parten har mottatt underretning om vedtaket. 
• Kommunen kan velge å behandle klagen etter at fristen har gått ut, men ikke dersom det har gått 

mer enn et år etter at vedtaket ble meddelt parten. 
• Kommunen skal vurdere klagen og kan oppheve eller endre vedtaket dersom den finner at klagen 

bør tas til følge. Dersom den ikke finner at klagen kan tas til følge, skal klagen sendes til Statsfor-
valteren. 

 
Kommunen skal ved klagehandling forberede og oversende klagen til Statsforvalteren så snart saken 
er tilrettelagt, og senest innen åtte uker. Fristen på åtte uker gjelder også der kommunen tar klagen helt 
til følge og fatter et nytt vedtak. Denne fristen gjelder for klage i alle byggesaker, herunder saker der 
tiltaket krever dispensasjon. § 7-1 c (Byggesaksforskriften (SAK 10), 2010). 
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Antall klager, og særlig antall klager som får medhold, kan si noe om kvaliteten på saksbehandlingen. 
Under dette punktet vil revisjonen derfor undersøke antall klager pr. år i perioden revisjonen omfatter, 
antall klager som tas til følge av kommunen selv, antall klager som tas til følge av Statsforvalteren og 
antall vedtak som stadfestes av Statsforvalteren. 
 

7.3 Tilsyn og ulovlighetsoppfølging 
Etter plan- og bygningsloven § 25-1 har kommunen en plikt til å føre tilsyn med at tiltaket gjennomføres 
i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, og at 
ansvarlig foretak er kvalifisert. Kommunen skal utføre tilsyn i et slikt omfang at regelbrudd kan avdekkes. 
Utover tilsynsplikten avgjør kommunen i hvilke saker og på hvilke områder det skal føres tilsyn. 
 
Det er gitt nærmere regler for kommunens tilsynsvirksomhet i SAK 10 kapittel 15, herunder plikten til å 
utarbeide en tilsynsstrategi og en årlig rapport over tilsynsvirksomheten. Det er i SAK 10 § 15-3 gitt 
bestemmelser om prioriterte tidsavgrensede tilsynsområder, hvor kommunen i en 2-årsperiode fra 2020 
er pålagt å prioritere tilsyn med foretakenes kvalifikasjoner og produktdokumentasjon.  
 
Etter pbl. § 32-1 har kommunen også en plikt til å forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i 
medhold av plan- og bygningsloven - ulovlighetsoppfølging. Unntaket er der overtredelsen er av mindre 
betydning.  Formålet med bestemmelsen er å gi føringer som sikrer at kommunen prioriterer ulovlighet-
soppfølging. Plan- og bygningsloven kapittel 32 og SAK 10 gir nærmere bestemmelser for hvordan 
ulovligheter skal forfølges.  
 
Ifølge forarbeidene15 innebærer bestemmelsen i § 32-1 en plikt for kommunen, men den gir ikke private 
rettssubjekter rettskrav på at kommunen forfølger ulovligheter. Innbyggere kan altså ikke kreve at kom-
munen følger opp ulike tiltak, og det er heller ikke knyttet sanksjoner til en kommunens manglende 
ivaretakelse av plikten. 
 
 

 

 

 

 
 

                                                      
15 Ot.prp. nr.45 (2007-2008). Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (bygge-
saksdelen), side 352. 
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Kommunedirektørens kommentar

Kommunedirektøren mener det har vært en nyttig gjennomgang av tjenesten byggesak, 
ulovlighetsoppfølging og tilsyn. At byggesaksbehandlingen er forutsigbar og riktig er viktig for 
kommunen, og forvaltningsrevisjon kan bidra til bevisstgjøring, læring og forbedring av de 
tjenestene som blir revidert.   

Det er kommunedirektørens oppfatning at byggesaksavdelingen i Sarpsborg jevnt over leverer gode 
tjenester av høy kvalitet – og den oppfattelsen blir også langt på vei støttet av revisjonen. Samtidig 
trekkes det frem flere punkter hvor kommunen bør forbedre seg: 

• Avvikshåndtering:

Å melde og følge opp avvik er forbedringsarbeid satt i system. Kommunen har gode verktøy for 
avvikshåndtering, og vi vil jobbe for ytterligere tilkjennegjøring og bruk av kommunens avviksmodul 
både blant medarbeidere og ledere. Vi skal ha økt fokus på å melde feil og forbedringsforslag som 
formelle avvik for å sikre notoritet og oppfølging.  

• Saksbehandling:

Kommunen får kritikk for at byggesaker og klager går over maksimumsfristene for 
byggesaksbehandling. Dette er forhold vi er klar over og som vi jobber med å forbedre. Vi vil jobbe 
for at ingen 12-ukerssaker går over frist, at færre 3-ukerssaker går over frist, og at det blir større 
forutsigbarhet slik at ingen saker blir liggende uforholdsmessig lenge. Klagesaker skal behandles 
innen frist på 8 uker. Som det fremgår av rapporten var revisjonsåret (2021) spesielt utfordrende 
pga. overgangen til nytt saksbehandlingssystem. Byggesak er siden vinteren 2022 tilbake på gammelt 
saksbehandlingssystem, og restansene blir stadig færre. To stillinger som har stått vakante blir 
besatt medio november 2022.  

Byggesaksteamet foretar per i dag ingen systematisk mottakskontroll. Arbeidsformen er valgt utfra 
en tanke om at det er mest effektivt dersom færrest mulig bruker tid på å gjennomgå samme 
søknad. Kommunedirektøren vil gjøre en ny vurdering av dagens saksflyt og arbeidsform.  

• Tilsyn og ulovlighetsoppfølging

Det fremkommer blant annet at kommunens målsettinger for tilsynsarbeidet for 2021 ikke ble 
oppnådd, og at gjennomføringsgraden av arbeidet har vært for lav.     
Kommunedirektøren er enig i det revisjonen her påpeker. For å styrke arbeidet med ulovligheter og 
tilsyn ble byggesaksteamet delt i to våren 2022. Vi tror at adskilt organisering, dedikerte årsverk og 
egen teamleder vil bidra til å effektivisere og styrke tilsynsarbeidet. Kommunen vil følge opp 
revisjonens anbefalinger om bedre systemer og årlig rapportering.   

Sluttkommentar:  
Revisjonen hadde oppstart høsten 2021, mens sluttrapport ikke forelå før høsten 2022. Det betyr at 
det er forhold som revisjonen kommenterer, som gjennom revisjonsperioden er endret. Dette 
gjelder først og fremst kontrakten med e-byggesak, som ble hevet vinteren 2022. Byggesaksteamet 
hadde da lagt bak seg et krevende år der store ressurser ble brukt på implementeringsarbeidet, og 

8 Kommunedirektørens uttalelse
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der utfordringene med systemet bidro til restanser, mistrivsel og sykefravær. Videre er 
byggesaksteamet delt i hhv byggesak og tilsyn&ulovlighet (mai 2022).  
 
Sarpsborg kommune står foran store økonomiske utfordringer de kommende årene. Revisjonen 
trekker frem at byggesak på flere områder har god internkontroll. Kommunedirektøren opplever å 
ha gjennomgående god kvalitet på vedtakene innen byggesak, og at relativt få saker blir omgjort av 
overordnet klageorgan. Kommunen og tjenesteområdet må jobbe med å finne arbeidsformer som 
viderefører kvaliteten og forutsigbarheten i saksbehandlingen, innenfor gjeldende økonomiske 
rammer. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/118 
Dokumentnr.: 60 
Løpenr.: 264110/2022 
Klassering: 3003-188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 28.09.2022 22/41 

 

Statusrapport - Utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 1. halvår 2022 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2022, tas til 

orientering 
 
Fredrikstad, 13.09.2022 
 
 

Vedlegg 
 Statusrapport, utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 1. halvår for 2022 – 

Sarpsborg kommune, datert 13.09.2022. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Bystyres sak 2/20 den 27.02.2020 «Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021» 
 Bystyret sak 2/22, den 27.01.2022 «Forvaltningsrevisjonsplan jan. 2022- juli 2024» 
 KU sak 22/30, den 07.06.2022, endringer i plan for forvaltningsrevisjon jan. 2022 – 

juli 2024 

Saksopplysninger 
Vi viser til kommunelovens § 24-2 om revisors plikt til å rapportere resultatene av sin 
revisjon og kontroll til kontrollutvalget. Kontrollutvalget har også et påseansvar etter 
kommunelovens § 23-2 at kommunen har en forsvarlig revisjonen. 

Vurdering 
Østre Viken kommunerevisjon IKS redegjør i sin statusrapport for de forvaltningsrevisjons 
prosjekt som er gjennomført i 2022. Leveransene er delvis i henhold til vedtatt 
forvaltningsrevisjonsplan for perioden 2022-2024. I statusrapporten har revisjonen vist 
fordelte timer på de ulike prosjektene slik at kontrollutvalget får en bedre oversikt over 
hvordan timene er forbruket.  
 
Sarpsborg kommune har budsjettert med 1460 timer til forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll i 2022. Revisjonen har levert 659 timer per 30. juni 2022. Dette utgjør 45 % 
av budsjett.  
 
Forvaltningsrevisjonsprosjektene «Kvalitet og kompetanse i helse og omsorgstjenestene – 
hjemmebasert omsorg» og «Byggesak» er fra tidligere forvaltningsrevisjonsplan. Det er pr. 
nå brukt 418 timer av budsjetterte timer i 2022 til å ferdigstille prosjektene.   
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Følgende prosjekter er vedtatt jf. plan for 2022-2024, etter endringer foretatt av KU 
07.06.2022: 
 
 

 

 
 
Merforbruk avregnes mot regnskapsrevisjon. Eventuelt mindreforbruk blir tilbakebetalt til 
kommunen. 
Vi viser til vedlagte statusrapport for ytterligere detaljer.  
 
Sekretariatet anbefaler for kontrollutvalget at revisjonens statusrapport om utført 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 1 halvår 2022 tas til orientering. 
 
 
 

1  Oppfølging av politiske vedtak  
2  Barnevern – plassering, samvær og gjenforening  
3  Personvern  
4  Kommunens bruk av alternativ skolearena  
5  Levekårsutfordringer - utenforskap  
6  Tildeling av tjenester (og pårørende oppfølging)  
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Statusrapport  
 
Utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
1. halvår 2022 
 
Sarpsborg kommune  
 

 
Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll på vegne 

av kontrollutvalget i kommunen. Revisjonen utfører også oppfølginger av tidligere forvalt-

ningsrevisjoner (oppfølgingsrapporter), disse utføres etter bestilling fra kontrollutvalg og by-

styre, og påbegynnes vanligvis ett år etter at bystyrevedtaket ble fattet. 

 

Tabellen nedenfor viser arbeid som er utført i perioden 1. januar til 30. juni 2022. 

 
Tabell: Produksjon og ressursbruk 

Oppgave Rapportert 
2021 

1. halvår 
2022 

Prosjekt 
totalt 

Estimerte ti-
mer 

Mer-/mindre-
forbruk 

Administrasjon   30  60  

Kvalitet i pleie- og om-
sorgtjenestene for tje-
nesteyting 

437 + 95 
(2020) 

243 775 600 +/- 10 % +115 

Brukerundersøkelse 
BPA-ordningen* 

 33  160 timer (jf. 
vedtak i by-

styret) 

 

Byggesak* 175 175 350 350 +/- 10 %  

Levekårsutfordringer - 
utenforskap* 

6 75 81 Utsatt til vå-
ren/somme-

ren 2023. 

 

Kommunens bruk av al-
ternativ skolearena*  

 26  Satt på vent 
pga. stats-

forvalterens 
tilsyn 

 

Oppfølging av politiske 
vedtak* 

 6  300 +/- 10 %  

Eierskapskontroll: Øst-
fold Energi AS* 

 5  80 +/- 10 ti-
mer 

 

Oppfølgingsrapport IT-
sikkerhet 

 66  50-80  

Sum  659    

Merknader: Kolonnen «Rapportert 2021» viser hva som er rapportert i 2021 på forvaltningsrevisjoner, 

eierskapskontroller og oppfølgingsrapporter som ble påbegynt det året. Timene tas med for å kunne gi 
et bedre bilde av totalforbruk knyttet til de ulike revisjonsprosjektene. Kolonnen «Estimert» angir time-

antall som er estimert i vedtatt prosjektplan/evt. anslag vedrørende oppfølgingsrapporter, mens kolon-
nen «Mer-/mindreforbruk» viser mer- eller mindreforbruk i forhold til estimat for de ferdigstilte prosjek-
tene (feilmarginen er tatt høyde for ved beregningen av evt. mer/mindreforbruk).  
*Ikke ferdigstilt (det registreres timer på prosjekt frem til kommunestyrebehandlingen). 

107



 
 
 

 

  2 
 

 

  

Administrasjon 

Timeantallet er stipulert ut fra tidligere erfaringstall og dekker administrativ deltakelse i kon-

trollutvalg og andre fora, mindre arbeidsoppgaver, samordningsmøter med kontrollutvalgssek-

retariatet, utarbeidelse av statusrapporter og lignende oppgaver som ikke føres på eget pro-

sjekt. 

  

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting 

Forvaltningsrevisjonen har blitt utsatt i to omganger, bl.a. på bakgrunn av korona-situasjonen. 

Revisjonen utarbeidet en ny prosjektplan som ble behandlet og vedtatt av kontrollutvalget 14. 

september 2021 med enkelte endringer. Forvaltningsrevisjonsrapporten ble behandlet i kon-

trollutvalget 2. mai, samt i bystyret 19. mai 2022. I 2020, 2021 og 2022 er det totalt påløpt 770 

timer, som innebærer et merforbruk på 115 timer i forhold til estimert ramme. 

 

Brukerundersøkelse BPA-ordningen 

Brukerundersøkelsen ble bestilt i forbindelse med behandling av forvaltningsrevisjonsrapport 

om brukerstyrt personlig assistanse (kontrollutvalgets møte 27. april, samt bystyrets møte 20. 

mai 2021). Revisjonen er i sluttfasen med å samle inn informasjon fra brukere, personer som 

har fått avslag på BPA, samt fra brukerorganisasjoner.  

 

Vi har opplevd forsinkelser knyttet til å innhente informasjon fra kommunen om brukerorgani-

sasjoner og respondenter til undersøkelsen. Vi opplever også i skrivende stund at færre enn 

forventet har svart på undersøkelsen. Med hensyn til at det i utgangspunktet er snakk om 

relativt få personer som blir spurt, er vi nødt til å sette inn ekstra tiltak for å få flere til å svare. 

Rapport fra brukerundersøkelsen vil bli levert til behandling i kontrollutvalgets møte i novem-

ber. 

 

Byggesak 

Prosjektplan for Byggesak ble vedtatt av kontrollutvalget den 14. september i 2021. Per 

30.06.22 har det påløpt 350 timer til forvaltningsrevisjonen. Vi forventer noe merforbruk utover 

feilmargin på denne forvaltningsrevisjonen. Rapporten vil bli behandlet i kontrollutvalgets møte 

28. september 2022. 

 

Levekårsutfordringer – utenforskap 

Utkast til prosjektplan for denne forvaltningsrevisjonen ble behandlet i kontrollutvalget 1. fe-

bruar, imidlertid ønsket kontrollutvalget at revisjonen gikk i dialog med kommuneadministra-

sjonen og kom tilbake med et nytt forslag til prosjektplan. Revisjonen gikk i dialog med kom-

muneadministrasjonen, imidlertid ønsket kommunen å forespørre kontrollutvalget om å utsette 

forvaltingsrevisjonen i lys av arbeidet som var pågående innen levekårsområdet. Det har på-

løpt en del timer på å forberede arbeidet i 2021 og 2022. Forvaltningsrevisjonen er utsatt i ca. 

ett år og arbeidet vil tas opp igjen våren 2023. 

 

Kommunens bruk av alternativ skolearena 

Revisjonen påbegynte arbeidet med denne forvaltningsrevisjonen som et ledd i å følge opp 

Sarpsborg kommunes plan for forvaltningsrevisjon. Imidlertid er arbeidet satt på vent, da det 

har blitt oppdaget at det gjennomføres et tilsyn fra statsforvalteren på samme området. I kon-

trollutvalgets møte 2. mai 2022 ble det vedtatt at kontrollutvalget skulle avvente rapporten fra 

det statlige tilsynet, før man tok stilling til om forvaltningsrevisjonen skulle gjennomføres. 
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Oppfølging av politiske vedtak 

Prosjektplan for denne forvaltningsrevisjonen ble vedtatt i kontrollutvalgets møte 7. juni 2022. 

Det er påløpt 6 timer 1. halvår til å utarbeide prosjektplan. Revisjonen er i gang med å gjen-

nomføre kontrollhandlinger, herunder er det gjennomført oppstartmøte og intervju med kom-

munedirektør. Det skal avholdes flere intervjuer og gjennomgang av dokumentasjon, i tillegg 

til at det skal gjennomføres spørreundersøkelser til ansatte og bystyret. Anslått behandling av 

rapport i kontrollutvalget er 1. møte 2023. 

 

Eierskapskontroll: Østfold Energi AS 

Prosjektplan for denne eierskapskontrollen ble behandlet i kontrollutvalgets møte 2. mai 2022. 

Det er påløpt 5 timer i 1. halvår knyttet til blant annet prosjektplanen. Vi er i gang med å gjen-

nomgå dokumentasjon fra selskapet/kommunen, og det skal også avholdes intervjuer. Vi an-

slår at rapporten vil bli levert til behandling i kontrollutvalget i november. 

 
Oppfølgingsrapport IT-sikkerhet 

Forvaltningsrevisjonen «IT-sikkerhet» delrapporter 1 og 2 ble behandlet i bystyrets møte 

06.10.2020. Revisjonen gjennomførte oppfølgingen i 2022. Oppfølgingsrapporten ble behand-

let i kontrollutvalgets møte 5. mai, samt i bystyrets møte 19. mai 2022. Totalt ble det benyttet 

66 timer for å gjennomføre oppfølgingsundersøkelsen. 

 
Prosjekter som startes opp i løpet av 2. halvår 2022  

Utover de prosjekter som er ferdigstilt eller allerede påbegynt, er det planlagt at revisjonen 

skal starte opp oppfølgingsundersøkelse knyttet til forvaltningsrevisjonen «Spesialundervis-

ning og lærernorm» i løpet av høsten. Denne estimerer vi at vil bli levert til behandling i løpet 

av 1. kvartal 2023. Som et ledd i arbeidet med å sette inn ekstra tiltak for å følge opp forvalt-

ningsrevisjonsplanen (se også «Total leveranse»), vil vi levere prosjektplaner til behandling i 

november-møtet for de to forvaltningsrevisjonene «Barnevern – plassering, samvær og gjen-

forening» og «Personvern». 
 
 
Total leveranse 

Sarpsborg kommune har budsjettert med 1460 timer til forvaltningsrevisjon, oppfølgingsun-

dersøkelser og eierskapskontroll i 2021. I tillegg gjenstår det avregning av 400 timer som ble 

overført fra 2020 til 2021 i forbindelse med utsettelse av forvaltningsrevisjonen Kvalitet i pleie 

og omsorgstjenestene for tjenesteyting. 659 timer er levert per 30. juni 2022. Dette tilsvarer 

45 % av timebudsjettet (1460 timer).  

 

Av ulike årsaker er det brukt færre timer i Sarpsborg kommune 1. halvår 2022 enn det som 

hadde vært optimalt for å sikre en god progresjon med oppfølgingen av plan for forvaltnings-

revisjon. Dette knytter seg blant annet til utsettelse av to forvaltningsrevisjoner som var plan-

lagt gjennomført i år. At forvaltningsrevisjoner startes og deretter utsettes/stoppes fører til at 

arbeidet med å følge opp plan for forvaltningsrevisjon gjøres mindre effektivt enn i en optimal 

situasjon der fremdriften er mer eller mindre forutsigbar. Dette kan få konsekvenser for leve-

ringsgraden for planperioden totalt. For å minske konsekvensene av dette vil revisjonen ta 

sikte på å levere flere forvaltningsrevisjoner i 2023 enn det opprinnelig var lagt opp til. Dette 

innebærer at vi vil benytte oss av eksterne leverandør i tillegg til det vi kan gjennomføre internt 

for å levere så mye forvaltningsrevisjon som mulig. 

 

I henhold til selskapsavtalen for ØVKR IKS skal kommunen faktureres for medgått tid etter et 

selvkostprinsipp. Evt. mer/mindreforbruk på forvaltningsrevisjon vil bli avregnet mot timer brukt 
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til regnskapsrevisjon på slutten av året. Revisjonen vil i 2023 foreta en avregning for regns-

kapsåret 2022 knyttet til de 400 timene som ble overført, dette på bakgrunn av at den tilknyt-

tede forvaltningsrevisjonen nå er ferdigstilt. 

 
 
 

Rolvsøy, 13. september 2022 
 
 

Casper Støten (sign.) 
konstituert fagleder for forvaltningsrevisjon 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/116 
Dokumentnr.: 29 
Løpenr.: 231345/2022 
Klassering: 3003-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 28.09.2022 22/42 

 

Overordnet revisjonstrategi for regnskapsåret 2022 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Overordnet revisjonstrategi for 2022, tas til orientering 

 
Fredrikstad, 30.08 2022 
 
 
 

Vedlegg 
Overordnet revisjonstrategi for Sarpsborg kommune 2022, datert 30.08 2022 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 

Saksopplysninger 
Den overordnede revisjonsstrategien omfatter regnskapsrevisjon av årsregnskapet for 2022.  
 
Formålet med en overordnet revisjonstrategi, er å vise kontrollutvalget hvordan revisjonen 
vurderer revisjonsoppgavene knyttet til kommunen. Strategien tar utgangspunkt i 
revisjonens erfaring, og eventuelle endringer i risikobilde for de enkelte 
oppdragene/revisjonsområdene. Revisor redegjør også for hvilke fokusområder som legges 
til grunn for 2022. Revisjonsarbeidet skal gjennomføres i henhold til forskrift om revisjon, 
revisjonsstandarder og revisjonsmetodikk. Funn som er av vesentlig betydning for 
risikovurderingen rapporteres fortløpende slik revisjonsforskriften tilsier. 

Vurdering 
Kontrollutvalget skal etter forskrift om kontrollutvalg (§ 3) påse at regnskapsrevisjonen 
fungerer på en betryggende måte. Det betyr at revisjonen skal planlegge, gjennomføre og 
rapportere slik lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk krever. I tråd med dette har 
oppdragsansvarlig revisor fremlagt revisjonsstrategien for året 2022 til kontrollutvalget. 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta overordnet revisjonstrategi for 2022 til 
orientering. 
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Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

OVERORDNET REVISJONSSTRATEGI 

 

/2 
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1 Formål ................................................................................................................................................ 3 

2 Kommunens virksomhet .................................................................................................................. 3 
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1 Formål 

Rammene for revisjon av kommuner er hjemlet i kommunelovens kapittel 24. Revisjonen skal 

planlegge, gjennomføre, dokumentere og rapportere sitt arbeid i samsvar med lov og forskrift og god 

kommunal revisjonsskikk.  

 

Revisjonen skal avgi en revisjonsberetning til kommunestyret der revisor skal uttale seg om følgende: 

a) om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrift 

b) om registreringen og dokumentasjonen av regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og 

forskrift 

c) om årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever 

d) om opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet 

e) om det er avdekket forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende 

opplysninger om vesentlige budsjettavvik. 

 

Revisjonsberetningen skal også omfatte andre forhold som revisor mener det er nødvendig å opplyse 

om i henhold til god kommunal revisjonsskikk. 

Videre skal revisjonen utføre forenklet etterlevelseskontroll, der regnskapsrevisor skal se etter om 

kommunens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 

Revisor skal, i henhold til standard ISA 3001, utarbeide en overordnet revisjonsstrategi som beskriver 

revisjonens innhold, når den skal utføres og angrepsmåte. I tillegg skal strategien gi veiledning for 

utarbeidelsen av revisjonsplanen.  

 

Planleggingen skal omfatte alle oppdrag, enheter og områder, og bidra til at risikoområder blir avdekket 

så tidlig som mulig og viet nødvendig oppmerksomhet slik at det utføres effektive og rasjonelle 

revisjonshandlinger i tilstrekkelig omfang. Videre skal planleggingen bidra til å sikre de nødvendige 

ressurser og en god oppgavefordeling. 

 

2 Kommunens virksomhet 

Kommunen er forvalter av fellesskapets verdier og driften er regelstyrt og sterkt regulert. Kommunen 

har plikt å følge kommuneloven med tilhørende forskrifter, bokføringsloven samt skatte- og 

avgiftslovgivning. I tillegg kommer særlover som eksempelvis lov om offentlige anskaffelser, 

offentlighetsloven, forvaltningsloven og personvernloven.  

 

Østre Viken kommunerevisjon2 har revidert kommunens regnskap over lang tid, og har opparbeidet 

seg god kunnskap om oppdraget.  

 

Kommunal virksomhet omfatter mange og ulike typer aktiviteter. Produksjonen skjer uten betalte 

motytelser og skjer i stor grad med utgangspunkt i lov. Involverer mange ulike profesjoner som også 

forventes å ha en viss forståelse av økonomi i sin yrkesutøvelse. Lønn utgjør hoveddelen av utgiftene 

og har de senere år vært svært påvirket av stadig økende pensjonsutgifter. Driften styres av budsjett 

                                                      
1 Planlegging av revisjon av et regnskap 

2 Sammenslåing av selskapene Indre Østfold kommunerevisjon IKS og Østfold kommunerevisjon IKS fra januar 2020. 
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som fastsettes av bystyret. Bystyret er folkevalgte og de politiske styringssignalene kan være 

vanskelige å omsette i kommunal drift. Den økonomiske rammen fastsettes hovedsakelig av staten 

gjennom skattevedtaket og rammetilskudd. 

 

3 Karakteristiske trekk ved oppdraget 

Sarpsborg kommune er en sammensatt organisasjon med desentraliserte oppgaver. Dette kan 

medføre store utfordringer med tanke på koordinering og oppfølging av internkontroll Administrativ 

organisering ifølge kommunens nettside 4.01.2021 viser en matriseorganisasjon med 

kommunedirektør på toppen med seks kommuneområder underlagt kommunedirektøren. Hvert 

kommuneområde er inndelt i enheter som i sin tur er inndelt i team. Hvert område ledes av en 

kommunaldirektør for det respektive området. 

 

Årsregnskapet omfatter kommunens virksomhet. Kommunen deltar også som deltaker i enkelte 

interkommunale selskap, eller er aksjeeier av samfunnsmessig interesse i enkelte lokale 

aksjeselskaper, eller lignende virksomhet og disse utarbeider egne regnskaper som blir revidert 

særskilt. Disse eierskapene følger kommunen opp gjennom årlig behandling av eierstrategi, som 

fastsettes av Bystyret hvert år. For øvrig, er disse selskapene egne juridiske subjekter og er derfor 

ikke omfattet av denne revisjonsstrategien. Kommunen har ikke lengre egne kommunale foretak.  

 

4 Risikovurdering og vesentlighet 

Revisjonsstandard ISA 3153 inneholder krav for hvilke handlinger revisor skal utføre for å skaffe seg et 

grunnlag for å identifisere og anslå risikoer for vesentlig feil informasjon i regnskapet. 

 

 Kommunens økonomiske resultater 

Regnskapstall for årene de siste tre årene viser at driftsutgiftene er lavere enn driftsinntektene, dette 

gir et positivt brutto driftsresultat. Budsjettet for 2021 er lagt opp til at driftsutgiftene ikke skal overstige 

driftsinntektene. 

 

Tallene fra investeringsregnskapet viser en noe stigende investeringstrend. I 2021 er 

investeringsutgiftene budsjettert kraftig opp. Tidligere erfaring har vist at kommunen budsjetterer sine 

investeringsutgifter for høyt. Trolig vil derfor ikke årets investeringer øke så mye som budsjettet her 

legger grunnlag for. Investeringene finansieres i hovedsak med lån. Tabellen viser en stabil langsiktig 

                                                      
3 Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser. 
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gjeld. Langsiktig gjeld medfører avdrags- og renteutgifter, som igjen belaster kommunens 

driftsregnskap. Kommunen har derfor som målsetning at investeringer i større grad skal finansieres 

med oppspart og avsatt egenkapital. 

 

Tabellen nedenfor viser utvikling i kommunens økonomi. Tall i minus betyr inntekt/overskudd. 

 

Likviditet  

Kommunen har per 31.12.2021 bokført kr 510 854782 på fond (= netto egenkapital i tabellen ovenfor). 

Vår analyse viser at den reelle arbeidskapitalen4 er på kr 78 369 865. I vår beregning er positivt 

premieavvik trukket fra, fordi det i realiteten er kun en periodiseringspost som ikke kan direkte 

omgjøres til likvide midler. Den reelle arbeidskapitalen i 2020 var på kr 227 005 856 og reduksjonen i 

2021 skyldes en nesten dobling av positivt premieavvik, samtidig som ubrukte lånemidler er økt med 

166 436 516 i løpet av 2021 

 

 Vurdering av kontrollmiljø og informasjonssystemet 

Kommunen skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter 

følges. Dette fremkommer av kommunelovens kapittel 25. Kommunedirektøren er ansvarlig for 

internkontrollen og skal rapportere til kommunestyret om internkontroll og om resultater fra statlig 

tilsyn minst en gang i året.  

 

Sarpsborg kommune bruker kvalitetssystemet Netpower der kommunens egne reglementer, 

prosedyrer og rutinebeskrivelser er publisert. Kvalitetssystemet inneholder også risikovurdering og 

avvikshåndtering.  

 

Sarpsborg kommune jobber aktivt med å styrke den interne kontrollen og forhindre uønskede 

hendelser. Ansvaret for internkontrollen er tydeliggjort i lederavtaler. Videre informerer kommunen om 

et kontinuerlig arbeid med etikk og varsling. 

 

Revisjonen har også kjennskap til at det er iverksatt flere tiltak for å redusere risikoen for vesentlige 

feil i regnskapet. Tiltakene omhandler blant annet dokumentasjon av balansen, håndtering av 

misligheter, kursing av ansatte og avvikshåndtering. Overvåking av den interne kontrollen utføres 

                                                      
4 Arbeidskapital er omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld og ubrukte lånemidler. Reell arbeidskapital er arbeidskapital 

fratrukket premieavvik. 

Tekst Regnskap            

2019

Regnskap            

2020

Regnskap            

2021

Vedtatt 

Budsjett 2022

Driftsinntekter -4 566 932 116 -4 761 718 672 -5 224 513 501 -4 799 580 000

Driftsutgifter 4 500 831 168 4 690 290 659 5 149 941 037 4 792 660 000

Brutto driftsresultat -66 100 948 -71 428 013 -74 572 464 -6 920 000

Finanstransaksjoner 228 971 750 241 485 986 211 541 286 234 500 000

Netto driftsresultat -54 500 108 -58 847 456 -101 364 567 -17 420 000

Mer-/Mindreforbruk -21 593 254 0 0 0

Sum investeringer 407 921 926 386 022 782 466 161 213 907 950 000

Netto egenkapital (UB 

ekskl kapitalkonto)

465 909 879 511 728 237 510 854 782 budsjetteres 

ikke

Langsiktig gjeld 10 055 414 420 9 960 365 833 10 148 209 878 budsjetteres 

ikke

hvorav pensj.forpl. utgjør 5 528 835 792 5 364 916 072 5 232 993 285 budsjetteres 

ikke
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blant annet ved avviksrapportering. Revisjonen har ingen indikasjoner på at regnskapet er forsøkt 

manipulert. 

Kommunen har et stort spekter med elektroniske informasjonssystemer og har egen IT-avdeling. Det 

brukes i hovedsak kjente og godt innarbeidede systemer på økonomisiden. Det ligger en etablert 

driftsorganisasjon bak IT-systemene.  

 

 

 Vesentlighet 

Regnskapsrevisjonen har som utgangspunkt å forhindre at regnskapet inneholder vesentlige feil. Før 

gjennomføringen av revisjonen må vi derfor gjøre oss opp en mening om hva som er en vesentlig feil. 

Vesentlighetsgrensen (ISA 320/ISA 450) vi kommer fram til er blant de faktorer som bestemmer 

omfanget av revisjonen. Foreligger det feil i regnskapet som har resultateffekt, skal disse vurderes opp 

mot en slik vesentlighetsgrense. Deretter må det vurderes om regnskapet kan godkjennes. 

 

«En feil er vesentlig dersom brukerne av regnskapet hadde tatt en annen beslutning dersom feilen 

ikke hadde vært der» (DnR)5. 

 

Vesentlighetsgrensen fastsettes med utgangspunkt i ett eller flere referanseverdier i regnskapet som 

antas å ha betydning for brukerne av regnskapet. I denne forbindelse benytter revisjonen også et 

profesjonelt skjønn i hvert enkelt tilfelle.  

 

En generell tommelfingerregel er at på oppdrag med lav toleransegrense for feil, settes en lav 

vesentlighetsgrense, noe som igjen tilsier at mer revisjonsarbeid må gjøres for at regnskapet kan 

godkjennes. Motsatt, oppdrag der en høyere toleransegrense kan aksepteres, tilsier at omfanget av 

revisjonsarbeidet kan reduseres. 

 

Vesentlighetsgrense er beregnet på grunnlag av avlagt regnskap 2020 og budsjett 2021 

(driftskostnader og eiendeler). 

                                                      
5 Den norske Revisorforening 

Prosedyrer innen både IT-

systemer og manuelle systemer 

som benyttes for å initiere, 

registrere, behandle og 

rapportere transaksjonene i 

årsregnskapet for årsregnskapet 

 

Kommunen bruker Visma Enterprise (VE) systemer med 

systematiserte arbeidsprosesser for blant annet lønn, regnskap, 

fakturabehandling, utfakturering, budsjettering, anlegg og 

avskrivning, utlån samt E-handel.  

 

Kommunen har også fagsystemer som genererer økonomiske 

data for videre håndtering i økonomisystemet. Eksempel på det 

er GAT turnus (variabel lønn), Velferd (NAV), og Familia 

(barnevern).  

 

For øvrig saksbehandling brukes sak-/arkivsystemet  

P-360.  

Økonomisk rapporteringsprosess  Det finnes standardrapporter som ivaretar lovbestemte 

regnskapsrapporter (årsregnskap og Kostra). Disse er ajourført 

for nye krav til oppstillingene som følger av den nye 

kommuneloven. 

Kommunens kommunikasjon av 

oppgaver og ansvar 

Dette ligger i kommunens organisasjonsstruktur og 

budsjettstruktur ved at aktivitetene er budsjettstyrt. 
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 Angrepsvinkel 

Revisjonen er avhengig av at kommunen selv har en tilfredsstillende intern kontroll for både inntekter 

og utgifter, eiendeler og gjeld for å kunne avgi en kvalifisert uttalelse om regnskapet. Rutiner 

kartlegges på hvert område og kontrollene i rutinene skal testes i en treårsperiode. Test av kontroller 

utføres i henhold til en rotasjonsplan. Vi bruker også revisjonsbevis som er innhentet ved tidligere test 

av kontroller gjennom såkalt rullering.  

 

I tillegg vil revisor utføre substanskontroller som for eksempel analyser, bilagskontroll og kontroll av 

finanstransaksjoner. Detaljkontroller gjennomføres gjennom året og ved årsoppgjøret. 

Avstemmingskontroller foretas i årsoppgjøret på samtlige områder. 

 

Revisjonen har tilgang til kommunens digitale regnskap og øvrig dokumentasjon.  
 

 Områdevurdering 

Lønn 

I 2021 utgjorde lønn (inkl. sosiale utg.) ca. 63 % av kommunens driftsutgifter. Det er et komplisert 

område med bl.a. bokføring av pensjonsutgifter. Kommunen har gode rutiner og et veletablert 

lønnssystem (integrert mot regnskapssystemet) som sikrer riktig utbetaling, innberetning og bokføring. 

Kommunens interne kompetanse vurderes å være god.  

 

Innkjøp 

Kommunens regnskap inneholder mange transaksjoner som gjelder innkjøp av varer og tjenester. 

Disse innkjøpene skal håndteres ifølge kommunens vedtatte anskaffelsesstrategi og tilhørende 

reglement og prosedyrer. Oversikt over inngåtte rammeavtaler er tilgjengelig på kommunens intranett 

Sarpedia.  

    

Driftsmidler 

Kommunen skal håndtere anskaffelser av investeringer ifølge samme bestemmelser som øvrige 

innkjøp (se ovenfor). Regnskapsføring i investeringsregnskapet avgrenses mot driftsregnskapet etter 

særskilte bestemmelser6. Kommunen har en etablert rutine/praksis som sikrer at kravene til 

budsjettering av investeringsregnskapet etter gjeldende regelverk. Det er høy investeringstakt på 

området og driftsmidler representerer store verdier.  

 

Finans 

Kommunen har et vedtatt finansreglement med tilhørende administrativ rutine. Låneopptak 

bestemmes av budsjettvedtak og gjeldende finansreglement. Kommunens administrasjon rapporterer 

til politisk nivå sammen med tertialrapportering. Startlånordningen (utlån) håndterer kommunen i eget 

digitalt verktøy fra Husbanken.  

 

Overføringer 

Kommunens hovedinntekt kommer fra skatt og rammetilskudd, men dette er forutsigbare inntekter og 

kan følges opp ved analyse. Eiendomsskatt er en overføringsinntekt som utfaktureres sammen med 

kommunale gebyrer. En stor del av overføringsutgiftene er økonomisk sosialhjelp (bidrag og lån). 

Både overføringsinntekter og –utgifter har i hovedsak utspring i vedtak, statlige føringer o.l. 

                                                      
6 KRS nr 4 fastsatt av forening for god kommunal regnskapsskikk. 
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En annen vesentlig inntektskilde for kommunen er den årlige refusjonsordningen for ressurskrevende 

brukere, som kommunen mottar fra Helsedirektoratet. Dette skjer ved kommunens rapportering av 

påløpte årlige utgifter til den direkte tjenesteytingen rettet mot disse brukerne. De siste årene har  

refusjonsbeløpet vært i størrelsesorden 70-100 millioner kroner per år. Denne ordningen reviderer vi 

særskilt hvert år, etter krav Helsedirektoratet stiller. 

 

Utover dette, mottar kommunen ofte andre statlige tilskudd og/eller refusjoner gjennom søknad og 

etterfølgende rapportering til statlige tilskuddsytere for bruk av midler. Dette krever ofte 

prosjektregnskap, eller på annen måte avgrenset delregnskap og kommunen må rapporterer særskilt 

på mottak og bruk av akkurat disse midlene. Ofte krever tilsagnsyter særskilt revisjon også av disse 

midlene, hvilket gir opphav til revisors fortløpende attestasjonsoppdrag. 

 

Kommunen yter også en del tilskudd til andre private, for eksempel tilskudd til private idrettslag, 

kulturtilskudd og lignende ordninger etter mottatte søknader på slike tilskudd.  

I tillegg, yter barnevernet vesentlige utgiftsbeløp som tilskudd til fosterhjem og andre relaterte tiltak til 

deres virksomhet.  

  

Salg 

Salgsområdet omfatter blant annet kommunens håndtering av selvkostområder. De fleste 

salgsinntekter håndteres gjennom faktureringssystemet, men det finnes et antall mindre 

kontantsalgskasser i kommunen. Faktureringen er i hovedsak systematisert gjennom fakturasystemet 

og større feil her vil oppdages. Omsetningen fra kontantsalg er ubetydelig i et vesentlighets-

perspektiv, men det knytter seg imidlertid alltid en viss grad av mislighetsrisiko til likvider. 

 

Likvid 

Området er regulert av formelle disposisjonsmyndigheter i gjeldende bankavtale og kommunens  

håndtering preges av arbeidsdeling.  Det knytter seg imidlertid alltid en viss grad av mislighetsrisiko til 

likvider, bla annet ved kontantkasser.   

 

Merverdiavgift 

Området inkluderer både ordinær merverdiavgift ved kommunens salg og innkjøp av varer og 

tjenester i henhold til merverdiavgiftsloven, samt kommunens kompensasjon av inngående 

merverdiavgift i henhold til egen lov og forskrift. Lov- og forskriftsverk rundt dette er komplekst.  

 

Kommunen har etablert internkontroll i form av arbeidsdeling for attestasjon og anvisning av 

inngående fakturaer, «kontrollsteget» i regnskapssystemet, samt rimelighetskontroll av ordinær 

omsetnings-mva. Kommunen foretar også en gjennomgang av fokustemaer ved hver termin for 

innlevering av kompensasjonskrav. Dette omfatter også skillet mellom ordinær merverdiavgift og 

kompensasjon. Det foreligger allikevel en risiko for vesentlige feil på enkelte områder som for 

eksempel utleie til andre, bruksendringer og utbyggingsavtaler knyttet til fast eiendom. 

 

Områdeovergripende 

Kommunens rapportering til politisk miljø, budsjett, budsjettendringer, sentral håndtering av IKT samt 

selve regnskapsavslutningen er noe av det som revisjonen kontrollerer under områdeovergripende.  

Regnskapsavslutningen preges av en del spesifikke føringer med vesentlige beløp. 

 

Skatt 

Kommunen har skatteplikt på inntekter knyttet til kommunens avfallshåndteringstjenester som utføres i 

et marked (for andre kommuner og/eller næringsavfall). Dette medfører at tjenesten må 

regnskapsmessig skilles ut og rapporteres på særskilt. Toleransegrensen for feil på skatt- og 

avgiftsområdet er relativt lav.  
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5 Fokus områder 

 Fullstendighet av inntekter 

 Selvkost 

 Låneopptak og sikringsavtaler 

 Kontantkasser og bankavstemming 

 Refusjoner 

 Merverdiavgift 

 Budsjettendringer  

 

6 Gjennomføring og ressurser 

Revisjonsperioden strekker seg fra mai til april året etterpå. Nedenstående tabell viser fasene i 

revisjonsprosessen.  

 

Regnskapsrevisjon 

    mai juni juli aug sep okt nov des jan feb mar apr 

1. Planlegging                         

2. Kartlegging, testing av kontroller                         

3. Substanshandlinger                         

4. Årsoppgjørsrevisjon                         

5. Attestasjoner                         

 

Revisjonsteamet består av: 

 Liv Irene Hauge, oppdragsansvarlig revisor 

 Inger Marie Karlsen-Moum, kontaktperson/kommuneansvarlig 

 Unni Torp og Tamadhor Naqed Ali, revisor 

 

 

 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy 30.08.2022 

 

 

 

 

 

 

Liv Irene Hauge (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor 
Inger Marie Karlsen-Moum (sign.) 

revisor 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/122 
Dokumentnr.: 54 
Løpenr.: 247938/2022 
Klassering: 3003-192 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 28.09.2022 22/43 

 

Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2023 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 med en kostnadsramme på kr. 3 792 200.-, 

vedtas 
 

 

2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 oversendes ordfører for videre politisk behandling 
etter § 2 i ”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon” 

 

 
Fredrikstad, 13.09.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Forslag til budsjettoppsett for kontrollarbeidet for 2023 for Sarpsborg kommune. 
2. Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF- tilskudd 2023 
3. Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Budsjett for Sarpsborg kommune - 2023, datert 

08.09.2022  
4. Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Budsjett for Østre Viken Kommunerevisjon IKS – 

2023, datert 12.07.2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Forskrift om kontrollutvalg og revisjon - FOR-2019-06-17-904 
 Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Sarpsborg kommune, sist vedtatt av bystyret 

6. oktober 2020 
  

Saksopplysninger 
I henhold til Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2, skal kontrollutvalget utarbeide forslag 
til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet 
etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret. I kontrollutvalgets forslag til 
budsjettramme skal kontrollutvalgets egen drift og kjøp av sekretariats- og revisjonstjenester 
innarbeides. 
 

Vurdering 
Kontrollutvalgets godtgjørelser og driftsutgifter 
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Til kontrollutvalgets egen drift er det innarbeidet godtgjørelse til leder og møtegodtgjørelse til 
øvrige medlemmer i tråd med reglement for godtgjørelse til folkevalgte for Sarpsborg 
kommune.   
Budsjettforslaget til kontrollutvalgets egen drift bygger på en normal møteaktivitet på fem 
møter i 2023. I forslaget er det foreslått følgende: 

 kr.  25 000.- til kurs/opplæring, (beregnet tre kurs a ca. 8.000,-) 
 kr. 16 000.- til medlemskontingent (Forum for kontroll og tilsyn) 
 kr.   3 000.- til servering i forbindelse med avholdelse av utvalgets møter  
 kr. 3000.- til skyss/parkering og kostgodtgjørelse.  

 

Det foreslår også videreført en avsetning på kr. 100 000.- til adhoc - oppgaver.  
 
Budsjettforslaget for kontrollutvalget 2023 utgjør samlet kr. 249 400.-, som er en økning på 
1,9 % sammenlignet med 2022.(se vedlegg 1.) 
 
Østfold kontrollutvalgssekretariat 
I henhold til samarbeidsavtalen som er vedtatt i samtlige eierkommuner, skal 
representantskapet behandlet og vedta budsjett og økonomiplan for oppgavefellesskapet. 
Representantskapet har i møte den 2. september 2022 vedtatt budsjettet for 2023. I henhold 
til budsjettvedtaket og selskapets vedtekter (fordelingsnøkkel) vil Sarpsborg kommune sin 
andel utgjøre kr. 460 600.- for 2023. Sekretariatets budsjett medfører en kostnadsøkning på 
4,2 % sammenlignet med budsjett for 2022. (se vedlegg 1.) 
 
Østre Viken Kommunerevisjon IKS  
For interkommunale selskaper (IKS) som Østre Viken kommunerevisjon er organisert som, 
er det selskapets representantskap som endelig vedtar budsjettet (jf. lov om interkommunale 
selskaper § 18).  
 
Styret og representantskapet i Østre Viken kommunerevisjon IKS har avholdt sine 
budsjettmøter i henholdsvis 16. og 25. august 2022. For budsjettåret 2023 er Sarpsborg 
kommunes andel beregnet og vedtatt til kr. 3 082 200.-. Budsjettandelen medfører en økning 
på 3,6 % i honorarsatsene fra 2022 til 2023.  
 
Sekretariatet viser for øvrig til revisjonens kommentarer til budsjettforutsetningene i vedlegg 
3 og 4.   
 
Samlet ramme til budsjettforslaget for kontrollarbeidet 2023 
 Kontrollutvalget:    kr.    249 400.- 
 Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF: kr.    460 600.- 
 Østre Viken kommunerevisjon IKS kr.  3 082 200.- 

 
Samlet Sum:     kr. 3 792 200.- 

 
Samlet ramme til budsjettforslaget for kontrollarbeidet 2023 innebærer en økning på 3,6 % i 
forhold til budsjettet for 2022. 
 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget godkjenner forslaget til budsjett for kontrollarbeid 
for 2023. Budsjettforslaget oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 2 i 
«Forskrift om kontrollutvalg og revisjon». 
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Sarpsborg kommune

Budsjett for kontrollarbeidet for 2023

Kontotekst Forslag 2023 Budsjett 2022 Endring i % Regnskap 2021

Godtgjørelelse leder 64 100kr             61 200kr                          *

Møtegodtgjørelse medlemmer 25 600kr             24 400kr                          76 860,00kr             

Annen lønn og trekkpl. godtgjøring -kr                                112,00kr                  

Arbeidsgiveravgift 12 700kr             12 100kr                          10 853,00kr             

Sum lønn 102 400kr          97 700kr                          87 825,00kr            

Representasjon/servering 3 000kr               3 000kr                            1 020,00kr               

Kurs og opplæring 25 000kr             25 000kr                          8 800,00kr               

Forum for kontroll og tilsyn 16 000kr             16 000kr                          15 000,00kr             

Skyss og parkering/bompenger 3 000kr               3 000kr                            974,00kr                  

Avsetning til AD-Hoc oppgaver 100 000kr           100 000kr                        -kr                       

Sum driftsutgifter 147 000kr          147 000kr                        25 794,00kr            

Samlet sum Kontrollutvalget 249 400kr           244 700kr                        1,9 113 619,00kr           

Kjøp av sekretariattjenester (ØKUS KOF) 460 600kr           442 040kr                        4,2 430 000,00kr           

Kjøp av revisjonstjenester (ØVKR IKS) 3 082 200kr        2 974 100kr                     3,6 3 112 700,00kr        

Sum for hele kontroll- og tilsyn 3 792 200kr     3 660 840kr                 3,6 3 656 319,00kr    

* Godtgjørelse til leder og medlemmer er samlet i en post.
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Vedlegg 1

Merknader for 2023

5 % av ordføres lønn

kr. 1.280 ,- per møte (0,1% av ordf. lønn)

14,1% av godtgjørelsen

Kontingent

Uforutsette oppgaver som pålegges kontrollutv.

Kommunens budsjettandel av samarbeidet

Samlet revisjonshonorar for hele porteføljen

Inkluderer KU, ØVKR og ØKUS
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Fra budsjett ØKUS KOF 2023 Tilskudd fra eiere 

Vedtatt i representantskapets møte den 02.09.2022, sak 11/22 

 

 

økning 2023

Tilskudd fra eiere 2 021 2 022 4,2 % 2 023 avrunnet hele

1850 Fredrikstad kommune 530 000,00kr      kr 544 840,00 kr 22 883,28 kr 567 723 567700

1850 Sarpsborg kommune 430 000,00kr      kr 442 040,00 kr 18 565,68 kr 460 606 460600

1850 Moss kommune 495 000,00kr      kr 508 860,00 kr 21 372,12 kr 530 232 530200

1850 Indre Østfold kommune 495 000,00kr      kr 508 860,00 kr 21 372,12 kr 530 232 530200

1850 Råde kommune 290 000,00kr      kr 298 120,00 kr 12 521,04 kr 310 641 310600

1850 Hvaler kommune 290 000,00kr      kr 298 120,00 kr 12 521,04 kr 310 641 310600

1850 Halden kommune 330 500,00kr      kr 339 754,00 kr 14 269,67 kr 354 024 354000

1850 Rakkestad kommune 290 000,00kr      kr 298 120,00 kr 12 521,04 kr 310 641 310600

1850 Våler kommune 290 000,00kr      kr 298 120,00 kr 12 521,04 kr 310 641 310600

1850 Skiptvet kommune 290 000,00kr      kr 298 120,00 kr 12 521,04 kr 310 641 310600

1850 Marker kommune 270 000,00kr      kr 277 560,00 kr 11 657,52 kr 289 218 289300

kr 4 000 500,00 kr 4 112 514,00 kr 172 725,59 kr 4 285 239,59 kr 4 285 000,00
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Budsjett 2021 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

08.09.2022 

 

Budsjett 2023 
 

Sarpsborg kommune 
- Basert på vedlagt budsjett for selskapet 

- Vedtatt i Øvkrs styre, 16.08.2022 
- Vedtatt i Øvkrs representantskap, 

25.08.2022 
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Østre Viken  kommunerevisjon iks  2 
 

BUDSJETT 2023 – SARPSBORG KOMMUNE  

Administrasjonen har utarbeidet forslag til budsjett for Østre Viken kommunerevisjon IKS (Øvkr).  
Budsjettet ble behandlet i styremøte 16.08.2022 og vedtatt i representantskapet 25.08.2022, Sak 
11/22- Budsjett 2023 og handlingsplan 2023-2026. 
 
Vedtak:  
Drifts- og investeringsbudsjett for 2023, samt økonomiplan for årene 2023 -2026, vedtas. 
 
Etter selskapsavtalen skal Øvkr utføre eierkommunenes lovpålagte revisjonsoppgaver. 
Selskapsavtalens punkt 2 har følgende bestemmelse: 
 
 «Deltakerkommuner betaler sin andel av pensjonspremien det enkelte år. Andelen beregnes etter 
folketall. For øvrig fakturerer selskapet for leverte tjenester til den enkelte kommune ut fra reelt 
medgåtte ressurser på det enkelte oppdrag». 
 
462 153I budsjettet er pensjonskostnader inkludert i timeprisen, men ved fakturering vil de enkelte 
kommunenes pensjonskostnader synliggjøres. Budsjettert pensjonskostnad for Sarpsborg kommune, 
fordelt på grunnlag av eierandel (18,9 %), er kr 462 153. 
 
Grunnleggende forutsetninger for budsjetteringen er: 
 

 Revisjonen skal ha nødvendig størrelse og faglig kompetanse til å dekke eiernes normale 
behov for revisjonstjenester. 

 Kompetansen skal vedlikeholdes i samsvar med lov og avtaler og spesialiseres i forhold til de 
særlige krav som stilles til kommunal sektor. 

 Virksomheten skal drives sparsommelig og til selvkost. 
 

Budsjettet for 2023 viser en samlet overføring fra deltakerkommunene på kr 20 783 700. Det er en 
liten økning fra budsjett 2022. Det er også budsjettert med andre inntekter på kr 1 502 250 som skal 
faktureres særskilt, og inngår i «Salgsinntekter» i budsjettskjemaet (samlet budsjett vedtatt av styre 
og representantskapet). 
  
Økningen i overføringer fra deltakerkommunene har grunnlag i: 

 liten økning av forvaltningstimer i de fleste kommuner grunnet  bestilling av 
oppfølgingsrapporter og eierskapskontroller.  

 
Det er budsjettert med bruk av fond med kr 603 306. 
 
Sarpsborg kommunens andel av samlet overføring fra kommuner:  
Sarpsborg kommune B 2023 B 2022 B 2021 B 2020 
Samlet overføring fra kommunen     3 082 200  2 974 100 3 112 700 3 299 540 
for regnskap og forvaltningsrevisjon  

   

Regnskapsrevisjon inkluderer:  
   

kommuneregnskap, attestasjoner      

fellesråd, menigheter, legater m.m  
   

henvendelser, etterlevelsesrevisjon  
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Østre Viken  kommunerevisjon iks  3 
 

Sarpsborg kommune -oversikt timer forvaltning  Antall  
Forvaltningsrevisjoner           1 205  
Eierskapskapskontroll                 80  
Oppfølgingsrapporter               120 
Administrasjon                 60  

Sum timer             1 465  

 
Planlagt timeforbruk:  

 For forvaltningsrevisjon er det planlagt samme timeforbruk som tidligere år. 

 For regnskapsrevisjon vurderes timeforbruket årlig og er tilpasset kommunens behov og en 
betryggende revisjon.  

 
Dersom Øvkr får andre inntekter i løpet av året, uten å måtte øke bemanningen, vil inntekten 
fremkomme som et positivt resultat ved årets slutt. Representantskapet (ordførere) vedtar hvordan 
årets resultat skal disponeres. 
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østfold kommunerevisjon iks  1 

Rolvsøy 
12.07.2022 

 

    

Budsjett 2023 
 

Økonomiplan 2023-2026 
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Østre Viken kommunerevisjon IKS 2 
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Østre Viken kommunerevisjon IKS 3 
   

1 BUDSJETTPROSESSEN 

Kontrollutvalgets budsjett 
Iht §2 i Forskrift om kontrollutvalg og revisjon, skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for 
kontroll i kommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 
tredje ledd til kommunestyret. Østfold kontrollutvalgssekretariat utarbeider forslag til budsjett for 
kontrollutvalgene som inkluderer revisjonens, sekretariatets og kontrollutvalgets kostnader. Disse 
blir behandlet i de respektive kontrollutvalgene i første møte over sommeren. 
 
 
Østre Viken kommunerevisjon (Øvkr) budsjett 
Iht Lov om interkommunale selskaper §18 er det representantskapet som vedtar selskapets budsjett, 
etter innstilling fra styret. Det samsvarer med §2 i Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og 
årsberetning for interkommunale selskaper. Årsbudsjettet skal gi et realistisk bilde av virksomheten. 
 
Budsjettet er innarbeidet i obligatorisk budsjettskjema for hhv. drift- og investering og viser samlet 
overføring fra eierkommunene samt andre inntekter. 
 
 
Budsjetteringsmodellen 

Selskapsavtalen, har i pkt. 2, en bestemmelse om at «Deltakerkommuner betaler sin andel av 
pensjonspremien det enkelte år. Andelen beregnes etter folketall. For øvrig fakturerer selskapet for 
leverte tjenester til den enkelte kommune ut fra reelt medgåtte ressurser på det enkelte oppdrag. 
Selskapet skal operere med en timesats som gjør at selskapet over tid ikke er egnet til å gå med 
overskudd (selvkostprinsipp)». Dette er ivaretatt i budsjettet. 

 
I budsjett for de enkelte kommuner vil timer til forvaltningsrevisjon samt eierskapskontroll 
synliggjøres slik at omfanget blir tydelig. Behovet for spesifikasjon av timeforbruket har sammenheng 
med fokuset på utgiftsnivået på de samlede revisjonstjenestene. 
 
Planlagte timer for regnskap- og forvaltningsrevisjon fastsettes som tidligere år ut fra revisors skjønn 
for å sikre betryggende revisjon. Det er i budsjettet tatt hensyn til ytterligere reduksjon av kjøp av 
varer og tjenester, generell effektivisering av selskapets drift samt økte utgifter som følge av 
endringer i kommuneloven som krever flere revisjonshandlinger. Videreutvikling av selskapet og 
økende pensjonsutgifter er hensyntatt i personalbudsjettet(lønnsutgifter). 
  

2 BUDSJETTFORUTSETNINGER 

Selvkost 
Øvkr driftes etter selvkostprinsippet. Det betyr at utgifter, i samsvar med budsjett, skal dekkes inn av 
deltakerkommunene. Det er to hovedposter på utgiftssiden: Lønn og sosiale utgifter (87%) og kjøp av 
varer og tjenester (13%).  
 
Øvkr har ikke som formål å gå med overskudd. Dersom Øvkr i løpet av året har ledige ressurser og får 
mulighet til å påta seg tilleggsoppdrag kan det gi et positivt regnskapsmessig resultat. Det er 
representantskapet som ved godkjenning av årsregnskapet disponerer eventuelle ekstra inntekter.  
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Østre Viken kommunerevisjon IKS 4 
   

 
Normal drift 
Forutsetningen for budsjettet er normal drift. Øvkr har en detaljert oppfølging av påløpte timer. 
Tilleggsoppgaver utover ordinære revisjonshandlinger som kommunen har bestilt eller er varslet om, 
kan bli tilleggsfakturert hvis det går ut over planlagt timebudsjett.  
 
Revisjonsfaglig 
Ledelse og medarbeidere arbeider kontinuerlig med forbedringer og videreutvikling av 
tjenestespekteret, både for forvaltnings- og regnskapsrevisjon, og i egen administrasjon. 
Medarbeiderne i Øvkr har alle relevant høyere utdanning, gjennomfører årlig lovpålagt faglig 
etterutdanning og har bred revisjonserfaring. Kompetansen i fagavdelingene utfyller hverandre og 
samarbeidet på tvers av avdelingene vil ytterligere heve kvaliteten på de samlede tjenestene. 
 
Øvkr er medlem i NKRF -kontroll og revisjon i kommunene. 
NKRF er en faglig interesseorganisasjon og et kompetanseorgan for revisjon og kontroll av 
kommunal/offentlig virksomhet.  
 

NKRF har fokus på utvikling av revisjon og kontroll ved kommunal/offentlig sektor. 
Øvkr deltar i NKRF fagkomiteer. NKRF har på vegne av medlemmene også et arbeid gående med 
digitalisering av revisjonstjenestene.  
 
Budsjett for 2023 gjenspeiler selskapets satsing på videreutvikling av kompetanse samt 
opprettholdelse av en effektiv revisjon.  
 
Sikre et stabilt fagmiljø 
For deltakerkommunene sikrer forannevnte en betryggende revisjon, gjennom et interkommunalt 
revisjonsselskap, som har revisjon av kommuner som sitt spesialfelt. At deltakerkommunene 
opprettholder Øvkr som førstevalget for revisjonstjenestene er en sterk 
bidragsyter til et trygt og forutsigbart arbeidsmiljø - noe alle ansatte verdsetter høyt. 
 

3 BUDSJETTSKJEMA 

BUDSJETT 2023 - DRIFT    

  Budsjett 2023   Budsjett 2022   Budsjett 2021  

Driftsinntekter    
Salgsinntekter      1 502 250  1 384 750 1 345 750 

Refusjoner          821 600  420 000 380 000 

Refusjoner, stat mva kompensasjon          650 000  530 000 501 000 

Overføringer fra kommuner    20 783 700  19 910 000 20 024 550 

Andre driftsinntekter    
Sum driftsinntekter    23 757 550 22 244 750 22 251 300 

    
Driftsutgifter    
Lønn inkl. sosiale utgifter    20 643 856  19 263 291 19 555 829 

Kjøp av varer og tjenester      3 022 000  3 113 000 3 056 360 

Overføringer    
Kalkulatoriske avskrivninger    
Andre driftsutgifter, mva kompensasjon          650 000  530 000 501 000 

Sum driftsutgifter    24 315 856  22 906 291 23 113 189 
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Østre Viken kommunerevisjon IKS 5 
   

Driftsresultat        - 558 306 -661 541 -861 889 

    
Finansposter    
Renteinntekter            75 000  75 000 35 000 

Renteutgifter    
Avdrag på lån    
Mottatte avdrag på lån    
Netto finansinntekter/- utgifter            75 000  75 000 35 000 

    
Motpost kalkulatoriske avskrivninger   
Ordinært resultat        - 483 306 -586 541 -826 889 

    
Interne finansieringstransaksjoner   
Avsatt til dekning fra tidligere år (undersk)  
Avsatt til disposisjonsfond    
Avsatt til bundne driftsfond    
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)  
Bruk av disposisjonsfond          603 306  736 541 936 889 

Bruk av bundne driftsfond    
Overført til investeringsregnskapet          120 000  150 000 110 000 

Sum avsetninger        - 483 306 -586 541 -826 889 

    
Regnskapsmessig resultat    

 
     

BUDSJETT 2023 - INVESTERING     

  Budsjett 2023   Budsjett 2022    
Investeringer     
Investeringer i varige driftsmidler     
Utlån     
Kjøp av aksjer og andeler                120 000             150 000    
Sum investeringer                120 000             150 000    
     
Finansiering     
Bruk av lån     
Salg av fast eiendom     
Tilskudd og refusjon vedr. investeringer     
Kompensasjon for merverdiavgift     
Mottatte avdrag på utlån     
Salg av aksjer og andeler     
Bidrag fra årets driftsbudsjett                120 000             150 000    
Netto avsetninger     
Sum finansiering                120 000             150 000    
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Østre Viken kommunerevisjon IKS 6 
   

4 ØKONOMIPLAN 2023-2026 

Forutsetningen for planen er at Øvkr leverer revisjon til alle deltakerkommunene som i dag, og at 
overføringsinntekter fra enkelte eierkommuner blir redusert. Dette gjøres ved at selskapet skal 
effektivisere driften ved utvikling av revisjonsmetodikken, samt reduksjon av driftsutgifter. 
Det er imidlertid en liten økning på kommuner hvor det historisk sett har vært noe urealistisk 
budsjettering på forvaltningsrevisjoner.  
 
Driftsresultat  Budsjett 2023   Plan 2024   Plan 2025  Plan 2026 

Overføring fra eierkommuner 20 783 700 20 500 000 20 350 000 20 300 000 

Andre inntekter  2 973 850 2 950 000 3 100 000 3 100 000 

Sum inntekter 23 757 550 23 450 000 23 450 000 23 400 000 

Lønn og sosiale utgifter 20 643 856 20 300 000 20 350 000 20 350 000 

Kjøp av varer og tjenester 3 022 000 2 900 000 2 850 000 2 750 000 

Andre driftsutgifter  650 000 550 000 520 000 510 000 

Sum driftsutgifter 24 315 856 23 750 000 23 720 000 23 610 000 

Driftsresultat -558 306 -300 000 -270 000 -210 000 

Finansposter 75 000 95 000 100 000 100 000 

Ordinært resultat -483 306 -205 000 -170 000 -110 000 

Interne finansieringstransaksjoner 483 306 205 000 170 000 110 000 

Regnskapsmessig resultat 0 0 0 0 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/122 
Dokumentnr.: 62 
Løpenr.: 252960/2022 
Klassering: 3003-192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 28.09.2022 22/44 

 

Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor, tas til orientering 

 
Fredrikstad, 30.08.2022 
 
 

Vedlegg 
 Oppdragsansvarlig revisor, Liv Irene Hauge, datert 22.08 2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kommuneloven (2018)  
Forskrift for kontrollutvalg og revisjon (2019). 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kommunelovens § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. I følge 
forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers 
ved behov, avgi til kontrollutvalget en skriftlig egenvurdering av uavhengighet.  
 
I brev til kontrollutvalget i Sarpsborg kommune har oppdragsansvarlig revisor på oppdraget 
avgitt sin skriftlige egenvurdering om uavhengighet. 
 

Vurdering 
Kontrollutvalget har en oppgave å se til at kommunen har en betryggende revisjonen, og 
som ledd i dette skal revisor avlegge uavhengighetserklæring. Sekretariatet kan ikke se at 
det er forhold som tilsier at revisors uavhengighet ikke er ivaretatt. Sekretariatet anbefaler 
derfor kontrollutvalget om at uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor tas til 
orientering. 
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Råkollveien 103 
1664  Rolvsøy 

   

 

www.ovkr.no 

 

  

 

 

Til kontrollutvalget i Sarpsborg kommune 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig regnskapsrevisors 
uavhengighet for Sarpsborg kommune 
 

Innledning 

Ifølge kommuneloven § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. Nærmere krav til revisors 
uavhengighet og vandel følger av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (2019) §§ 16-19. 

Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder for alle som utfører revisjon for kommunen, 
herunder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Dette omfatter både 
oppdragsansvarlig revisor, medarbeidere på oppdraget og eventuelt andre som er engasjert på 
oppdraget.  

Østre Viken kommunerevisjon IKS har et kvalitetskontrollsystem i samsvar med internasjonal 
standard for kvalitetskontroll (ISQC 1). Kvalitetskontrollsystemet omfatter dokumenterte 
retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende 
lovgivning og annen regulering. Som en del av kvalitetskontrollsystemet har vi rutiner for å følge opp 
og sikre at revisjonsteamet har tilstrekkelig uavhengighet. 

Ifølge Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers 
ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Denne 
egenvurderingen følger nedenfor. 

 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet  

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

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

Tilknytning til den 
reviderte virksomheten 
(§ 17) 

Undertegnede har ikke selv eller nærstående som har en slik tilknytning til den 
reviderte eller kontrollerte virksomheten eller virksomhetens ansatte eller 
tillitsmenn at den er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.  

Stillinger i kommunen 
(§ 18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet 
(§ 18 b) 

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

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen 
deltar i eller er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er 
organisert som et interkommunalt selskap. 
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Side 2 av 2 

 

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Deltakelse eller 
funksjoner i annen 
virksomhet (§ 18 d) 

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

Rådgivning eller andre 
tjenester (§ 18 e) 

Før slike tjenester gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens eller tjenestens 
art med hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen 
konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med kontrollutvalgs- 
og revisjonsforskriften § 18 e, utfører vi ikke tjenesten. Revisor vurderer hvert enkelt 
tilfelle særskilt. 

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning 
og bistand og ikke revisjon. Undertegnede er bevisst på at også slik veiledning må 
skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og 
kontrollvurderinger.  

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor kommunen 
som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 

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

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

Fullmektig for den 
revisjonspliktige 
(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for kommunen. 

 

 

Rolvsøy, 22.08.2022 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Liv Irene Hauge (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor  

137



ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/121 
Dokumentnr.: 51 
Løpenr.: 246329/2022 
Klassering: 3003-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 28.09.2022 22/45 

 

Referater og meldinger 

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

 
 
Fredrikstad, 22.08.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 07.06.2022 
2. FKT – Veileder – Håndtering av henvendelser til kontrollutvalget, 2022 
3. Notat - Oppfølging av spørsmål til note 19 til regnskapet 2021, datert 09.06.2022 
4. Mattilsynet, Revisjonsrapport med varsel om at vi vurderer å gi dere to pålegg, datert 

06.04.2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 07.06.2022 ligger vedlagt, til orientering. 
 
Vedlegg 2: Forum for kontroll og tilsyn har laget en veileder for håndtering av henvendelser 
til kontrollutvalget. Veilederen er ment å være et supplement til Kontrollutvalsboka. Ligger 
vedlagt til orientering. 
 
Vedlegg 3: I sak 22/15, Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og 
årsberetning for 2021 hadde kontrollutvalget spørsmål vedr. note 19 til regnskapet. 
Kontrollutvalget ba om en redegjørelse fra kommunedirektør. Notat - Oppfølging av 
spørsmål til note 19 til regnskapet 2021, datert 09.06.2022, ligger vedlagt, til orientering. 
 
Vedlegg 4: Mattilsynets revisjonsrapport med varsel om at vi vurderer å gi dere to pålegg, 
datert 06.04.2022 ligger vedlagt, til orientering. 
 

138



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

Kontrollutvalget Sarpsborg 

 
 
 
Møtedato: 07.06.2022,  
Tidspunkt: fra kl. 13:00 til kl. 14:40 
Møtested: Rådhuset, møterom Håkon Stenstadvold  
Fra – til saksnr.: 22/24 -  22/34  

 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer innkalte/møtt 

Jon Jæger Gåsvatn, leder (DRP) X 
 

Inger-Christin Torp, nestleder (Ap) X  

Ole Gunnar Torgrimsby (Sp) X  

Heidi Næss (Frp)  Forfall  Jon Anders Johansen 

Jon Andersen (SAFOSA) X   

 
 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. 
 
Møtende fra sekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Anita Rovedal. 
 
Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker og konst. seksjonsleder Casper Støten  
 
Møtende fra administrasjonen: Kommunedirektør Turid Stubø Johnsen 
 
 
 

…………………….  ……………………. 

Jon Jæger Gåsvatn, leder  Inger-Christin Torp (nestleder) 

   

 
 
 

Merknader 

Grunnet byggingsarbeid kunne ikke formannskapssalen brukes, møtet ble derfor avholdt i 
«Håkon Stenstadvold». 
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Saksliste 

 
Saksnr. Innhold  

PS 22/24 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 

PS 22/25 Valg av representant til å signere protokoll 
 

 

PS 22/26 Orienteringssak - Årsregnskapet, note 19 
 

 

PS 22/27 Oppsummering av regnskapsrevisjon 2021 
 

 

PS 22/28 Revisjonsbrev nr. 2/2022 - kontrollutvalgets oppfølging 
 

 

PS 22/29 Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av 
bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2021 
 

 

PS 22/30 Utsettelse av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Levekår og 
utenforskap" 
 

 

PS 22/31 Prosjektplan forvaltningsrevisjon "Oppfølging av politiske 
vedtak" 
 

 

PS 22/32 Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for august 2022 
til juli 2024 
 

 

PS 22/33 Referater og meldinger 
 

 

PS 22/34 Eventuelt  
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PS 22/24 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

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

 

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 07.06.2022: 

Leder innledet saken 
 
Leder gjorde oppmerksom på at sak 22/26 av praktiske årsaker ville bli flyttet noe nedover 
sakslisten.  
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 07.06.2022: 

Innkalling og saksliste godkjennes 
 
 

PS 22/25 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 

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

 

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 07.06.2022: 

Leder innledet saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 07.06.2022: 

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

PS 22/26 Orienteringssak - Årsregnskapet, note 19 

Sekretariatets innstilling 

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

 

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 07.06.2022: 

Leder innledet saken og ba om at utvalget vurderte hans habilitet i saken, da hans bror er en 
av saksøkerne som omtales i saken. (sak 20/14426). Leder fratrådte saken under 
vurderingen og overlot ledelsen av møtet til nestleder.    
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Utvalget drøftet leders habilitet i saken. Saken som var omtalt var løst ved forlik, i tillegg var 
denne saken en sak til orientering. Utvalget vurderte kontrollutvalgets leder som habil i 
saken.  
 
Leder tiltrådte møtet igjen.  
 
Kommunedirektør redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 07.06.2022: 

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse i saken til orientering                  
 
 

PS 22/27 Oppsummering av regnskapsrevisjon 2021 

Sekretariatets innstilling 

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

orientering 
 

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 07.06.2022: 

Leder innledet saken 
 
Revisjonen redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget.  
Sekretariatet redegjorde for saken 
Utvalget ønsker å bemerke at det er avdekket et avvik mot budsjett knyttet til investeringer i 
anleggsmidler på 39 %. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 07.06.2022: 

Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2021, tas til 
orientering 
 
 

PS 22/28 Revisjonsbrev nr. 2/2022 - kontrollutvalgets oppfølging 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

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

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

 

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 07.06.2022: 

Leder innledet saken 

143



Revisjonen redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 07.06.2022: 

1. Revisjonsbrev nr. 2/2022 tas til orientering. Kontrollutvalget ber kommunedirektør om å 

sørge for at revisjonens påpekning blir fulgt opp med nødvendige tiltak 

 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektør om en skriftlig tilbakemelding om tiltak som 

iverksettes, til kontrollutvalgets møte den 13.09 2022 

 
 

PS 22/29 Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og 
vedtak for økonomiforvaltningen 2021 

Sekretariatets innstilling 

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

regelverk», til orientering 
 

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

 

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 07.06.2022: 

Leder innledet saken 
 
Revisjonen redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget. 
Kommunedirektør kommenterte saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 07.06.2022: 

1. Kontrollutvalget tar kontroll med etterlevelsen av området «Selvkost – Overholdelse av 

regelverk», til orientering 

 

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

revisjonsbrev. 

 
 

PS 22/30 Utsettelse av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Levekår og utenforskap" 

Sekretariatets innstilling 

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

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

2. Saken oversendes bystyret til orientering. 
 

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 07.06.2022: 

Leder innledet saken 
 
Sekretariatet redegjorde for saken 
Kommunedirektør redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 07.06.2022: 

1. Kontrollutvalget gjør følgende endringer i plan for forvaltningsrevisjon, i prioritert 

rekkefølge: 

1. Oppfølging av politiske vedtak 

2. Barnevern – plassering, samvær og gjenforening 

3. Personvern 

4. Kommunens bruk av alternativ skolearena 

5. Levekårsutfordringer – utenforskap 

6. Tildeling av tjenester (og pårørende oppfølging)  

7. Barnehage - spesialpedagogisk hjelp i kommunale og private barnehager  

8. Covid 19 

 

2. Saken oversendes bystyret til orientering. 

 
 

PS 22/31 Prosjektplan forvaltningsrevisjon "Oppfølging av politiske vedtak" 

Sekretariatets innstilling 

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

 

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 07.06.2022: 

Leder innledet saken 
 
Revisjonen redegjorde for saken 
Sekretariatet redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 07.06.2022: 

Prosjektplan «Oppfølging av politiske vedtak» godkjennes. 
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PS 22/32 Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for august 2022 til juli 
2024 

Sekretariatets innstilling 

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

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

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

 

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 07.06.2022: 

Leder innledet saken 
 
Sekretariatet redegjorde for saken 
Revisjonen redegjorde for saken 
 
Utvalget kom med innspill til problemstillinger/avgrensninger til de ulike prosjektene, 
detaljene fremkommer av avtalen. Avtalen rulleres i første møte 2023. Revisjonen tar et 
møte med administrasjonen vedr. prosjektet «covid-19».  
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 07.06.2022: 

1. Kontrollutvalget vedtar «Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget 

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

 

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

møte i kontrollutvalget. 

 
 

PS 22/33 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

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

 

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 07.06.2022: 

Leder innledet saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 07.06.2022: 

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 

 

 
 

146



PS 22/34 Eventuelt 

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 07.06.2022: 

Kontrollutvalgssekretariatets leder informerte utvalget om en mail hun i dag har sendt ut til 
kontrollutvalgslederne i eierkommunene, selskapets representantskapsleder og nestleder. 
Daglig leder ønsket å informere disse om at hun og en ansatt regnskapsrevisor i ØVKR IKS 
har innledet et forhold.   
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Oppsummering av anbefalinger 
 
 

 

 

Anbefaling 1 

 

Alle skriftlige henvendelser til kontrollutvalget 

skal journalføres. 

 

 

Anbefaling 2 

 

Muntlige henvendelser må skriftliggjøres for å 

kunne behandles av kontrollutvalget. 

 

 

Anbefaling 3 

 

Den som henvender seg til kontrollutvalget må i 

tråd med god forvaltningsskikk få en skriftlig 

tilbakemelding på at henvendelsen er mottatt.  

 

 

Anbefaling 4   

 

Kontrollutvalget bør utarbeide egne 

retningslinjer for håndtering av henvendelser.  

Disse bør inneholde en fremgangsmåte for 

saksbehandling av henvendelser.  

 

 

Anbefaling 5  

 

Kontrollutvalget bør bruke «trafikklysmodellen» 

når kontrollutvalget skal vurdere om innholdet i 

en henvendelse skal følges opp.  

Anbefaling 6 

 

Kontrollutvalget bør unngå å gå videre med 

saker som utrykker generell misnøye med et 

politisk fattet vedtak, dreier seg om en 

enkeltsak, er under behandling i at annet organ 

eller har en annen naturlig behandlingsvei. 

 

 

Anbefaling 7 

 

Kontrollutvalget bør i sitt budsjettframlegg ta 

høyde for uforutsette kontrollhandlinger.   

 

 

Anbefaling 8 

 

Kontrollutvalget bør drøfte hvordan utvalget vil 

synliggjøre sin rolle og mandat, og hvorfor 

utvalget ønsker å motta henvendelser.    
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1. Innledning 
 

Henvendelser er en viktig del av kontrollutvalgets arbeid med å føre kontroll med 

den kommunale forvaltningen. 
 

 

Henvendelser kan være generelle innspill til tema 

og områder for revisjon eller andre 

kontrollhandlinger. Slike henvendelser bør sees i 

sammenheng med kontrollutvalgets planarbeid. 

 

Henvendelser kan også være tips om mer 

konkrete og mulige kritikkverdige forhold. Denne 

veilederen gir først og fremst råd om hvordan 

denne type henvendelser kan håndteres. 

Henvendelser kan for eksempel komme fra 

innbyggere, folkevalgte, næringsaktører, 

ansatte, media, organisasjoner og revisor.  

 

Veilederen er ment å være et supplement til 

Kontrollutvalgsboka.1 

 

I en uformell spørreundersøkelse som ble 

gjennomført blant deltakerne på FKTs 

fagkonferanse i 2021, svarte 65 prosent ja på 

spørsmålet om henvendelser er en viktig del av 

kontrollutvalgets arbeid. 55 prosent svarte at 

henvendelser har ført til at viktige forhold ble 

avdekket. 

 

Det er få kontrollutvalg og sekretariat som har 

avtalt faste rutiner for hvordan henvendelser skal 

mottas og følges opp. På bakgrunn av dette 

opprettet FKT en arbeidsgruppe i juni 2021. 

Arbeidsgruppen fikk i oppdrag å utarbeide en 

veileder for hvordan kontrollutvalget kan håndtere 

henvendelser. 

 

Arbeidsgruppen har bestått av: Henning Warloe 

kontrollutvalget i Bergen, Trond Egil Nilsen 

kontrollutvalget i Måsøy , Solveig Kvamme 

Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS, Ragnhild 

 
1 Kontrollutvalsboka 3. utgåve, januar 2022. 

Aashaug Kontrollutvalg Fjell IKS, Hilde Rasmussen 

Nilsen 2. vara til styret og Anne-Karin F Pettersen 

generalsekretær. 

 

Høsten 2021 gjennomførte arbeidsgruppen en 

undersøkelse blant FKTs medlemmer om hvordan  

henvendelser blir håndtert. Underveis i veilederen 

oppsummerer vi noen fakta og viser eksempler fra 

undersøkelsen. 

 

Målgruppen for veilederen er primært 

kontrollutvalgsmedlemmer og ansatte i 

kontrollutvalgssekretariat.   

 

Det er opp til kontrollutvalget selv å beslutte 

hvordan henvendelser skal behandles. Formålet 

med dette dokumentet er derfor å gi råd og 

anbefalinger. 
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Fakta: 

 

Resultater etter Deloittes uformelle undersøkelse på fagkonferansen juni 

2021: 

 

Henvendelser er en viktig del av kontrollutvalgets arbeid 

✓ 65 prosent svarer ja på spørsmålet om henvendelser er en viktig del av 

kontrollutvalgets arbeid 

 

Henvendelser har ført til at viktige forhold ble avdekket 

✓ 55 prosent svarte at henvendelser har ført til at viktige forhold ble avdekket 

 

Innbyggerne er den viktigste kilden for henvendelser 

✓ 40 prosent svarer at innbyggerne er den viktigste kilden for henvendelser 

✓ Andre kilder er folkevalgte, næringsaktører, ansatte, media og 

organisasjoner 

 

Området for henvendelser er i stor grad byggesak, plan og eiendom 

✓ 40 prosent svarer at henvendelsene gjelder byggesak, plan og eiendom 

✓ Andre tema er økonomi, innkjøp, kontrakt, personalsaker, arbeidsmiljø, 

saksbehandling generelt og barnevern 

 

 

Kilde: Kommunerevisoren 4-2021 
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2.  Kontrollutvalgets mandat og avklaring av roller

 
Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan. God rolleforståelse og et godt 
samarbeid mellom kontrollutvalget og kommunestyret kan bidra til økt interesse for 
kontrollarbeidet.  
 
 

2.1 Kontrollutvalgets mandat og forholdet til 
kommunestyret 

 

Kontrollutvalgets mandat er å være 

kommunestyrets utøvende kontrollorgan. Det 

innebærer at kontrollutvalget skal gi uttalelse om 

kommunens årsregnskap og årsberetning, 

utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll og rapportere til kommunestyret 

om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og 

eierskapskontroller 

 

I tillegg har kontrollutvalget et påseansvar i 

forbindelse med regnskapsrevisjon, 

forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. 

Kontrollutvalget skal også påse at kommunens 

økonomiforvaltning foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak. 

 

Utover det som er bestemt i lov og forskrift, kan 

kontrollutvalget i prinsippet ta opp ethvert forhold 

ved kommunens eller fylkeskommunens 

virksomhet, så lenge det kan defineres som  

kontrollarbeid. 

 

God dialog og samhandling mellom 

kontrollutvalget og kommunestyret gjør det lettere 

å få aksept for at kontrollutvalgets arbeid med 

henvendelser er viktig og relevant. Derfor bør 

kontrollutvalget diskutere hvordan utvalget kan 

skape forståelse og interesse for kontrollutvalgets 

arbeid blant medlemmene i kommunestyret.  

Vedlegg 2 i veilederen lister opp en rekke tiltak for 

god dialog og samhandling med kommunestyret.

 
2 Tillit, KS folkevalgtprogram 2019-2023, kap. 2. 
3 Forvaltningsloven § 2, første ledd bokstav b. 

 

2.2 Rolleavklaringer 
 

Styringsrolle2  

Folkevalgte har fire sentrale roller: 

representasjonsrollen (ombudsrollen), lederrollen, 

styringsrollen og arbeidsgiverrollen. 

Kontrollutvalgets oppgaver med å føre kontroll på 

vegne av kommunestyret, tilhører styringsrollen 

som blant annet handler om oppfølging og 

kontroll. 

 

Henvendelser fra innbyggerne om mulige 

kritikkverdige forhold til kontrollutvalgets 

medlemmer, bør derfor håndteres mer formelt enn 

det rollen som folkevalgt ellers gir rom for. 

 

Arbeidsmåte 

Kontrollutvalgsmedlemmer bør ikke gjøre egne 

undersøkelser av en henvendelse eller starte 

innsamling av fakta. Det kan bli oppfattet som om 

saksbehandlingen er påbegynt før kontrollutvalget 

som organ har gjort sin vurdering. Dersom der er 

behov for å innhente mer informasjon før 

kontrollutvalget får henvendelsen, så gjøres det i 

samarbeid med sekretariatet for å sikre krav til 

forsvarlig saksbehandling. 

 

Kontrollutvalget er ikke et ordinært 

forvaltningsorgan som fatter enkeltvedtak. 3 

Kontrollutvalget kan ikke fatte eller omgjøre vedtak 

som er bindende for administrasjonen.4 Videre 

betyr dette at de som kommer med henvendelser 

til kontrollutvalget, ikke er en part5 i påfølgende 

kontrollsak. Det er ikke klagerett på 

kontrollutvalgets vedtak.  

Det er noen unntak, se vedlegg 4.  

4 Kontrollutvalgsboka 2021, s. 18. 
5 Forvaltningsloven § 2, første ledd bokstav e. 
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3. God forvaltningsskikk 

 

Kontrollutvalget er et offentlig organ6 og sekretariatet skal ivareta organets 

journalførings- og arkivplikt.
 

3.1 God forvaltningsskikk 

 

God forvaltningsskikk bygger på de fire 

grunnleggende forvaltningsverdiene: demokrati, 

faglig integritet, effektivitet og rettssikkerhet. 

Verdiene blir ivaretatt ved at offentlige organ 

følger «forfatningsreglene» i forvaltningsloven, 

offentleglova og arkivloven. 

 

Alle offentlige organ plikter å ha et arkiv som er 

ordnet og innrettet slik at dokumentene er sikret 

som informasjonskilde for samtid og ettertid, jf. 

arkivlova § 6. Et dokument er arkivverdig dersom 

det enten har blitt saksbehandlet eller har verdi 

som dokumentasjon. Det er et sekretariatsansvar 

å forvalte kontrollutvalgets arkiver i tråd med 

gjeldende arkivlov og arkivforskrift.7 

 

Offentlige organ har journalføringsplikt som følge 

av både offentleglova og arkivforskriften.  

Journalen er et viktig redskap for å sikre åpenhet 

om offentlig saksbehandling, og er en forutsetning 

for demokratiet. Det er sekretariatet sitt ansvar å 

sørge for journalføring av kontrollutvalget sine 

dokumenter og korrespondanse. Sekretariatet har 

videre ansvar for å opprettholde personvernet til 

avsender ved å kontrollere at innkommende 

dokumenter helt eller delvis avskjermes, dersom 

det er hjemmel for dette. 

 

Journalen er et viktig arbeidsverktøy som kan 

brukes som dokumentasjon på når en 

henvendelse ble mottatt, og hvordan den blir fulgt  

opp. 

 

 
6 Rettleiar til offentleglova kap. 3.1 omtaler hva som er  
et  offentlig organ, jf. offentleglova § 2.  
7 For mer informasjon om arkiv, se  
FKT og NKRFs felles veileder for arkivordning for 

 

 

Arkivverket har utarbeidet en enkel sjekkliste8 som 

kan være til hjelp for sekretariatet.  

 

3.2 Skriftlige henvendelser 

    

I dag foregår det meste av kommunikasjonen 

digitalt, også det som kommer inn til 

kontrollutvalget. Det brukes mange ulike kanaler, 

former og sjangre. Det som før kanskje kom som 

et brev, kan i dag komme som en SMS, e-post, 

melding på sosiale medier, et dokument via et 

digitalt møte, eller en registrering på en webportal, 

for å nevne noe. Det er sekretariatet sin oppgave å 

avgjøre hva som skal journalføres og arkiveres av 

kontrollutvalgets korrespondanse.9  

 

Det er med andre ord sekretariatets ansvar å 

ivareta hensynet til god forvaltningsskikk. Derfor 

bør utvalgets medlemmer som mottar en 

henvendelse, oversende henvendelsen til 

sekretariatet slik at de kan bli håndtert etter 

fastlagte rutiner.  

 

 

Anbefaling 1 
 

Alle skriftlige henvendelser til kontrollutvalget skal 

journalføres. 

 

 

kontrollutvalgssekretariat (2015) 
8 Sjekkliste for journalføring og arkivering i departementene og 
statlige virksomheter - 2019. 
9 Dokument og saksdokument er nærmere definert i vedlegg 2. 
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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Muntlige henvendelser 

 

Både sekretariatet og kontrollutvalgets 

medlemmer blir noen ganger oppringt av 

innbyggere og andre som mener de har 

informasjon som kontrollutvalget bør se nærmere 

på. Den som ringer bør oppfordres til å gjøre 

henvendelsen skriftlig og sende den til 

sekretariatet.  

 

Alternativt kan mottakers notater fra muntlige 

samtaler arkiveres som et internt notat.  

 

 

 

 

 
 
Anbefaling 2 

 

Muntlige henvendelser må skriftliggjøres for å 

kunne behandles av kontrollutvalget. 

 

 

 

 

Eksempel, skriftlig henvendelse:  

 

Kontrollutvalgets medlem får en 

SMS fra en bekjent der det gis 

informasjon som er interessant og 

som medlemmet tenker at 

kontrollutvalget bør se nærmere på. 

Kontrollutvalgets medlem takker 

avsender for informasjonen og 

informerer om at den blir lagt fram 

for kontrollutvalget til vurdering.  

 

Kontrollutvalgets medlem bør ta 

skjermdump av SMS-dialogen eller 

videresende den til sekretariatet for 

journalføring.  

 

 

Eksempel, muntlig henvendelse:  

 

Et medlem i kontrollutvalget møter en 

innbygger på butikken og 

vedkommende sier at “du som er med i 

kontrollutvalget...” Så gir vedkommende 

informasjon som medlemmet finner 

interessant.  

 

Kontrollutvalgets medlem bør oppfordre 

innbyggeren til å sende det skriftlig 

enten rett til sekretariatet eller via 

medlemmet slik at det kan håndteres og 

journalføres.   
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3.4 Tilbakemelding til avsender – 

sekretariatets veiledningsplikt 

 

Et flertall av de som svarte på undersøkelsen som 

FKT sin arbeidsgruppe gjennomførte høsten 2021, 

svarer at avsender får en bekreftelse på at 

henvendelsen er mottatt og en skriftlig 

underretning om hvordan henvendelsen ble 

behandlet (60 prosent). 

 

Den som henvender seg til et offentlig organ som 

kontrollutvalget er, bør få en skriftlig 

tilbakemelding på at henvendelsen er mottatt og 

journalført. Tilbakemeldingen bør gi informasjon 

om at kontrollutvalget tar den til vurdering og at 

det ikke er klagerett på kontrollutvalgets vedtak. 

Videre bør avsender informeres om at hen ikke er 

part om det blir en sak.  

Tilbakemeldingen bør videre inneholde veiledning 

dersom henvendelsen heller bør rettes til en 

annen instans.  

Avsender har ikke rett på skriftlig tilbakemelding 

etter kontrollutvalgets behandling. 

Kontrollutvalget kan likevel vurdere om avsender 

skal få flere skriftlige tilbakemeldinger. 

 

 

Anbefaling 3 
 
Den som henvender seg til kontrollutvalget må i 

tråd med god forvaltningsskikk få en skriftlig 

tilbakemelding på at henvendelsen er mottatt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Eksempel 1: 

 

 

«Kontrollutvalssekretariatet har på 

vegne av …………….. kontrollutval motteke 

henvendinga di. Alle henvendingar til 

kontrollutvalet vert journalførte som 

innkomen post med namn på avsendar(-

ar). 

 

Henvendinga di vert lagt fram for 

kontrollutvalet til vurdering. Om 

kontrollutvalet vel å gå nærare inn på 

det som henvendinga gjeld, vil du kunne 

sjå i møteprotokollen som du finn på 

heimesida vår.  

 

Ut over dette vil du ikkje få noko meir 

svar frå kontrollutvalet på henvendinga 

di. 

 

Vi gjer deg merksam på at 

kontrollutvalet kun har plikt til å 

behandle dei saker som kommunestyret 

ber dei om, eller der det går fram av 

forskrift om revisjon i kommunar.  Når 

det gjeld henvendingar frå andre enn 

kommunestyret eller revisjonen, må 

kontrollutvalet sjølve vurdere om dei vil 

prioritere å sjå nærare på det ei 

henvending tek opp. 

 

På generelt grunnlag kan ein seie at det 

er utanfor kontrollutvalet sitt mandat og 

reglement å behandle henvendingar 

som gjeld klagesaker, saker som er til 

behandling i rettsapparatet, usemje i 

politiske vedtak eller varsel etter 

Arbeidsmiljøloven kap. 2a.» 

 

 

Kilde:  

Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS 
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Eksempel 2 

 

Kontrollutvalssekretariatet har på vegne av …………….. 

kontrollutval motteke henvendinga di. Alle henvendingar til 

kontrollutvalet vert journalførte som innkomen post med 

namn på avsendar(-ar). Henvendinga di vert lagt fram for 

kontrollutvalet til vurdering. 

 

Utan at vi har vurdert henvendinga di, vil vi på generelt 

grunnlag seie at det i hovudsak er utanfor kontrollutvalet sitt 

mandat og reglement å behandle henvendingar som m.a. 

gjeld klagesaker, saker som er til behandling i 

rettsapparatet, usemje i politiske vedtak eller varsel etter 

Arbeidsmiljøloven kap. 2a. 

 

Vi gjer deg merksam på at kontrollutvalet kun har plikt til å 

behandle dei saker som  kommunestyret ber dei om, eller 

der det går fram av kommunelova kapittel 23 og 24 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83 og 

forskrift om kontrollutval og revisjon i kommunar 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-904 . 

Når det gjeld henvendingar frå andre enn kommunestyret, 

må kontrollutvalet sjølve vurdere om dei vil prioritere å sjå 

nærare  på det henvendinga tek opp. 

 

Vi gjer også merksam på at kontrollutvalet ikkje er eit 

forvaltningsorgan som fattar enkeltvedtak etter 

forvaltningslova § 2. Personar som henvender seg til 

kontrollutvalet er ikkje å rekne som part i ei eventuell 

påfølgjande kontrollsak. Det vil difor ikkje vera klagerett på 

vedtak gjort av kontrollutvalet, eller andre partsrettar etter 

forvaltningslova § 28 knytt til vedtak gjort av utvalet. 

 

Du vil etter behandlinga i kontrollutvalet verta orientert om 

vedtaket, men som det går fram over vil du ikkje ha klagerett 

på vedtaket. 

 

 

 

Kjelde: 

Vestland fylkeskommune, sekretariat for kontrollutval 
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4. Sekretariatets behandling av henvendelser  

 
Det er ulik praksis for hvordan henvendelser blir saksbehandlet før de legges fram 
for kontrollutvalget.  
 

4.1 Ulik praksis 
 

I undersøkelsen som arbeidsgruppen 

gjennomførte blant FKTs medlemmer høsten 

2021, stilte vi spørsmål om hvordan 

henvendelsene blir lagt fram for kontrollutvalget. 

Svarene tyder på at det er ulik praksis.   

 

Flertallet (63 prosent) svarer at de legger alle 

henvendelser fram som informasjons- 

eller meldingssak. I møte avgjør kontrollutvalget 

hva som er innenfor mandatet og hva som skal 

utredes videre av sekretariatet.   

 

Under 20 prosent svarte at sekretariatet 

saksbehandler alle henvendelser før de blir lagt 

fram for kontrollutvalget som sak.  

 

Det kan bety at sekretariatet i saksfremlegget 

gjør en vurdering av om saken hører inn under 

kontrollutvalgets mandat, og gir en anbefaling.  

 

Rundt 20 prosent svarte at sekretariatet kun 

saksbehandler henvendelser som er innenfor 

mandatet til kontrollutvalget.  Svarene kan tyde 

på at det er utvalgsleder som forhåndsvurderer 

hva som hører inn under mandatet. 

 
Hvilken ordning som velges vil innvirke på hvor 
lang tid det tar fra en henvendelse kommer inn 
og til den er ferdigbehandlet.  
 
 

4.2 Forslag til fremgangsmåte 
 

Retningslinjer for hvordan kontrollutvalget 

behandler henvendelser, kan bidra til en større 

forutsigbarhet og økt tillit til saksbehandlingen. 

Retningslinjer må være i tråd med 

forvaltningslovens regler og god forvaltningsskikk.  

Saksbehandlingen kan foregå på følgende måte: 

 

✓ Sekretariatet gjør en vurdering av innholdet i 

henvendelsen. Her kan spørsmålene i 

«trafikklysmodellen» være et egnet 

hjelpemiddel.  

 

✓ Hvis henvendelsen åpenbart er utenfor 

kontrollutvalgets mandat, svarer sekretariatet 

avsender og legge henvendelsen og svaret 

fram for kontrollutvalget til orientering. 

 

✓ Henvendelser som ikke åpenbart er utenfor 

kontrollutvalgets mandat, drøfter sekretariatet 

med kontrollutvalgets leder som avgjør om 

henvendelsen skal settes opp som sak på 

sakslisten.  

 

✓ For henvendelser som skal på sakslisten, gjør 

sekretariatet en vurdering av innholdet i 

henvendelsen og kommer med et forslag til 

kontrollutvalget om hvordan den kan håndteres, 

i tråd med vanlig saksforberedelse.  

 

 

Anbefaling 4  

Kontrollutvalget bør utarbeide egne 

retningslinjer for håndtering av henvendelser.  

Disse bør inneholde en fremgangsmåte for 

saksbehandling av henvendelser.  
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5. Kontrollutvalgets vurdering av henvendelser  

 

Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp ethvert forhold ved kommunens virksomhet, 

så lenge det kan defineres som kontrollarbeid. I vurderingen av hvilke henvendelser 

som kontrollutvalget skal gå videre med, kan det være nyttig å stille noen 

kontrollspørsmål.  

 

5.1  «Trafikklysmodellen»  

 

Hvorvidt kontrollutvalget skal følge opp en 

ekstern henvendelse bør skje utfra en helhetlig 

vurdering. "Trafikklysmodellen" kan være et 

nyttig hjelpemiddel. 

 

«Trafikklysmodellen» på neste side er utarbeidet 

av Deloitte AS. Tabellen nevner noen aktuelle 

spørsmål kontrollutvalget bør stille seg når 

utvalget skal bestemme om henvendelses er en 

sak som skal følge opp eller ikke. Listen er ikke 

uttømmende, og relevansen av det enkelte 

spørsmål kan vektes ulikt.  

 

Selv om kontrollutvalget i prinsippet kan ta opp 

ethvert forhold ved kommunens virksomhet, 

faller det utenfor utvalgets mandat å vurdere om 

politiske vedtak er formålstjenlige. Utvalget skal 

heller ikke brukes som arena for «omkamp.  

 

 
Anbefaling 5 

 

Kontrollutvalget bør bruke «trafikklysmodellen» 

når kontrollutvalget skal vurdere om innholdet i 

en henvendelse skal følges opp.  

 

 

 

5.2 Henvendelser som faller utenfor 
kontrollutvalgets mandat 

Kontrollutvalget bør unngå å gå videre med saker 

som dreier seg om en enkeltsak, som er under 

behandling i et annet organ eller som har en 

annen naturlig behandlingsvei, som hos politiet, 

rettsapparatet, statsforvalteren, sivilombudet, 

KOFA, klageorgan i kommunen eller kommunens 

varslingskanal. Vedtak i en enkeltsak kan likevel 

avdekke systemsvikt som kontrollutvalget kan 

vurdere å se nærmere på.   

Dersom henvendelsen gjelder et avvik, må det 

vurderes om det er andre instanser i kommunen 

som først skal vurdere dette, og om det dekkes av 

internkontrollen. 

Henvendelser kan medføre mye støy og uklarhet 

rundt hvilken rolle kontrollutvalget kan og skal ha i 

en konkret sak. Fallgruvene kan være mange 

dersom kontrollutvalget involverer seg i en sak 

som egentlig ikke egner seg for kontrollutvalget 

og de verktøyene kontrollutvalget disponerer. Det 

er fare for at oppfølging av henvendelser 

fortrenger risikoområder der behovet for kontroll 

er større. Kontrollutvalget må også være forberedt 

på at det er sannsynlig at de ikke vil klare å møte 

forventningene til den som har kommet med 

henvendelsen. 

 

Anbefaling 6  

 

Kontrollutvalget bør unngå å gå videre med 

saker som utrykker generell misnøye med et 

politisk fattet vedtak, dreier seg om en 

enkeltsak, er under behandling i at annet organ 

eller har en annen naturlig behandlingsvei.  
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Tabell 1 Kilde: Deloitte AS 

Sentrale spørsmål – «Trafikklysmodellen» 
 
Kryss på røde felt kan peke i retning av å ikke følge opp 
henvendelsen, mens kryss på grønne felt kan tale for å følge 
opp henvendelsen.  
 

Ja Delvis Nei Ukjent 

Vedrører henvendelsen misnøye med et politisk fattet vedtak?     

Dreier henvendelsen seg om en klage på et enkeltvedtak som 
kommunen har fattet? 

    

Viser henvendelsen til lovbrudd, manglende etterlevelse av 
kommunale rutiner eller manglende oppfølging av kommunale 
vedtak? 

    

Viser henvendelsen til en risiko knyttet til system, rutiner, 
praksis i kommunen mer generelt innenfor et område? 

    

Dreier henvendelsen seg i hovedsak om en isolert hendelse?     

Er henvendelsen under annen behandling i et annet organ? 
(rettsapparat, sivilombud, statsforvalter, KOFA, klageorgan i 
kommunen, varslingskanal)? 

    

Er det annen naturlig behandlingsvei for   henvendelsen (ref. 
organene nevnt over)? 

    

Kan henvendelsen, og henvendelsens oppmerksomhet, bidra 
til at det stilles spørsmål om tilliten til kommunens 
saksbehandling av en type saker? 

    

Berører henvendelsen et tema som kontrollutvalget allerede 
har vurdert som aktuelt for oppfølging i sin risiko- og 
vesentlighetsanalyse? 

    

Foreligger området som et tema i plan for 
forvaltningsrevisjon eller plan for eierskapskontroll? 

    

Kan en gjennomgang bidra til læring og forbedring?     

Bør henvendelsen prioriteres foran andre planlagte oppgaver?     
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6. Kontrollutvalgets oppfølging av henvendelser  

 

Hvordan kontrollutvalget kan gå videre med henvendelsen, er avhengig av 

ressurssituasjonen og sakens karakter.
 

6.1  Ressurser 

Kontrollutvalget skal hvert år utarbeide framlegg 

til budsjett som skal behandles i 

kommunestyret. For å gi kontrollutvalget gode 

arbeidsvilkår må kommunestyret stille 

nødvendige ressurser til disposisjon. 

Kontrollutvalget må på sin side synliggjøre for 

kommunestyret at det kan oppstå uventede 

situasjoner, som for eksempel henvendelser fra 

innbyggere, som kontrollutvalget må følge opp. 

Hvis kontrollutvalget ikke har tilgjengelige 

budsjettmidler, kan utvalget fremme sak om 

ekstramidler fra kommunestyret. 

Anbefaling 7 

 

Kontrollutvalget bør i sitt budsjettframlegg ta 

høyde for uforutsette kontrollhandlinger.   
 

 

6.2  Valg av kontrollhandlinger 

 

Under følger noen eksempler på 

fremgangsmåter for kontrollutvalget: 

 

Samle informasjon 

Kontrollutvalget kan be sekretariatet om å samle 

inn informasjon som angår henvendelsen. 

Kontrollutvalget vurderer om det skal gjøre 

videre undersøkelser.   

 

Orienteringer 

Kontrollutvalget kan invitere kommune-

direktøren eller andre til å orientere om 

kommunens system og rutiner for den type 

saker eller om det den konkrete henvendelsen 

tar opp. Dette kan gi kontrollutvalget et grunnlag 

for å vurdere om et saksfelt er tilstrekkelig 

belyst, eller om det er behov for ytterligere 

oppfølging og undersøkelse. 

 
10 Jf. kommuneloven § 23-6, siste ledd. 
11 Høring i kontrollutvalget? Veileder for høringer (2014). 

 

Inn i ROV-analysen 

Kontrollutvalget kan ta det henvendelsen peker  

på videre med som innspill til mulig risiko i  

risiko- og vesentlighets analyse (ROV), eller til 

eksisterende prosjekt som gjelder samme tema i 

plan for forvaltningsrevisjon eller 

eierskapskontroll. 
 

Kartlegging (forundersøkelse) 

Dersom man ønsker en begrenset undersøkelse 

av et område, kan kontrollutvalget undersøke 

forholdet nærmere uten å foreta en større 

undersøkelse av området – i alle fall ikke i første 

omgang. Kontrollutvalget kan også vedta å 

gjennomføre en konkret leverandørkontroll.10 
 

Forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll 

Kontrollutvalget kan vedta å gjennomføre en 

forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll. 

Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll betyr 

at man velger en systematisk tilnærming for å 

vurdere temaet som henvendelsen dreier seg 

om. 
 

Videre undersøkelser  

Dersom henvendelsen gjelder et spesifikt tilfelle 

som ikke egner seg for en systemgjennomgang 

slik en forvaltningsrevisjon ofte er, kan 

kontrollutvalget be om at det blir foretatt en mer 

omfattende undersøkelse. 
 

Høring11 

En høring finner sted i forbindelse med møter i 

kontrollutvalget, der bestemte personer blir bedt 

om å svare muntlig på spørsmål fra 

medlemmene. Kontrollutvalget kan også be om 

at den som skal høres leverer inn sitt innspill 

skriftlig i forkant av høringen.
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7. Synliggjøring av kontrollutvalgets arbeid 

 

Henvendelser til kontrollutvalget kan være verdifulle informasjonskilder. Gjennom å 
informere om hva som er kontrollutvalgets rolle, hvilke oppgaver det har, og hvordan 
utvalget jobber, kan kontrollutvalget legge til rette for en økt forståelse for utvalgets 
mandat.  

 

7.1 Informasjon til innbyggere og andre 

Innbyggere og offentligheten ellers har ofte lite 

kjennskap til hva som er kontrollutvalgets 

oppgaver. Synlighet og åpenhet er et mål for den 

offentlige forvaltningen generelt, og synliggjøring 

av kontrollutvalgets rolle, mandat og hvordan 

utvalget jobber kan bidra til flere og mer relevante 

henvendelser.  

Kontrollutvalget mottar henvendelser. For at 

henvendelsene skal bli en verdifull 

informasjonskilde, bør kontrollutvalget ha en 

tydelig kommunikasjon om hva som er 

kontrollutvalgets mandat og hvordan utvalget 

jobber. For å avklare forventningene, kan det være 

viktig å formidle at kontrollutvalget hele tiden 

prioriterer ut fra risiko, vesentlighet og annen 

kjennskap til innholdet i henvendelsen innenfor 

sitt mandat.  

 

7.2 Kommunikasjonsstrategi 

Noen enkle retningslinjer for hvordan den interne 

og eksterne kommunikasjon skal bidra til å 

synliggjøre kontrollutvalgets arbeid, kan 

nedfelles i en kommunikasjonsstrategi. Det kan 

hjelpe kontrollutvalget til å nå sine mål, og man 

kan i større grad forutse konsekvensene av det 

som formidles.   

 

Mediene gir en mulighet til å kommunisere med 

innbyggerne. Gjennom å være åpen, troverdig og 

vise tydelighet i hva som er kontrollutvalgets 

rolle, kan innbyggerne og mediene oppfatte 

kontrollutvalget som et ryddig og viktig 

kontrollorgan. Spørsmål som bør vurderes er 

hvilke medier som er aktuelle å bruke, hvilke 

type saker man bør være varsom med å 

kommentere og hvordan utvalget gjennom 

media kan nå sine mål over for de ulike 

gruppene.  

 

Ønsker utvalget å velge en aktiv strategi der 

kontrollutvalget går ut i media og kommenterer 

saker? Eller ønsker utvalget å velge en mer  

tilbakeholden strategi hvor utvalget kun 

responder når de blir utfordret? Hvilken rolle 

kontrollutvalget tar i media, avhenger av hvordan 

utvalget ønsker å jobbe. Det viktige er å skape 

tillit til at kommunen er underlagt en 

betryggende, folkevalgt kontroll. 

 

Hvilken strategi som velges vil også være 

avhengig av den politiske kulturen i den enkelte 

kommune. Målet kan nås på ulike måter, men 

utvalget må være bevisst på hva som kan bli 

konsekvensene av de ulike valgene.  

 

 

Anbefaling 8 

 

Kontrollutvalget bør drøfte hvordan utvalget vil 

synliggjøre sin rolle og mandat, og hvorfor 

utvalget ønsker å motta henvendelser.    

Eksempel: 
 
Informasjon til innbyggere og 
andre som kan legges ut på 
hjemmesiden til sekretariatet 
eller kommunen: 
 
https://sekom.no/om-sekom/kva-
gjer-sekom/innspel-til-
kontrollutvala.17203.aspx 
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VEDLEGG 1 Eksempel på retningslinjer for håndtering av 
henvendelser til kontrollutvalget 

 

1. Henvendelser til kontrollutvalgsmedlemmer 

Henvendelser til kontrollutvalgsleder eller -medlemmer må til sekretariatet for 

journalføring og saksbehandling.  
  

2. Muntlige henvendelser 

Muntlige henvendelser må skriftliggjøres for å kunne journalføres og saksbehandles av 

sekretariatet.    
  

3. Sekretariatets saksbehandling før kontrollutvalgets møte  

Sekretariatet journalfører og arkiverer henvendelsen i tråd med rutiner for journalføring og 

arkivering. 

  

Sekretariatet gjør en vurdering av innholdet i henvendelsen i forhold til kontrollutvalgets 

mandat, «trafikklysmodellen» og vanlige krav til saksforberedelse.  
 

Hvis henvendelsen åpenbart er utenfor kontrollutvalgets mandat, svarer sekretariatet 

avsender i tråd med pkt. 4 og legger henvendelsen og svaret fram for kontrollutvalget til 

orientering. 
  

Alle andre henvendelser drøfter sekretariatet først med kontrollutvalgets leder. Om 

nødvendig kan sekretariatet gjøre enkle avklaringer, for eksempel om henvendelsen er til 

behandling hos annen instans. Kontrollutvalgets leder beslutter om henvendelsen skal 

settes opp som sak på sakslisten.  
  

For henvendelser som skal på sakslisten, gjør sekretariatet en vurdering av innholdet i 

henvendelsen og kommer med et forslag til kontrollutvalget om hvordan den kan 

håndteres, i tråd med vanlig saksforberedelse.  
  

4. Tilbakemelding til avsender  

Alle som henvender seg til kontrollutvalget må få tilbakemelding fra sekretariatet om at 

den er mottatt og blir vurdert. Om nødvendig gis det veiledning om hva som er rett 

instans for henvendelsen.   
  

5. Partsrettigheter 

Avsender har ingen partsrettigheter i en eventuell sak som behandles i kontrollutvalget. 

Avsender har heller ingen klagerett på kontrollutvalgets eventuelle vedtak om å ikke gå 

videre med saken.  
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6. Kontrollutvalgets vurderinger og prioriteringer 

På grunnlag av saksutredningen fra sekretariatet vurderer kontrollutvalget i møte, om og 

eventuelt hvordan henvendelsen skal følges opp. 

  

Kontrollutvalget kan bruke «trafikklysmodellen» som hjelp i sin vurdering av om 

henvendelsen egner seg til oppfølging av kontrollutvalget. 

  

Kontrollutvalget må i tillegg vurdere om utvalget har ressurser til å følge opp den aktuelle 

problemstillingen. 
  

7. Kontrollutvalgets handlingsalternativer 

Kontrollutvalgets handlingsalternativer kan være:  

a. Kontrollutvalget vurderer at dette ikke er en sak som kontrollutvalget vil følge opp og 
tar henvendelsen til orientering.  Saken avsluttes.  

b. Kontrollutvalget vedtar å følge opp henvendelsen ved å be om mer informasjon.  
Utvalget kan for eksempel be kommunedirektøren om å gi informasjon i neste møte. 
Utvalget kan også be sekretariatet om å hente inn mer informasjon. 

c. Kontrollutvalget vedtar å følge opp henvendelsen med en kontrollhandling. 
  
 

8. Hvis henvendelsen skal følges opp med en kontrollhandling 

Dersom kontrollutvalget mener at henvendelsen dreier seg om et saksfelt som utvalget 

bør se nærmere på, må kontrollutvalget vurdere følgende: 

- Tilsier en risiko- og vesentlighetsvurdering at utvalget skal bruke ressurser på saken, 
nå eller senere?  

- Hvilken kontrollaktivitet er det mest hensiktsmessig å iverksette dersom det skal 
gjennomføres en kontroll?  

- Skal den aktuelle henvendelsen brukes direkte i selve kontrollen eller skal den brukes 
indirekte til å indikere risikoen på et område?  
  

Dersom forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll er aktuell kontrollaktivitet, kan 

saksfeltet settes på planen for forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll når det skal lages 

ny plan eller planen skal rulleres. Eventuelt kan saksfeltet inkluderes i formål og/eller 

problemstillinger i en forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll som skal bestilles. 

  

Dersom utvalget vedtar å bestille en forvaltningsrevisjon eller annen undersøkelse, følges 

vanlige prosedyrer for dette, jf. pkt. 9. 
   

9. Videre behandling  

Det videre forløpet i saksbehandlingen følger de vanlige prosedyrene i tråd med 

bestiller/utfører-modellen, tilsvarende som for en forvaltningsrevisjon eller den 

kontrollformen som er valgt av kontrollutvalget.  
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VEDLEGG 2 Tiltak for god dialog og samhandling med 
kommunestyret 

 

✓ Kontrollutvalgets medlemmer bør inviteres til kommunestyrets folkevalgtopplæring 
slik at de får samme innsikt i rollen som folkevalgt. Her bør også kommunestyrets og 
kontrollutvalgets kontrolloppgave være tema.  

 

✓ Kontrollutvalget/sekretariatet bør tidlig i valgperioden holde en presentasjon for 

kommunestyret om arbeidet til kontrollutvalget. 

 

✓ Kontrollutvalget bør årlig ha et dialogmøte med ordfører hvor de snakker om hvilke 

forventninger kommunestyret og kontrollutvalget har til hverandre, og om det er saker 

eller områder som kontrollutvalget bør følge med på. Dette bør følges opp.   

 

✓ Kontrollutvalget bør ta initiativ overfor kommunestyret til å drøfte rutiner for hvor ofte 

kontrollutvalget skal rapportere om sitt arbeid, utover det som er lovpålagt. 

 

✓ Kontrollutvalget kan avtale med ordfører at protokollen fra kontrollutvalgets møter blir 

lagt fram som referatsak i kommunestyret. Kontrollutvalgets leder kan be om taletid 

for å gi utfyllende informasjon, også om kontrollutvalgets leder ikke er medlem av 

kommunestyret. 

 

✓ Kontrollutvalgets leder bør ta ordet når kommunestyret skal behandle rapporter fra 

kontrollutvalget og orientere om funn og anbefalinger som utvalgets forslag til vedtak 

bygger på, også om kontrollutvalgets leder ikke er medlem av kommunestyret. 

 

✓ Alle medlemmer, evt. ordfører og gruppeledere i kommunestyret, kan med fordel 

involveres i ROV-prosessen12 og få mulighet til å komme med innspill på viktige 

temaer som kan legges inn i planene før behandling i kommunestyret. 

 

✓ Kontrollutvalget bør midtveis i perioden rullere vedtatt plan, og også her kan f.eks. 

gruppeledere og andre folkevalgte, inviteres til å komme med innspill til nye temaer 

for revisjonen. 
 

✓ Plan for utvalgets arbeid bør oversendes kommunestyret til orientering. 
 

✓ Årsrapporten fra kontrollutvalget bør utformes på en måte som vekker interesse for 

utvalgets arbeid.  
 

✓ I kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning kan utvalget legge 

inn temaer og problemstillinger som kan være av interesse for 

kommunestyrets medlemmer, f.eks. kommunal økonomisk bærekraft (KØB

 
12 Risiko- og vesentlighetsvurdering  
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VEDLEGG 3  Hva er et saksdokument? 
 

 

Offentleglova § 4 har definert hva som er å regne som saksdokument.  

Et dokument er informasjon som kan presenteres som en samlet, avgrenset helhet. Det kan 

være en e-post, en video, en SMS, et tradisjonelt brev på papir, eller en PDF-fil. Det er ikke 

teknologien eller formatet som bestemmer om noe er et dokument.  

 

For å vite om noe er et saksdokument må en først vurdere om innholdet gjelder 

virksomhetens ansvarsområde. Og om det har kommet inn til, lagt fram for eller opprettet av 

virksomheten. Det meste sekretariatet oppretter på vegne av kontrollutvalget er å regne som 

saksdokumenter når det er sendt ut.  

Offentleglova § 4 nevner også hva som ikke er å regne som saksdokument. 

 

Er dokumentet sendt inn eller ut av virksomheten? 

 

Hvis du har fått en henvendelse, eller selv henvendt deg til noen utenfor din egen virksomhet, 

regnes denne kommunikasjonen som «sending» inn eller ut. Det er ikke kanalen eller 

metoden som avgjør dette, men om dokumentet har blitt formidlet til eller fra en representant 

for virksomheten.  

 

Blir dokumentet saksbehandlet og har verdi som dokumentasjon? 

 

Terskelen for hva som regnes som saksbehandling er lav. Saksbehandling er når du 

sammenstiller, vurderer eller bruker informasjon, for så å forberede eller ta en avgjørelse på 

vegne av virksomheten.  
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VEDLEGG 4 Om klagerett over kontrollutvalgets vedtak 

 
 

I veilederens kapittel 2.2 Rolleavklaringer , andre avsnitt under overskriften 

Arbeidsmåte står det:  

Kontrollutvalget er ikke er et ordinært forvaltningsorgan som fatter enkeltvedtak 13. 

Kontrollutvalget kan ikke fatte eller omgjøre vedtak som er bindende for 

administrasjonen14. Videre betyr dette at de som kommer med henvendelser til 

kontrollutvalget, er ikke en part 15 i påfølgende kontrollsak. Det er ikke klagerett på 

kontrollutvalgets vedtak.   

Det er noen unntak, se vedlegg 4.  

 

Her er en nærmere redegjørelse om hovedregelen og unntakene knyttet til kontrollutvalgets 

vedtak og eventuell klagerett på disse: 

Kontrollutvalget i kommuneloven og forvaltningsloven 
- Etter kommuneloven § 5-1 andre ledd bokstav d) er kontrollutvalget et «folkevalgt 

organ». 

- Kommunelovens kapittel 11 regulerer hvordan saksbehandling skal skje i folkevalgte 

organ. I denne sammenheng er det særlig relevant å vise til kommuneloven § 11-2 

som sier at «Folkevalgte organer skal behandle saker og treffe vedtak i møter». 

 

Hovedreglene i forvaltningsloven § 2 og § 28 
- Et vedtak er ifølge forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a) «en avgjørelse som 

treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt eller konkret er 

bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer (enkeltpersoner eller andre 

private rettssubjekter)». 

Det er klart etter forvaltningsloven og kommuneloven at kontrollutvalget fatter vedtak. 

- Et enkeltvedtak er ifølge forvaltningsloven § 2 første ledd b) «et vedtak som gjelder 

rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer».  

Det er klart at de aller fleste av kontrollutvalgets vedtak ikke utløser noen rettigheter 

eller plikter for bestemte personer. 

- Retten til å klage er regulert i forvaltningsloven § 28. Det er en forutsetning at det 

dreier seg om et enkeltvedtak.  

 

Særlige vedtak som utløser klagerett 
I forvaltningsloven § 2 er det nevnt noen særskilte avgjørelser som regnes som enkeltvedtak. 

At disse avgjørelsene regnes som enkeltvedtak gjør at de utløser klagerett for parter eller 

andre med rettslig klageinteresse. Dette gjelder også hvis det er kontrollutvalget som har 

fattet avgjørelsen. 

 
13 Forvaltningsloven § 2, første ledd bokstav b 
14 Kontrollutvalgsboka 2021, s. 18. 
15 Forvaltningsloven § 2, første ledd bokstav e 
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Avgjørelsene § 2 nevner er: 

- Avgjørelse som gjelder ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed eller forflytting av 

offentlig tjenestemann. 

- Vedtak om å ilegge offentlig tjenestemann ordensstraff eller tilstå ham pensjon. 

- Avgjørelser som gjelder avvising av en sak16 eller bruk av særlige tvangsmidler for å 

få gjennomført et vedtak. 

Forvaltningsloven har også enkelte særlige bestemmelser om klagerett over avgjørelser som 

ikke i seg selv kan regnes som egne enkeltvedtak, og visse særlige regler for behandlingen 

av slike klager: 

- Den som blir pålagt å gi opplysninger har rett til å klage over pålegget dersom han 

mener at han ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi opplysningene, jf. 

forvaltningsloven § 14. 

- Den som blir utsatt for husundersøkelse, bokettersyn og annen gransking som ikke 

blir utført på offentlig kontor eller tjenestested, har rett til å klage over at granskingen 

fremmes, jf. forvaltningsloven § 15. 

- En part som får avslag på begjæring om innsyn i et bestemt dokument eller om å få 

gjøre seg kjent med en bestemt opplysning som gjelder parten/partens sak, har 

klagerett, jf. forvaltningsloven § 21. 

Sist, men ikke minst, så må det også nevnes at avslag på innsyn etter offentleglova kan 

påklages, jf. offentleglova § 32. 

Forvaltningslovens kapittel VI regulerer nærmere vilkårene for å klage og hvordan eventuell 

klagebehandling skal skje. 

 

 
16 Norsk Lovkommentar, note 49 til Forvaltningsloven: 
Ved Jan Fridthjof Bernt. Noten er sist hovedrevidert 06.12.2017. 
 
«Det følger av § 2 tredje ledd at avgjørelser som går ut på å avvise en sak, helt skal følge reglene 
for enkeltvedtak, slik at reglene i lovens kap. IV-VI kommer til anvendelse. 
 
Avvisning etter § 2 tredje ledd vil si at vedkommende forvaltningsorgan beslutter å ikke treffe 
realitetsavgjørelse i en sak som formelt er innbrakt for organet, eller avviser en klage fremsatt 
etter § 28, f.eks. fordi den er for sent fremsatt eller at klager ikke har klagerett. Se også § 28 
tredje ledd, om når det er klagerett over klageinstansens vedtak om avvisning av klage. 
 
Det vil også være avvisning om et forvaltningsorgan returnerer søknad eller annen henvendelse 
under henvisning til at det ikke er rett organ, eller at dette ikke er et spørsmål som forvaltningen 
skal ta stilling til.» 
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Notat 
 
 
 
Til: Kontrollutvalget Sarpsborg kommune   Dato: 09.06.2022 
 Saksnr.: 22/00725-24 
Kopi:           

  
Fra: Kommunedirektøren    
 
 
 
 

Oppfølging av spørsmål til note 19 til regnskapet 2021 

I sak 22/15 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og årsberetning for 2021 
hadde kontrollutvalget spørsmål vedr. note 19 til regnskapet. Kommunedirektør kunne ikke 
svare på daværende tidspunkt og utvalget ba om en redegjørelse fra kommunedirektør på 
neste møte. Kommunedirektøren orienterte muntlig i Kontrollutvalgets møte 7. juni, og som 
avtalt sendes nå det samme budskap i notats form. 

 
Barnevernssaker 
I erstatningssakene det er vist til, som går på krav om erstatning for manglende 
inngrep fra barneverntjenesten eventuelt manglende diagnostisering for ulike 
diagnoser, er vår erfaring av at de som krever erstatning i de fleste tilfeller ikke vil gå 
videre med saken. Det er etter kommunen har gitt sin tilbakemelding på 
ansvarspørsmålet. Antall barnevernsaker har økt de siste årene. Det tas ikke ut 
stevning i alle sakene. Én av sakene er stanset - der har saksøker en relativt dårlig 
sak. Kommunedirektøren ser det som en utfordring at de advokatene som krever 
erstatning/varsler sak sjeldent, eller aldri, meddeler at de frafaller kravet. Etter hvert 
som tiden går blir risikoen for søksmål tilsvarende mindre.  
 
I note 19 er det kun i sak 1/01373 det er tatt ut stevning. 
 
Sak 20/14426 
I note 19 til regnskapet er det beskrevet følgende: 
«Det er fremmet krav om erstatning og dersom det ikke blir forlik så blir det rettssak. 
Egenandelen er kr 100 000,-. Kommunen har mottatt et erstatningskrav etter gravearbeider i 
østre bydel for noen år siden. Stevning er mottatt, og det skal være rettsmekling i saken 18. 
februar 2022. Litt varierende/uklart hvor mye dette dreier seg om. I prosesskrift fra november 
kreves det en erstatning oppad begrenset til byggets verdi. Byggets verdi påstås å være 12 
mill. kr. Samtidig kreves i samme prosesskrift erstatning på 2,5 mill. kr.» 
 

Denne saken endte med et forlik. Saken ble behandlet 24.03.2022. Saken er unntatt 
offentlighet.  
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Spørsmål om foreldelse 
I møtet 7. juni ble det stilt spørsmål om saker innenfor barnevernet kan bli foreldet før de fikk 
sin behandling i rettsapparatet. 
  
I enkelte saker kan foreldelse skje. Det kan skje i saker hvor det er spørsmål om når det er 
oppstått en skade, og om vedkommende visste at det var en skade i lovens forstand.  Det 
spørs også om han/hun visste hvem som var ansvarlig for skaden. Dette er ofte subjektive 
vurderinger, samtidig som foreldelsesreglene har blitt endret en rekke ganger på dette 
området etter ikrafttredelsen av foreldelsesloven i 1979. Tendensen er at man i større grad 
beskytter skadelidte og at det er færre og færre saker som er foreldet. Tidligere var det en 
absolutt foreldelsesfrist også i saker hvor skadelidte var barn. Nå er det mer en subjektiv 
vurdering ut fra hva man visste eller burde vist vedrørende skade og den ansvarlige.  
 
I de fleste sakene som går for retten er foreldelse ikke inntrådt.  
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Saksbehandler: Karin Charlotte Ranum
Tlf: 22 40 00 00 / 22778463
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

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

Sarpsborg kommunale vannforsyningssystemer
Postboks 237
1702 SARPSBORG

Deres ref:  

Vår ref: 2022/044692  

Dato: 6. april 2022  

Org.nr: 985399077

Revisjonsrapport med varsel om at vi vurderer å gi dere to pålegg

Vi viser til revisjonen hos Sarpsborg kommunale vannforsyningssystemer 11. mars 2022.

Revisjonen ble utført av spesialinspektør Trond Reidar Bukholm (revisjonsleder), seniorinspektør
Karin Charlotte Ranum (revisor) og seniorinspektør Klaus Fottland (revisor). Rådgiver, team
drift og forvaltning VA Ingrid Elise Johansen, teamleder, Team drift og forvaltning VA Marthe
Bøhaugen Evensen, teamleder, renseanlegg og vannverk Jon Oddvar Thorbjørnsen, areal- og
transportplanlegger, virksomhet plan og samfunnsutvikling Emilie Cosson - Eide , driftsansvarlig
vannverk VA Hanne-Monica Reinback, driftsingeniør VA, team drift og forvaltning VA Tormod Heiaas,
virksomhetsleder vann og avløp Stein Solheim Olsen, driftsassistansen i Viken IKS Jan Fredrik
Arnesen, miljørådgiver, team miljø og landbruk Sunniva Sunde, rådgiver renseanlegg og vannverk og
EL-SD (driftskontroll) Kurt Magnussen var til stede under revisjonen.

Revisjonen omfattet

• Baterød Vannverk
• Agnalt Vannverk
• Isesjø Vannverk

Dette brevet inneholder en tilbakemelding på hva vi observert under revisjonen. I tillegg varsler vi om
at vi vurderer å gi dere pålegg om:

• å gjennomføre en farekartlegging med tilhørende farehåndtering for tilsigsområder og
råvannskilder.

• å planlegge nødvendige tiltak for å beskytte vanntilsigsområdene og råvannskildene.

Vi sender dette varselet fordi dere skal få anledning til å gi en uttalelse før vi avgjør om det skal fattes
et enkeltvedtak.

Frist for å gi uttalelse:
Dersom dere er uenige i pålegget som vi varsler eller har andre merknader til dette brevet, ber vi
om at dere gir tilbakemelding til oss så raskt som mulig, og senest innen 26. april 2022. Etter denne
datoen vil vi vurdere eventuelle tilbakemeldinger som dere kommer med, og avgjøre om vi skal gi det
pålegg som vi varsler i dette brevet.
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Oppsummering av revisjonen
I år prioriterer Mattilsynet blant annet tilsyn med vanntilsigområder og råvannskilder. Vi viser til
melding om revisjon, og sjekkliste, som er sendt dere før revisjonen. Formålet med revisjonen er
å undersøke om virksomheten har rutiner for beskyttelse av vanntilsigsområder og råvannskilder.
Videre hvordan dette blir utøvd med bruk av farekartlegging og farehåndtering, og om dette medfører
at regelverket blir oppfylt. Tilsynet omfattet ikke Agnalt vannverk. Under revisjonen fant vi brudd på
regelverket som gjør det nødvendig med videre oppfølging fra Mattilsynet sin side.

Følgende ble kontrollert:
• Farekartlegging og farehåndtering - gjennomføring, se varsel 1
• Farekartlegging og farehåndtering - oppdatering, se varsel 1
• Beskyttelsestiltak - gjennomføring av beskyttelsestiltak, se varsel 2
• Beskyttelsestiltak - beskyttelsestiltak basert på en farekartlegging, se varsel 2

1. Vi vurderer å gi dere pålegg om farekartlegging med tilhørende farehåndtering av
tilsigsområdene og råvannskildene
Pålegget vil medføre at dere må gjennomføre en skriftlig farekartlegging med tilhørende
farehåndtering for råvannskildene Isesjø og Glomma samt deres tilsigsområder. Når det gjelder
tilsigsområde til Glomma begrenses det til innad egen kommune, rundt inntakspunktet til Baterød
vannverk.

Dersom utfallet/ konsekvensen av farer blir vurdert som moderat eller høy, må det bli iverksatt
risikoreduserende tiltak.

Vedtaket vil bli fattet med hjemmel i drikkevannsforskriften § 6 Farekartlegging og farehåndtering jf §§
7 og 12.

Det er drikkevannsforskriften § 28 som gir Mattilsynet hjemmel til å fatte vedtak når disse
bestemmelsene er brutt. Drikkevannsforskriften er igjen hjemlet i matloven § 23.

Reglene som gjelder for farekartlegging og farehåndtering
Det er krav om at vannverkseier skal identifisere farene som må forebygges, fjernes eller reduseres
til et akseptabelt nivå for å sikre levering av tilstrekkelig mengder helsemessig trygt drikkevann.

Dere skal sikre at tiltak som forebygger, fjerner eller reduserer farene til et akseptabelt nivå,
identifiseres og gjennomføres. Videre står det at vannsverkseier skal sikre at farekartleggingen og
farehåndteringen er oppdatert. Dette står i drikkevannsforskriften § 6.

Reglene som gjelder for internkontroll
For vannforsyningssystem over 10 m³ er det krav til at internkontrollen for drikkevann er skriftlig.
Dette står i drikkevannsforskriften § 7.

Vi har observert:
Dere har ikke gjennomført en fullstendig farekartlegging og farehåndtering for råvannskilder og
tilsigsområder, som viser hvordan råvannskilder og vanntilsigsområder skal beskyttes.
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Mattilsynet vurderer dette slik:
Mattilsynets foreløpige vurdering er at dere ikke har gjennomført en skriftlig farekartlegging med
tilhørende farehåndtering for vanntilsigsområder og råvannskilder som innfrir kravene i gjeldende
regelverk fra 2017. Ved mangelfull farekartlegging og farehåndtering, kan det være relevante farer
som ikke blir avdekket og håndtert tidsnok. I verste fall kan en overse farer som kan true leveransene
av trygt drikkevann. Dette utgjør et regelbrudd som vi mener det er nødvendig at dere retter opp.

Det er krav om at farekartlegging blir utført men også at den til enhver tid blir oppdatert, slik at
vannverket kan arbeide forebyggende. Manglende eller mangelfull beskrivelse av farer er et
regelbrudd som kan føre til at forurensning ikke blir oppdaget tidsnok eller at vannkilden blir forringet
på grunn av endret tilstand i tilsigsområde. Farekartleggingen må inneholde alle farer som kan
påvirke drikkevannet. Eksempler på dette er kloakk, aktiviteter rundt kilden, landbruk (skog og
jord), friluftsliv og rekreasjon, avrenning fra samferdsel, fylling/industri mm, endret eller forverret
råvannskvalitet og hendelser knyttet til langvarig tørke og flom. Listen er ikke uttømmende.

Ved et klima i endring, hvor man for eksempel venter mer styrtregn og mer avrenning, vil ikke bare
kartlegging av eksisterende farer være tilstrekkelig. Farer må deretter bli redusert til et akseptabelt
nivå, altså farehåndtert. Farekartleggingen og farehåndtering (tiltak) skal sikre at abonnentene til
enhver tid mottar trygt og nok drikkevann. Det er viktig at det til enhver tid blir iverksatt tiltak som er
nødvendige og som faktisk reduserer faren for utrygt drikkevann.

Vi mener det vil være rimelig at dere gjennomfører en farekartlegging med tilhørende
farehåndtering for tilsigsområder og råvannskilder innen

31. desember 2022

2. Vi vurderer å gi dere pålegg om å planlegge nødvendige tiltak for å beskytte
vanntilsigsområdene og råvannskildene
Pålegget vil medføre at dere må planlegge nødvendige tiltak for å beskytte vanntilsigsområdene
og råvannskildene deres. Tiltakene skal være basert på farekartleggingen. Fagfolk med nødvendig
kompetanse på overførbare sykdommer gjennom drikkevann må delta i arbeidet med å planlegge
nødvendige tiltak for å beskytte vanntilsigsområdene og råvannskildene.

Vedtaket vil bli fattet med hjemmel i drikkevannsforskriften § 12 Beskyttelsestiltak 2. ledd jf. §§ 4, 6
og 8.

Det er drikkevannsforskriften § 28 som gir Mattilsynet hjemmel til å fatte vedtak når disse
bestemmelsene er brutt. Drikkevannsforskriften er igjen hjemlet i matloven § 23.

Reglene som gjelder forurensning
Det er forbudt å forurense drikkevann. Forbudet omfatter alle aktiviteter, fra vanntilsigsområdet til
tappepunktene, som medfører fare for at drikkevannet blir forurenset. Med aktiviteter menes også
friluftsliv og annen utøvelse av allemannsretten. Der det er fastsatt beskyttelsestiltak etter § 12 eller
restriksjoner etter § 26, gjelder forbudet brudd på disse. I vanntilsigsområdene kan landbruksaktivitet
foregå dersom det ikke forurenser drikkevannet eller medfører brudd på beskyttelsestiltak etter § 12
eller restriksjoner etter § 26. Dette står i drikkevannsforskriften § 4.

Reglene som gjelder for farekartlegging og farehåndtering
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Det er krav om at vannverkseier skal identifisere farene som må forebygges, fjernes eller reduseres
til et akseptabelt nivå for å sikre levering av tilstrekkelig mengder helsemessig trygt drikkevann.
Dere skal sikre at tiltak som forebygger, fjerner eller reduserer farene til et akseptabelt nivå,
identifiseres og gjennomføres. Videre står det at vannsverkseier skal sikre at farekartleggingen og
farehåndteringen er oppdatert. Dette står i drikkevannsforskriften § 6.

Reglene som gjelder for kompetanse
Det er krav om at vannverkseier skal sikre at vannforsyningssystemet har, eller gjennom avtale har
tilgang til, nødvendig kompetanse. Dette står i drikkevannsforskriften § 8.

Reglene som gjelder for beskytelsestiltak
Det er krav om at vannverkseier skal sikre at drikkevannet beskyttes mot forurensning.

Vannverkseier skal videre planlegge nødvendige tiltak for å beskytte vanntilsigsområdet og
råvannskilden. Tiltakene skal være basert på farekartleggingen i § 6. Vannverkseieren skal
gjennomføre aktuelle beskyttelsestiltak og informere berørte kommuner ved behov for tiltak som
krever oppfølging etter § 26.

Vannverkseier skal informere allmennheten om forbudet mot forurensning, der dette er relevant.
Dette kan for eksempel gjøres med oppslag i vanntilsigsområdet. Dette står i drikkevannsforskriften §
12.

Vi har observert:
Dere mangler beskyttelsestiltak basert på en farekartlegging.

Kommunen har sendt ut et tilbudsgrunnlag for utarbeidelse av revidert tiltaksplan for Isesjø
samt oppstrøms Glomma og Vestvannet. Dette er utvidet til å omfatte utredning av farekilder for
forurensning og forringing av drikkevannskilden Isesjø samt behov for å restriksjoner/tiltak for å sikre
drikkevannskilden.

Mattilsynet vurderer dette slik:
Mattilsynets foreløpige vurdering er at dere mangler beskyttelsestiltak for vanntilsigområder og
råvannskilder basert på en farekartlegging. Dere har ingen beskyttelsestiltak for vanntilsigsområder
og råvannskilder. Dette utgjør et regelbrudd som vi mener det er nødvendig at dere retter opp.

Dere skal beskytte råvannskilden mot forurensning. Det er et viktig prinsipp i norsk vannforsyning at
drikkevannet så langt som mulig baseres på kilder som fra naturens side har god kvalitet og er lite
utsatt for forurensning. På samme måte er det viktig at dere gjennom beskyttelsestiltak reduserer
risikoen for forurensning av kilden mest mulig. Dette gir bedre sikkerhet enn å måtte fjerne eller
uskadeliggjøre forurensningen når vannet behandles. Plikten til å beskytte råvannskilden er en
spesifisering av plikten dere har til å beskytte drikkevannet mot forurensning. Med nødvendig
beskyttelse menes den beskyttelsen som trengs for at det ferdige drikkevannet som leveres er
helsemessig trygt.

Ordet "tiltak" blir brukt i både plan og bygningsloven og i drikkevannsforskriften, men betyr ikke
det samme. Når vi snakker om "tiltak" etter § 12 i drikkevannsforskriften er det beskyttelsestiltak
vi snakker om. Beskyttelsestiltak skal bygge på farekartlegging og tilhørende farehåndtering,
og må bli fulgt opp videre med en systematisk gjennomgang. Sarpsborg kommune jobber nå
med kommuneplanens arealdel. Vannverksansvarlig har en plikt til å informere kommunen
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(planavdelingen) om behov for tiltak som krever oppfølging etter § 26 i drikkevannsforskriften. Dette
innebærer blant annet å vurdere behov for hensynssoner med bestemmelser for å gi råvannskilder
med tilsigsområde nødvendig beskyttelse.

Sarpsborg kommune har sendt ut et tilbudsgrunnlag, for å få utarbeidet en revidert tiltaksplan for
Isesjø samt oppstrøms Glomma og Vestvannet. Del 2 av oppdraget blir oppgitt til å være følgende:
Utredning av farekilder for forurensning og forringing av drikkevannskilden Isesjø samt behov for
restriksjoner/tiltak for å sikre drikkevannskilden. Det er Mattilsynet sin vurdering at til tross for dette,
er bestillingen preget av miljømål. Kommunedirektøren i Sarpsborg har uttalt følgende: det vil
være avgjørende å unngå interessekonflikter mellom drikkevannshensynet, jordbruksintressene og
hensynet til innsjøen som rekreasjonsområde. Det må tilrettelegges for at de enkelte interessentene
kan få oppfylt sine behov. Mattilsynet henviser her til § 4 i drikkevannsforskriften. Hensynet til
drikkevannet må gå foran andre hensyn.

Vi forventer at bestillingen av arbeidet/analysen også blir gjort uhildet med en kompetanse som også
knyttes til overførbare sykdommer gjennom drikkevann, inkludert mellom mennesker og dyr.

Neste trinn i arbeidet med beskyttelsestiltak for vanntilsigsområder og råvannskilder vil være
å gjennomføre aktuelle beskyttelsestiltak dere selv kan gjennomføre. Dere må også informere
planavdelingen i kommunen om behovet for restriksjoner for å beskytte vanntilsigsområdene og
råvannskildene. Dette ved behov for tiltak som krever oppfølging etter § 26 (jf. drikkevannsforskriften
§ 12 3. ledd). Vi vil følge dette opp ved senere tilsyn.

Vi mener det vil være rimelig at dere planlegger nødvendige tiltak for å beskytte
vanntilsigsområdene og råvannskildene innen

31. desember 2022

Se også vedlagt informasjon om regelverk og rettigheter.

Med hilsen

Eva Cathrine Langø
seksjonssjef

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

Vedlegg:
Regelverk og rettigheter
Uttalelse til varsel om vedtak

175



176



Deres ref: — Vår ref: 2022/044692 — Dato: 6. april 2022

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

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

Du har rett til å uttale deg
I dette brevet har du fått forhåndsvarsel om at vi vurderer å fatte enkeltvedtak. Du har rett til å uttale deg hvis
du mener at noe i forhåndsvarselet er feil, at vedtaket er unødvendig, urimelig eller umulig å gjennomføre. Du
bør også si fra hvis du allerede har rettet opp avviket. Du må sende uttalelsen til oss innen 26. april 2022.

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

Vi har vurdert saken etter dette regelverket

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

(drikkevannsforskriften )

Vi har funnet brudd på disse bestemmelsene:

• Drikkevannsforskriften § 6 Farekartlegging og farehåndtering
• Drikkevannsforskriften § 12 Beskyttelsestiltak
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Mattilsynet
Region Stor-Oslo

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

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

Mattilsynet Avdeling Østfold og Follo
v/ Karin Charlotte Ranum
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal

Deres ref:  

Vår ref:  

Dato:  

Org.nr:

UTTALELSE TIL VARSEL OM VEDTAK

Det vises til varsel om vedtak fra Mattilsynet, Avdeling Østfold og Follo gitt i rapport datert 6. april
2022 med saksnummer 2022/044692 med uttalerett innen 26. april 2022.

Uttalelse fra: Sarpsborg kommunale vannforsyningssystemer

Uttalelse

Her gis tilføyelser og bemerkninger som har betydning for saken / beskrivelse av tiltak som er utført /
skal utføres.

 Eventuelt ytterligere opplysninger, som for eksempel kopi av utfylt avviksskjema, gis i vedlegg.

Varslet vedtak Vedtaket skal
oppfylles innen

Uttalelse

Pålegget vil medføre at
dere må gjennomføre en
skriftlig farekartlegging med
tilhørende farehåndtering
for råvannskildene Isesjø
og Glomma samt deres
tilsigsområder. Når det gjelder
tilsigsområde til Glomma
begrenses det til innad egen
kommune, rundt inntakspunktet
til Baterød vannverk.

Dersom utfallet/ konsekvensen
av farer blir vurdert som moderat
eller høy, må det bli iverksatt
risikoreduserende tiltak.

31. desember 2022  

Pålegget vil medføre at dere må
planlegge nødvendige tiltak for
å beskytte vanntilsigsområdene
og råvannskildene deres.
Tiltakene skal være basert
på farekartleggingen. Fagfolk
med nødvendig kompetanse
på overførbare sykdommer
gjennom drikkevann må delta
i arbeidet med å planlegge

31. desember 2022  

179



Varslet vedtak Vedtaket skal
oppfylles innen

Uttalelse

nødvendige tiltak for å beskytte
vanntilsigsområdene og
råvannskildene.

Sted:
Dato:

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