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Dokumentnr.: 62 
Løpenr.: 287883/2022 
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Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 29.11.2022 22/47 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

 
Fredrikstad, 13.10.2022 
 
 

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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Saksnr.: 2022/121 
Dokumentnr.: 63 
Løpenr.: 287888/2022 
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Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 29.11.2022 22/48 

 

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, 13.10.2022 
 
 

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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Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
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Informasjon fra kommunedirektør angående henvendelse om reguleringsplan 
Navestad-Berg søndre og kjøp og salg av løkkebråten gnr. 1046 bnr. 4 

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

 
2. Kontrollutvalget tar ikke saken til videre behandling. 

 
Fredrikstad, 14.11.2022 
 
 

Vedlegg 
Vedlegg 1: Brev til kontrollutvalget datert 17.10 2022 med tittel: Vedr. reguleringsplan 
Navestad-Berg søndre og kjøp og salg av løkkebråten gnr. 1046 bnr. 4. 
 
Vedlegg 2: Brev fra Kommunedirektør til Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF med tittel 
«Tilbakemelding til Østfold kontrollutvalgssekretariat på spørsmål og påstander på brev av 
13.10 2022 fra beboere på Navestad», datert 02.11 2022. 
 
Vedlegg 3: Tidslinje utarbeidet av kommunedirektør som viser grunnlaget og relevante 
offentlige vedtak og henvendelser. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen. 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har mottatt et brev angående reguleringsplan Navestad-Berg søndre og 
kjøp og salg av løkkebråten gnr. 1046 bnr. 4, via sekretariatet, vedlegg 1. I samråd med 
kontrollutvalgsleder har sekretariatet bedt Kommunedirektør om gi skriftlige kommentarer til 
de påstander som fremkommer av brevet. Kommunedirektør har svart ut påstandene, svaret 
ligger i vedlegg 2 og 3. Kommunedirektør stiller også i møtet ved direktør for å besvare 
eventuelle spørsmål. 
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De som sender forespørselen ønsker at kontrollutvalget skal se nærmere på kjøp og salg av 
eiendommen Løkkebråten og reguleringsplanen generelt. De stiller blant annet spørsmål om 
enkelte deler av kommunens administrasjon inngår muntlige avtaler med utbygger og deres 
valgte plankonsulent og hvorvidt en utbyggingsavtale er skriftlig og dokumentert. De ønsker 
videre at kontrollutvalget skal gjennomgå saken på bredt grunnlag med fokus på økonomi og 
kvalitetssikring av prosjektet, herunder forundersøkelser og anbudsinnhenting. Samt 
opplysninger gitt til formannskapet da de behandlet saken i 2017. 
Kommunedirektør svarer blant annet at det ikke foreligger noen utbyggingsavtale eller avtale 
om infrastruktur. Alle avtaler som er inngått inkl. kjøp av tjenester har grunnlag i politiske 
vedtak herunder handlingsplan og budsjettvedtak. Kommunedirektør har også utarbeidet en 
tidslinje, Vedlegg 3) som viser grunnlaget og relevante offentlige vedtak og henvendelser. 
 

Vurdering 
Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle andre enn de saker som det får seg 
forelagt fra kommunestyret, eller der det framgår av lov og forskrift. 
 
Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og skal ikke behandle klager på vedtak som har vært 
til administrativ eller politisk behandling. Klager eller krav om å få omgjort vedtak må 
behandles i kommunens klageinstanser i tråd med forvaltningsloven. For klager på 
enkeltvedtak er det klagenemder, kommunestyret, formannskapet eller statsforvalteren som 
er klageinstans, og klagen skal fremsettes for det organet som fattet vedtaket. Politiske 
vedtak – som ikke retter seg mot enkeltpersoner eller interessegrupper med rettslig 
klageinteresse, kan derimot ikke påklages. 
 
Det kontrollutvalget kan gjøre, på generelt grunnlag og med fokus på systemkontroll, er å 
undersøke henvendelser som kan tyde på svikt i den kommunale saksbehandlingen, eller at 
kommunen ikke følger de lover og retningslinjer den er underlagt. 
 
Kontrollutvalget må også ta stilling til om saken omhandler politiske prioriteringer. 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. 
 
Kontrollutvalget må avgjøre om saken skal undersøkes nærmere basert på den 
informasjonen som foreligger.   
Kontrollutvalget kan enten fatte vedtak om at de tar informasjonen fra kommunedirektør til 
orientering, eller fatte vedtak om at kontrollutvalget ønsker en vurdering/ granskning av 
saken. Hvis kontrollutvalget velger sistnevnte kan følgende forslag vedtas: 
Informasjonen fra Kommunedirektøren tas til orientering. Kontrollutvalget igangsetter en 
undersøkelse for å klargjøre de avtalemessige og økonomiske prosessene ved kjøp og salg 
av Løkkebråthen. Det avsettes 100 000,- til undersøkelsen fra budsjettposten AD-Hoc 
oppgaver. 
Imidlertid vurderer sekretariatet at kommunedirektør har gitt en god redegjørelse i sin skriftlig 
informasjon og vil derfor anbefale kontrollutvalget å ta informasjonen til orientering og ikke 
gå videre med saken. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT 
KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP
Dikeveien 29
1661 ROLVSØY

Deres ref.: Vår ref.: Dato:
  22/23892-14 02.11.2022

Tilbakemelding til Østfold kontrollutvalgssekretariat på spørsmål 
og påstander på brev av 13.10.2022 fra beboere på Navestad

Kommunedirektøren understreker betydningen av at Kontrollutvalget gjennom 
systemkontroll undersøker påstander om svikt i den kommunale saksbehandlingen, eller at 
kommunen ikke følger de lover og retningslinjer den er underlagt. Det er viktig med god 
oversikt over de vedtak som er iverksatt/er under iverksetting.
Tilbakemeldingen på de spørsmål og påstander som fremgår brev av 13.10.2022 er i det 
følgende forsøkt knyttet til brevets mange avsnitt. For å gi et mer oversiktlig bilde av 
sakskomplekset har kommunedirektøren utarbeidet en tidslinje (vedlagt)  som viser 
grunnlaget og relevante offentlige vedtak og hendelser.

Fra brevet:
29.03.2017 presenteres en ferdig reguleringsplan i Byavisa. Her fastslår SBE at «Vi har 
kjøpt naboeiendommen og bygger 93 boenheter på det 25 mål store området.»
Videre uttaler SBE i artikkelen: «Heldigvis har vi gunstige avtaler med både grunneieren 
ogkommunen, slik at vi kan ta mye av kostnadene langsiktig, når prosjektet realiseres».
Hvilke økonomisk avtale med kommunen henvises det til her? (1)

Svar/kommentar til 1.
Den eneste avtalen som forelå mellom SBE og kommunen på dette tidspunktet var 
samarbeidsavtalen om bla. felles utvikling og regulering. Dette er en avtale kommunen har 
inngått i i egenskap av å være grunneier i området. Avtalen er en følge av administrasjonens 
iverksetting av politisk vedtak 23.04.2015 (sak 10/15 - utvalg for eiendom og næring) hvor 
kommunen som grunneier beslutter å starte prosess med detaljregulering.

Fra brevet:
I innstillingen opplyses det at «Eier av gnr. 1046 bnr. 4 (Willy Børjesson) har tilbudt å selge 
sitt areal på ca. 21 dekar i planområdet til Sarpsborg kommune til takst.»
Dette må være en grov feilopplysning til formannskapet. Willy Børjesson døde 24 februar 
2016. (2)
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Svar/kommentar til 2.
Avdød eier står fortsatt som hjemmelshaver i grunnboka fram til arvinger tar over eller 
selger, som de gjorde til Sarpsborg kommune. Kjøpekontrakt er inngått med Willy 
Børjessons gjenlevende ektefelle, Anna Gunnhild Børjesson – se kopi av kjøpekontrakt og 
skjøte med tilhørende uskifteattest og hjemmelserklæring. (dok. 17/01988-3 og 6)

Fra brevet:
Eiendomskjøpet ble altså gjennomført ca. 1 år før det i det hele tatt var vedtatt en 
reguleringsplan:
-Uten at man kjente til endelige eiendomsgrenser (3)
-Uten å ha avklart veiadkomst til planområdet (4)
-Uten å kjenne til eierforhold og grenser i Delåsveien (5)
-Uten å kjenne til eierforhold og grenser langs Navestadveien (6)
-Uten å opplyse at den delen av Løkkebråten som kommunen skal kjøpe er fulldyrket mark, 
utleid til samme bonde som leier kommunens egen eiendom. (7)
-Uten å opplyse hvem som egentlig er kommunens forhandlingspartner ved kjøpet (8)
-Uten å opplyse at den delen som kommunen kjøper og betaler på vegne av SBE er helt 
naturligadskilt med vei og bebyggelse. (9)
-Uten særlig kvalitetssikring ved bruk av 8,4 millioner? (10)

Svar/kommentar til:
3. Gnr. 1046 bnr. 4 bestod av grenser med variert kvalitet, som er normalt for eldre 

landbrukseiendommer. Oppmåling i marka i etterkant har avdekket mindre avvik fra hva 
som lå i Matrikkelen fra før. Endelige eiendomsgrenser vil følge reguleringsplanen 
uavhengig av eksisterende.

4. Veiadkomst til planområdet skulle avklares gjennom den pågående planprosessen og i 
endelig vedtatt plan.

5. Uklare grenser langs Delåsveien var ikke relevant for kjøp av Løkkebråten

6. Uklare grenser langs Navestadveien var ikke relevant for kjøp av Løkkebråten

7. Saksframlegget om kjøp av Løkkebråten opplyser om at etablering av et nytt boligfelt 
på Navestad Berg vil ta både skog og dyrket mark, samt at området i kommuneplanen 
var avsatt til fremtidig bebyggelse.

8. Uklart hva som menes med påstanden om forhandlingspart. Det er gitt korrekte 
opplysninger. Etterfølgende kjøpsavtale med skjøte inkl. vedlegg bekrefter dessuten 
dette.

9. Fremtidig arealbruk skulle avklares i reguleringsprosess. Det som var vei i 2015 trengte 
ikke nødvendigvis forbli vei etter en regulerings-, utviklings- og utbyggingsprosess.

10. Det er redegjort for økonomiske konsekvenser i saksframlegget. Dette gjøres i alle 
saksfremlegg til politisk behandling. Det er alltid oppnevnt medsaksbehandlere fra 
virksomhet økonomi.
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Fra brevet:
Det må nå stilles spørsmål ved:
Hvem var det som i initierte dette eiendomskjøpet i utgangspunktet? (11)
Hvorfor måtte kommunen kjøpe 24 dekar av Løkkebråten når man allerede eide 174 dekar i
området? (12)
Hvorfor kjøper ikke SBE sin separate del samtidig med kommunen? (13)
Hvorfor er ikke videresalg til SBE gjennomført etter at bystyret vedtok planen i 2018? (14)
Hvorfor tar kommunen en slik økonomisk risiko på vegne av en privat utbygger? (15)
Hvorfor er kvalitetssikring så mangelfull rundt dette eiendomsskjøpet? (16)
Hvorfor brukes en død persons navn i en innstilling til formannskapet? (17)

Svar/kommentar til:
11. Daværende eier av gnr 1046 bnr 4 representert ved arvingene kontaktet kommunen. 

12. Kommunen fikk tilbud om å kjøpe og vurderte det som formålstjenlig- se for øvrig 
saksutredningen til formannskapet sak 65/17 (vedtak av 08.06.2017) hvor bla følgende 
fremkommer:» Det er politisk vedtatt at Sarpsborg kommune skal tilby i snitt 20-30 
eneboligtomter i året over et 10 års perspektiv. Felt 1 på Navestad egner seg godt for 
eneboligtomter og boliger i konsentrert bebyggelse. Kommunen vil med det kjøpet og salget 
som er beskrevet ovenfor få økt sitt areal med rundt 15 dekar, og besitte et sammenhengende 
areal på rundt 85 dekar i planområdet. Dette vil være godt egnet for en helhetlig utbygging.»

13. Eier ville selge hele eiendommen til kommunen. Oppkjøp av eiendom i området var 
også en oppfølging av politisk vedtak i sak 10/15 (vedtak av 23.04.2015) om utvikling 
og regulering av området Piplund/Delås. Kartlegging og kontroll på eierstruktur er en 
vanlig og vesentlig del av en eiendomsutviklingsfase. Selve kjøpet av Løkkebråten 
bidro til å sikre en mer helhetlig eierstruktur i området.  

14. På dette tidspunktet forelå det ingen endelig vedtatt detaljreguleringsplan. Endelig og 
bindende plan forelå først i april 2019 (etter klageprosess). Underveis i prosessen var 
det dessuten uklart om planen kunne realiseres fordi for stripeervev for utvidelse av 
Delåsveien var vanskelig å få til ved frivillige avtaler.

15. Det er ikke tatt risiko på vegne av noen ved kjøp av Løkkebråten.

16. Kjøp av Løkkebråten har skjedd etter en forutgående saksutredning og etter vedtak i 
formannskapet.

17. Hverken innstillingen eller vedtaket nevner navn.

Fra brevet:
I samarbeidsavtale mellom SK og SBE datert 15/6-2015 fremgår det at SK overlater 
oppdraget med å utpeke plankonsulent til SBE.
De gir oppdraget til T. Theodorsen, Faevo, senere Multiconsult. Han er født og oppvokst i
Løkkebråtveien (veien inn til Løkkebråten). Tidligere ansatt i SK.
Hvorfor fraskriver SK seg retten til medbestemmelse i valget? (18) 
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Svar/kommentar til:
18. SBE hadde siden høsten 2014 arbeidet med utvikling av sine områder og hadde 

allerede engasjert Faveo i arbeidet. Se opplysninger i e-post hvor det sendes inn 
planinitiativ til planmyndigheten i februar 2015. (dok. 15/01490-7) Sarpsborg kommune 
besluttet å delta i utviklingen av området ved å regulere sammen med de private 
aktørene i april 2015 (sak 10/15). Det var ikke hensiktsmessig å bytte plankonsulent 
som allerede var i gang med arbeidet og det forelå/foreligger heller ikke opplysninger 
som tilsa/tilsier at Theodorsen/Faveo/WSP ikke kunne fortsette oppdraget. Det er grunn 
til å minne om at beslutningene om grunneiersamarbeid, samarbeid om utvikling og 
regulering, kjøp/salg av eiendom samt selve prosessen med en detaljreguleringsplan er 
foretatt av politiske organ.

Fra brevet:
Helt sentrale forutsetninger som fremheves i innstillingen til formannskapet om kjøp av 
Løkkebråten og i reguleringsplanen er nå fullstendig endret.
SK har forhandlet med Statsforvalter og vil ta ut største delen av sin eiendom fra 
arealplanen. Det meste av det som gjenstår av kommunens område vil da være den delen 
som er leid bort og er fulldyrket. Mulighet for videre utvikling av området blir således sterkt 
begrenset.SK sin del av prosjektet vil i uoverskuelig fremtid se ut til å bli begrenset til ca 50 
boenheter og SBE sin del vil være mer enn 90 boenheter.
Vil denne fordeling også reflekteres i kostnadsfordeling i en utlovet utbyggingsavtale? (19)

Svar/kommentar til:
19. Detaljreguleringsplanen var ikke vedtatt på tidspunktet hvor formannskapet gav fullmakt 

til kjøp av Løkkebråten, samt fullmakt til videresalg av det som ble regulert til 
konsentrert bebyggelse.  Detaljreguleringsplanen ble vedtatt i juni 2018, men først 
endelig i april 2019 etter gjennomgått klagebehandling.
Gjennom kommuneplanens areal og reguleringsplaner bestemmer kommunen som 
planmyndighet hvordan arealene skal, og ikke skal, brukes. Dette skjer ved å fastsette 
arealformål og planbestemmelser. Kommunale arealplaner er rettslig bindende.
At videreutvikling av tilliggende kommunalt eide områder begrenses i utkast til ny 
kommuneplan er noe kommunen selvsagt må forholde seg til som andre øvrige 
grunneiere. 
For realisering av den vedtatte detaljreguleringsplanen må det opparbeides 
infrastruktur (vei, vann, avløp, kraft mv). Planbeskrivelsen angir at utbyggingsavtale er 
en av flere måter dette kan organiseres på. Det er imidlertid ikke inngått noen 
utbyggingsavtale etter plan- og bygningsloven kap. 17.
SBE og Sarpsborg kommune (som grunneier) har til hensikt å inngå en 
infrastrukturavtale som regulerer prosjektering, fordeling av kostnader og fremtidig 
opparbeidelse av den infrastruktur som er nødvendig for å realisere en utbygging etter 
planen. Med bakgrunn i at forutsetningene for å realisere planen (i hovedsak 
grunnerverv) har tatt tid, ble arbeidet med infrastrukturavtale satt på vent. Dialogen 
rundt dette er nå i gang igjen. Infrastrukturavtalen skal for øvrig behandles politisk.

Fra brevet:
Vil de virkelige kostnader for ca 5 måneders anleggsarbeider gjennomført i 2018 ved 
Navestad skole bli inkludert i kostnadsfordeling i en utbyggingsavtale?
| planbeskrivelsen står følgende:
«Navestadveien har fortau og/gang og sykkelvei på hele strekningen fra krysset med
Haugeveien til krysset med Nordbergveien, unntatt akkurat forbi Navestad skole en 
strekning på ca 150 m. Her bør det etableres en løsning for myke trafikanter. Fortau er 
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allerede regulert i planen fra 1979. Tiltaket kan finansieres via utbyggingsavtalen for 
området.»
Som om avtalen allerede er etablert.(20)
Ble det innhentet anbud til dette prosjektet? (21)
Ble det i det hele tatt gjennomført forundersøkelser (kvalitetssikring)som kunne gi et bilde av 
hvor omfattende dette prosjektet utviklet seg til å bli?

Svar/kommentar til:
20. En planbeskrivelse er et av flere dokumenter i en detaljreguleringsplan. Denne skal 

beskrive planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer 
og retningslinjer som gjelder for området. At planbeskrivelsen angir muligheter for 
hvordan tiltak kan finansieres, er ikke det samme som om at det er bestemt at det skal 
skje på den måten.

21.  Gang og sykkelveien forbi Navestad skole ble bygget i 2018 og er ikke igangsatt som 
en direkte konsekvens av detaljreguleringsplanen Navestad - Berg Søndre. Fosby AS 
utførte arbeidet med grunnlag i inngått rammeavtale. Prosjektet ble finansiert gjennom 
trafikksikkerhetstiltak og kostnadene ble ført på prosjektkonto 810035. Kommunen fikk 
for øvrig et tilskudd fra Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) på kr. 817.500,-.

Fra brevet:
Med bakgrunn i uttalelser gjengitt i presse fra både SBE og SK må vi stille følgende 
spørsmål:
Er det slik at enkelte deler av kommunens administrasjon inngår muntlige avtaler med 
utbygger og deres valgte plankonsulent?(22)
Det henvises mange steder til en utbyggingsavtale mellom partene som åpenbart ikke finnes 
og hvor man ikke er kjent med fordeling av kostnader i ukjent størrelse, sannsynligvis flere 
10—talls millioner. (23)
Vi er kjent med at det i SK stadig påløper kostnader med planlegging og annet arbeide ifb, 
med den planlagte utbygging.
Hvor store kostnader er/vil kommunen bli påført for at denne planen skal gjennomføres? (24)
SK har uttalt at prosjektet skal gå i balanse. Hva blir da til slutt prisen på de kommunale 
tomter når disse engang kan legges ut for salg? (25)

Svar/kommentar til:
22. Nei, det er ikke inngått eller inngås ikke avtaler muntlig. 
23. Det foreligger ikke noe utbyggingsavtale eller avtale om infrastruktur (se over). Alle 

avtaler som er inngått inkl. kjøp av tjenester har grunnlag i politiske vedtak herunder 
handlingsplan og budsjettvedtak.

24. Eksakte kostnader for å gjennomføre planen foreligger ikke. Det arbeides med 
prosjektering for opparbeidelse av infrastruktur nå inkl. en mer detaljert beregning av 
kostnader.

25. Økonomisk gevinst er ikke vedtatt eller nedfelt som et hovedmål, men det er vurdert at 
prosjektene skal gå i balanse. Det vil for øvrig være den til enhver tid gjeldende 
markedssituasjonen som avgjør hvilke priser de kommunale tomtene selges for.
Det er vedtatt at kommunen skal opptre på markedsmessige betingelser der annet ikke 
er politisk vedtatt eller lovpålagt (jfr. Plattform for eiendomsforvaltning vedtatt i bystyret 
02.03.2017 sak 5/17). Dette innebærer at fast eiendom som hovedregel skal selges til 
høystbydende etter offentlig kunngjøring
(jfr. Retningslinjer for salg av fast eiendom vedtatt i bystyret 25.05.2018 sak 40/18)
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Kommunens mandat og målsetting med utvikling av Navestad fremgår gjennom en 
rekke politiske vedtak.

Boligpolitisk plattform vedtatt av bystyret 12.02.2015 se bla mål A2 «Det skal legges til rette for variert 
boligbygging i alle deler av kommunen» samt mål B1 «Det totale tilbudet av boligtomter skal være variert og 
så stort at de fleste skal kunne finne en egnet tomt i kommunen. Kommunen skal være en aktiv tilrettelegger 
av selvbyggertomter for privatpersoner, med et antall av 20-30 tomter per år i et 10-års perspektiv»

Plattform for eiendomsforvaltning samt supplerende bystyrevedtak 15.11.2018 Strategi for utvikling av 
framtidige bolig- og næringsområder som konkret angir Navestad Berg som et område som skal utvikles.

Politisk vedtak 23.04.2015 (utvalg for eiendom og næring) om å samarbeide om å detaljregulere området 
sammen med SBE

Politisk vedtak 08.06.2017 (formannskapet) om kjøp av arealer 21 dekar i planområdet (Løkkebråten) samt 
vedtak om å selge areal ca. 5,8 dekar til SBE 

Bevilgninger i HP for regulering og utvikling av Navestad 

Vedtatt detaljreguleringsplan 13.06.2018. Reguleringsplanen ble endelig stadfestet etter klagebehandling 
(2 klagesaker) hos fylkesmannen 30.04.2019 – både ordinær planklage ( klage fra parter)  og lovlighetsklage ( 
klage fra politikere) Lovlighetsklagen rettet seg særlig mot nedbygging av dyrket mark.

Gjeldende (og utkast til ny arealdel av kommuneplan) har satt områdene til bolig

Fra brevet:
Er det i det hele tatt realistisk at SK får dekket sine kostnader til dette prosjektet, da 
mange tomter ikke ligger særlig attraktivt til med nærhet til kraftledning og stigende 
terreng mot syd og vest?
Det konstaterer også at det i perioden fra planen ble vedtatt og frem til i dag har vært 
en nærmest «ellevill» prisstigning på svært mye av det som inngår i utvikling av 
infrastruktur av den type det her dreier seg om. Den økonomiske risiko/usikkerhet må 
således være betydelig høyere i dag. (26)

Det kan opplyses at det for kort tid tilbake er gjennomført eiendomstakster i området.
Disse endte på 1500 kr/m2.
Tidligere har SBE inngått avtale med en eiendomsbesitter om bytte av en leilighet 
mot eiendom.
Omregnet ble prisen den gang 3650 kr/m2.

Kan vi forvente at kommunen, nå som det skal spares, også får betalt med disse 
intervall som utgangspunkt, slik at kommunen sikrer minst mulig belastning på 
eksisterende budsjetter samt får tilbake penger som er investert på vegne av SBE og 
at subsidiering av private utbyggere i nåværende situasjon er utelukket? (27)

Svar/kommentar til:
26. Se redegjørelse over om rammeverk for salg av kommunal eiendom, forventet pris for 

kommunale tomter og sammenhengen til den til enhver tid gjeldende 
markedssituasjonen.

27. Det har ikke foregått subsidiering til private utbyggere. Som offentlig aktør er Sarpsborg 
kommune bundet av regelverket om offentlig støtte, gjennom EØS-avtalen artikkel 61 
og lov om offentlig støtte. Offentlig støtte til næringsaktører er som hovedregel forbudt.

Fra brevet:
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Andre eiendomsbesittere i området fikk utlevert en takst med beskjed fra SK om at 
denne måtte aksepteres uten mulighet til forhandlinger. Noe tilbud, skriftlig eller 
muntlig er aldri gitt. (28)
For å unngå at SK i denne saken påføres en økonomisk byrde av ukjent størrelse, 
stilles følgende spørsmål: Skal/må det utarbeides nye kostnadsoverslag for hele 
prosjektet før det igangsettes ytterligere plan- og anleggsarbeider?
Det er f.eks. av stor betydning at man kjenner kostnadsfordelingen mellom SK og 
SBE gjennom den mye omtalte/ikke eksisterende utbyggingsavtale. (29)

Svar/kommentar til:
28. Grunnervervsprosessen er ikke korrekt fremstilt. Virksomhet eiendom startet 

forberedelsene for gjennomføring før planen var vedtatt (se dok1 8/01568-1). I det 
etterfølgende har det vært kontakt med berørte grunneiere for nødvendige grunnerverv.  
Det har vært møter, befaringer og korrespondanse på e-post og ordinær post. 

29. For spørsmål om nye kostnadsoverslag vises til redegjørelse over. Eksakte kostnader 
for å gjennomføre planen foreligger ikke. Det arbeides med prosjektering for 
opparbeidelse av infrastruktur nå inkl. beregning av kostnader. Dette vil danne 
grunnlaget for inngåelse av infrastrukturavtale (prosjektering, fordeling av kostnader og 
fremtidig opparbeidelse av den infrastruktur som er nødvendig for å realisere en 
utbygging etter planen). Infrastrukturavtalen skal for øvrig godkjennes politisk.

Med hilsen

Turid Stubø Johnsen
Kommunedirektør

Dette brevet er signert elektronisk 

Vedlegg: Tidslinje

        

Saksbehandler: Ellen Terese Bråtekas, Virksomhet eiendom
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2014
• Juni - Høringsforslaget til ny kommuneplan lagt ut til offentlig ettersyn. I planforslaget lå arealer på Delås med formål 

boligbebyggelse.
• Høsten - SBE har dialog med planmyndighet om mulig utvikling av sitt areal

2015

• Februar - SBE v/ Faveo innsender planinitiativ til planmyndigheten (15/01490-7)
• April - kommunen som grunneier av naboareal beslutter å delta i utviklingen av området ved å regulere sammen med de 

private aktørene (sak 10/15)
• Juni - Kommuneplanens arealdel  2015 - 2026 vedtas
• Juni - samarbeidavtale mellom SBE og kommunen (som grunneier) om felles utvikling og regulering inngås

2016
• Detaljreguleringsplanen utarbeides  
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2017
• Juni - formannskapet vedtar fullmakt til å kjøpe gnr 1046 bnr 4 Løkkebråten, samt fullmakt til å selge område som blir 

regulert til konsentrert bebyggelse til SBE (sak 65/17)

2018

• Juni - bystyret vedtar detaljreguleringsplan Navestad Berg Søndre 21.juni 2018.(sak 47/18)
• Juli - 6.bystyrerepr. fremmet krav om lovlighetskontroll av bystyres avgjørelse av 21. juni 2018(planvedtaket)
• August - klage på reguleringsplan (forvaltningsklage)  fra Jan Ingar Berg (beboer i området)
• September - bystyret behandler lovlighetskontroll og opprettholder sitt vedtak ( sak 58/18). Saken oversendes 

Fylkesmannen i Østfold for avgjørelse
• Desember - bystyret behandler forvaltningsklagen og opprettholder sitt planvedtak.(sak 92/18) Klagen oversendes 

Fylkesmannen i Østfold for avgjørelse

2019

• April -  fylkesmannens vedtak i lovlighetskontrollen foreligger. Det avdekkes ikke feil som ga grunnlag for å oppheve 
avgjørelsen som ugyldig

• April - fylkesmannens vedtak i forvaltningsklagen foreligger. Planvedtaket stadfestes. Klage fører ikke frem
• Desember - sak i formanskapet (sak 118/19) om gjennomføring av reguleringsplan - status for grunnerverv og 

anmodning om å starte forberedelse for ekspropriasjonsprosess - realitetsbehandling av saken utsettes.
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2020
• Juni - krav om grensefastsetting på eiendommer langs Delåsveien fremmes for jordskifteretten av SBE.

2021

• Juni - sak i formannskapet (sak 69/21) om gjennomføring av reguleringsplan - status for grunnerverv og anmodning om å 
starte forberedelse for ekspropriasjonsprosess - saken utsettes nok en gang. Kommunedirektøren bes om å vurdere en 
alternativ adkomst

• Oktober - jordskifterettens avgjør tvist vedrørende grenser langs Delåsveien 

2022
• Mai - formannskapet (sak 39/22) vedtar å realisere utbygging i tråd med vedtatt reguleringsplan. Det gis fullmakt til inngå 

avtaler om gjennomføring og opparbeidelse av tomtefeltet med øvrige grunneiere/utbygger. Kommunedirektøren bes 
gjenoppta forhandlinger om nødvendig grunnerverv for å gjennomføre utbygging i henhold til reguleringsplanen
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Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 29.11.2022 22/50 

 
 

Prosjektplan "Personvern" 

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

 
Fredrikstad, 17.11.2022 
 
 

Vedlegg 
Prosjektplan «Personvern», 15.11 2022 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU-sak 22/39, den 28.09. 2022 (Bestilling av forvaltningsrevisjoner) 
Bystyresak 2/22, den 27.01 2022 (Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022 til juli 2024) 
KU-sak 21/47, den 30.11 2021 (Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022 til juli 2024) 

Saksopplysninger 
Det framgår av forvaltningsrevisjonsplanen hva som er bakgrunnen for dette prosjektet. 
Revisjonen har gjengitt de viktigste poengene i sin prosjektplan (jf. pkt. 1«Bakgrunnen for 
prosjektet»).  På grunnlag av dette, foreslår revisjonen en hovedproblemstilling: 
 
1. Har Sarpsborg kommune sikret at kommunen etterlever kravene i 

personopplysningsloven, herunder personvernforordningen (GDPR)?  
 
Revisjonen skriver at de vil ha et særlig fokus på temaer som kan være spesielt aktuelle for 
bruk av nettbrett/ programmer i skolen. 
 
Revisjonen antar at det vil gå med 300 timer +/- 10 % til dette prosjektet. Rapporten vil være 
klar til behandling i maimøtet i 2023. Dette tilsier at rapporten vil være klar før forventet 
leveringstid i henhold til bestilling som er satt til 3. kontrollutvalgsmøte i 2023.  

Vurdering 
Sekretariatet finner problemstillingen relevante i forhold til omtalen i 
forvaltningsrevisjonsplanen. Problemstillingene er også relevante sett opp mot 
kontrollutvalgets bestilling i sak 22/39.  
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Samlet sett anser vi at metodevalget vil gi en tilfredsstillende pålitelighet (nøyaktighet) og 
gyldighet1 til å trekke konklusjoner om temaet. Ellers har vi ingen kommentarer til metode og 
gjennomføring.  
 
Vi anbefaler at prosjektplanen godkjennes. 
 
 
 

 
1 metodene måler hva de er tiltenkt å måle 
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SARPSBORG KOMMUNE 

15.11.2022 

22



ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS       PROSJEKTPLAN 

 

 

2 
 

 

1 Bakgrunn for prosjektet 

Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget. 

 

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

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

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

vedtak.  

 

Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 ble vedtatt i bystyret 27.01.2022, sak 2/22. Planen bygger på 

en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen. Personvern er det tredje prosjektet som skal gjen-

nomføres i planperioden. I risiko- og vesentlighetsvurderingen nevnes det følgende om risiko på områ-

det: 

«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.» 

 

Prosjektplanen er utformet på bakgrunn av beskrivelsen i risiko- og vesentlighetsvurderingen, samt inn-

spill fra kontrollutvalget. 

 

Revisjonen skal gjennomføre oppstartsmøte med administrasjonen 23.11.2022. 

 

2 Premisser for prosjektarbeidet 

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

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

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

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

befalinger. 

 

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

 

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

med sekretariatet og ved behov ved kontrollutvalget. 

 

3 Problemstillinger og avgrensninger 

Revisjonen foreslår følgende problemstillinger: 

1. Har Sarpsborg kommune sikret at kommunen etterlever kravene i personopplysningsloven, her-

under personvernforordningen (GDPR)? 
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Revisjonen vil i hovedsak innebære en overordnet gjennomgang av sentrale krav i personvernforord-

ningen (GDPR). Revisjonen vil særlige vurdere hvorvidt Sarpsborg kommune har etablert rutiner og 

andre tiltak for å sikre at kravene etterleves, og hvorvidt kommunen har gjennomført og dokumentert 

nødvendige vurderinger. Revisjonen vil i begrenset grad gjennomføre stikkprøvekontroller og vurdere 

om kommunen faktisk etterlever rutinene på området. Revisjonen vil for eksempel ikke gjennomgå alle 

databehandleravtaler og personvernkonsekvensvurderinger for å kvalitetssikre disse. I den grad revi-

sjonen vil vurdere informasjonssikkerheten i kommunen, vil dette være begrenset til overordnede tiltak 

og ikke den operasjonelle sikkerheten.  

 

Under møtet til Sarpsborg kontrollutvalg den 28.09.2022, sak 22/39, vedtok kontrollutvalget et innspill 

om at forvaltningsrevisjonen på personvern burde se nærmere på bruk av nettbrett/programmer i skolen. 

Revisjonen foreslår derfor å ha dette i fokus når kommunen vurderes opp mot kravene i personvernfor-

ordningen (GDPR) generelt, men og at revisjonen har et særlig fokus på temaer som kan være speiselt 

aktuelle for bruk av nettbrett/programmer i skolen. Revisjoner anser følgende temaer som særlige ak-

tuelle i den forbindelse: 

- Personopplysningssikkerhet 

- Personvernkonsekvensvurderinger  

- Databehandleravtaler  

- Overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS 

 

4 Revisjonskriterier 

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

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

normalt med basis i autoritative kilder. Også kommunens egne retningslinjer kan utgjøre revisjonskri-

terier. Revisjonskriteriene er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik/svakheter. Fakta vurde-

res opp mot revisjonskriteriene, og disse vurderingene danner grunnlaget for de konklusjoner som 

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

 LOV-2018-06-15-38 – Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)  

 Veiledning og praksis fra Datatilsynet 

 

 

5 Metodisk tilnærming og gjennomføring 

Databehov og hvordan forvaltningsrevisjonen tenkes gjennomført (metode) for å besvare problemstil-

lingen, fremgår av analyseskjemaet nedenfor: 

 
Revisjonskriterier Databehov Innhentings-/ analysemetode 

Revisjonskriteriene vil i hoved-

sak utledes fra sentrale krav i 

personopplysningsloven, herun-

der personvernforordningen 

(GDPR). I tillegg vil revisjonen 

utlede revisjonskriterier fra 

Datatilsynets veiledning og 

For å kunne revidere kommunen 

opp mot revisjonskriterene, vil det 

være behov for å innhente relevant 

dokumentasjon fra kommunen. Det 

vil blant annet være behov for å inn-

hente dokumentasjon fra kommu-

nens styringssystem for personvern, 

Revisjonen gjennomføres ved å 

innhente relevant dokumentasjon 

som vurderes opp mot revisjons-

kriteriene.  

 

Videre vil det gjennomføres in-

tervjuer med relevant personell. 
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praksis knyttet til etablering av 

internkontroll.  

 

Ved vurdering av kommunens 

bruk av nettbrett/programmer i 

skolen vil personvernforord-

ningen (GDPR) artikkel 28, 32, 

35 og kapittel 5 være særlig ak-

tuelle. Følgende revisjonskrite-

rier er utledet av disse bestem-

melsene:  

 Kommunen har etablert eg-

nede tiltak for å ivareta per-

sonopplysningssikkerheten.  

 Kommunen sørger for å 

gjennomføre personvern-

konsekvensvurderinger når 

det er nødvendig.  

 Kommunen sørger for at 

databehandlere ivaretar 

krav til personvern og sikrer 

at det inngås databehand-

leravtaler.  

 Kommunen har kartlagt 

overføringer av personopp-

lysninger til land utenfor 

EU/EØS og har gjennom-

ført nødvendige vurderinger 

og tiltak ved overføringer. 

herunder overordnede rammer og 

mål for personvernarbeidet, rutiner 

og malverk knyttet til behandling av 

personopplysninger, samt tiltak for å 

sikre forbedring av styringsystemet. I 

tillegg vil det være behov for å inn-

hente konkrete vurderinger knyttet til 

behandling av personopplysninger, 

herunder risikovurderinger, person-

vernkonsekvensvurderinger og evt. 

andre.  

 

For å kunne vurdere kommunens 

bruk av nettbrett/programmer i sko-

len, vil det være behov for å inn-

hente spesifikke rutiner, vurderinger 

mv. knyttet til dette.  

 

Det vil være nødvendig å gjen-

nomføre intervju med:  

 Kommunedirektør 

 Personvernombudet. 

 Personer/roller med et sær-

skilt ansvar innen personvern 

og de ulike kommuneområ-

dene.  

 Personer/roller med ansvar 

innen IT, HR, arkiv og øko-

nomi.  

 Personer/roller med ansvar 

innen anskaffelser.  

 Systemeiere 

 Eventuelle andre. 

 

Det er også planlagt å gjennom-

føre en kort spørreundersøkelse 

som sendes til alle ansatte i kom-

munen. Spørreundersøkelsen vil 

blant annet etterspørre informa-

sjon om de ansatte har fått opp-

læring innen personvern og kom-

munens kommunikasjon av an-

svar og rutiner.  
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6 Prosjektorganisering, ressursbehov og 

fremdriftsplan 

 
Prosjektdeltakere Linda Madeleine Olszewski - utførende for-

valtningsrevisor 

Liv Gramer - utførende forvaltningsrevisor 

Nichlas Ødegaard Gundelach - utførende 

forvaltningsrevisor 

Astrid Eikenes Skorpen - utførende forvalt-

ningsrevisor 

Elisabeth Aspaas Runsjø - utførende for-

valtningsrevisor 

Øyvind Sunde – kvalitetssikrer forvaltnings-

revisjon 

Arnt Olav Aardal - oppdragsansvarlig forvalt-

ningsrevisor 

Casper Støten – oppdragsansvarlig forvalt-

ningsrevisor (ØVKR) 

Prosjektperiode Oktober 2022 - mars 2023 

Antall timer 300 +/- 10 % timer 

Vedtaksorgan: Kontrollutvalget i Sarpsborg kommune 

Fremdrift  Ferdig  

Prosjektplan godkjent i KU 29.11.2022 

Rapport sendt til kommunedirektøren Uke 9 2023 

Rapport sendt til kontrollutvalgssekretariatet Mars 2023 

Rapport behandles i kontrollutvalget Mai 2023 
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Saksnr.: 2022/118 
Dokumentnr.: 70 
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Klassering: 3003-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
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Prosjektplan «Barnevern: Plassering, samvær og gjenforening» 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Prosjektplan «Barnevern: Plassering, samvær og gjenforening» godkjennes. 

 
Fredrikstad, 17.11.2022 

 

Vedlegg 
Prosjektplan «Barnevern: Plassering, samvær og gjenforening», 15.11 2022 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU-sak 22/39, den 28.09 2022 (Bestilling av forvaltningsrevisjoner) 
Bystyresak 2/22, den 27.01. 2022 (Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022 – til juli 2024) 
KU-sak 21/47, den 30.11 2021 (Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022 – til juli 2024) 

Saksopplysninger 
Det framgår av forvaltningsrevisjonsplanen hva som er bakgrunnen for dette prosjektet. 
Revisjonen har gjengitt de viktigste poengene i sin prosjektplan (jf. pkt. 1«Bakgrunnen for 
prosjektet»).  På grunnlag av dette, foreslår revisjonen fire hovedproblemstillinger: 
 
1. Har barnevernstjenesten rutiner for omsorgsovertakelse og plassering i tråd med 

gjeldende bestemmelser?  
 
2. Sørger kommunen for at barn som bor i fosterhjem får den oppfølgingen de har krav på?  
 
3. Har barnevernstjenesten ivaretatt hensynet til barnets beste i forbindelse med 

plassering, samvær og gjenforening?  
 
4. Har barnevernstjenesten justert sin praksis i saker med tanke på innskjerpede krav i 

forbindelse med plassering, samvær og gjenforening?  
 
Revisjonen antar at det vil gå med 350 timer +/- 10 % til dette prosjektet. Rapporten vil være 
klar til behandling i maimøtet i 2023, dette i henhold til bestilling. 
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Vurdering 
Sekretariatet finner problemstillingene relevante i forhold til omtalen i 
forvaltningsrevisjonsplanen. Problemstillingene er også relevante sett opp mot 
kontrollutvalgets bestilling i sak 22/39.  
Samlet sett anser vi at metodevalget vil gi en tilfredsstillende pålitelighet (nøyaktighet) og 
gyldighet1 til å trekke konklusjoner om temaet. Ellers har vi ingen kommentarer til metode og 
gjennomføring.  
 
Vi anbefaler at prosjektplanen godkjennes. 
 
 
 

 
1 metodene måler hva de er tiltenkt å måle 
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1 Bakgrunn for prosjektet 

Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget. Pro-

sjektplanen er utformet på bakgrunn av beskrivelsen i risiko- og vesentlighetsvurderingen og de inn-

spill og ønsker som er fremkommet fra kontrollutvalgets møter. 

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

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

deringer av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunesty-

rets vedtak.  

Revidert plan for forvaltningsrevisjon august 2022 – juli 2024 ble vedtatt i kontrollutvalget den 7. juni 

2022, under sak 22/30. Planen bygger på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen. Prosjek-

tet er det 2. prosjektet som skal gjennomføres i planperioden.  

I risiko- og vesentlighetsvurderingen vurderer sekretariatet at det er stor vesentlighet og stor risiko for 

tre tjenesteområder innen kommuneområdet helse og velferd; herunder hjemmetjenester, levekårsut-

fordringer, rus/psykiatri og barnevern. I risiko og vesentlighetsvurderinger i Sarpsborg kommune fra 

2021 1 nevnes det følgende om risiko på området: 

 

«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 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.  

Det fremgår av årsregnskap og årsrapport 2020 følgende: 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 tidli-

gere. Utgiftene til institusjon er økt med 73 % fra 2019 til 2020. Økning av utgifter til institusjon ut-

gjorde 9 mill. kr. Gruppen ungdom over 18 år har hatt en økning på 11,5 %. 

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 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 er også flere som ikke er i arbeid. Barnefattigdom har økt i Sarpsborg de 

siste årene. Samlet kan dette gi kommunen store økonomiske utfordringer.» 

Det fremkommer av møte den 28. september i kontrollutvalget i Sarpsborg under sak 22/39 «Work-

shop og bestilling av forvaltningsrevisjoner for august 2022 til juli 2024», at kontrollutvalget bestiller en 

forvaltningsrevisjonen rettet mot barnevern. Temaet er også tidligere diskutert i sak 21/25 «Workshop i 

                                                      

 
1 Risiko og vesentlighetsvurderinger, Sarpsborg kommune 2021, side 8-11. 
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forbindelse med risiko og vesentlighetsvurderinger». Her drøftet utvalget temaet med ønske om føl-

gende fokus: «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 Menneskerettighetskom-

misjon (EMK) artikkel 8, stiller til saksbehandlingen av barnevernssaker etter barnevernloven.». I sak 

22/39 fremkommer det at ovennevnte skal innarbeides i bestillingen av forvaltningsrevisjon barnevern 

– plassering – samvær og gjenforening. Barnevernstjenesten har gjennom dommene i den Europeiske 

Menneskerettighetsdomstol i Strasbourg (EMD) fått kritikk på at de har vært tilbakeholden på samvær 

mellom foreldre og barn etter omsorgsovertakelse 2, men det følger også skjerpede krav spesielt i do-

kumentasjon i tilknytning til gjenforening - samt prinsippet om barnets beste. 3 

 

 

 

Kommunemonitor for barnevern 4 for første halvår 2022 viser at andelen barn i fosterhjem i Sarpsborg 

kommune som ikke har fått oppfølging i tråd med lovkrav, utgjør 39,3 %. Til sammenlikning er andelen 

i det nasjonale gjennomsnittet 9 %. Andelen barn i fosterhjem i Sarpsborg kommune som ikke har fått 

oppfølging i tråd med lovkrav var 28 % andre halvår i 2021. Det er også en større andel barn som bor 

utenfor hjemmet i løpet av året i forhold til antall innbyggere i aldersgruppen 0-17 år (1,7 %) enn 

landsgjennomsnittet (1 %). Et annet funn som kan vise potensiell risiko er at fristbrudd i undersøkel-

sessaker ligger på 27,2% mot et landsgjennomsnitt på 5,4 %. Indikatoren «Andel barn i fosterhjem 

som ikke har fått oppfølging i tråd med lovkrav» viser andelen barn som ikke har hatt fire besøk fra 

den kommunale barneverntjenesten, blant barn som har bodd i fosterhjem i over ett år på rapporte-

ringstidspunktet. 5  

Det er skrevet i informasjonsskriv om behandling av barnevernssaker at omsorgsovertakelser og plas-

sering skal anses som midlertidige 6 Høyesterett skriver blant annet at staten "har en positiv plikt til 

aktivt å arbeide for at relasjonen mellom barn og foreldre opprettholdes, og at de kan gjenforenes. 

Barn og familiedepartement mener at dette må innebære at myndighetene kontinuerlig følger utvik-

lingen. Samvær og hjelpetiltak er her viktig. Det avgjørende er at myndighetene gjør det de kan for å 

oppnå tilbakeføring. 

 

 

Barnevernsreformen og ny barnevernlov stiller andre krav til kommunen enn tidligere. Reformen trådte 

i kraft 1. januar 2022. Det fremkommer følgende mål med reformen 7 : 

- Kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging. 

- Hjelpen skal bli bedre tilpasset barn og familiers behov. 

- Rettsikkerheten til barn og familier skal bli godt ivaretatt. 

                                                      

 
2 https://www.nhri.no/2022/nye-emd-avgjorelser-i-norske-barnevernssaker/  

3 Det kongelige barn og familiedepartement: Informasjonsskriv om behandlingen av barnevernssaker – nye av-

gjørelser fra Høyesterett, 10. juni 2020 

4 https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern_kommunemonitor/#/3003  

5 https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern_kommunemonitor/#/3003/kvalitet#barn-i-fosterhjem-

som-ikke-har-fatt-oppfolging-i-tr%C3%A5d-med-lovkrav-(2022-f%C3%B8rste-halv%C3%A5r)  

6 Det kongelige barn og familiedepartement: Informasjonsskriv om behandlingen av barnevernssaker – nye av-

gjørelser fra Høyesterett, 10. juni 2020 

7 https://www.statsforvalteren.no/portal/barn-og-foreldre/barnevernsreformen/  

Oppfølging i fosterhjem i Sarpsborg kommune og krav til midlertidighet for mulig tilbakeføring  

Barnevernsreformen og ny barnevernlov 
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- Ressursbruken og oppgaveløsningen i barnevernet skal bli mer effektiv. 

 

Ny barnevernlov tydeliggjør at kommunen som helhet, ikke bare barnevernet har ansvaret for å fore-

bygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. Andre viktige endringer er at kommunen har: 

- Fått et økt faglig ansvar, blant annet et helhetlig ansvar for å følge opp og veilede fosterhjem. 

- Det økonomiske ansvaret til kommunen er større, noe som kompenseres gjennom økt ram-

metilskudd. Endringen skal motivere kommunen til å jobbe forebyggende. 

- Kommunen har fått en lovfestet plikt til å søke etter fosterhjem i barnets familie og nære nett-

verk. 

Ny barnevernlov trer i kraft i januar 2023, noen endringer har allerede trådt i kraft med bakgrunn i bar-

nevernsreformen 8. Hovedmål med ny lov er å: 

- Sikre økt rettsikkerhet for familiene som mottar hjelp fra barnevernet 

- Gi loven et enklere språk og struktur 

- Sette barnas behov i sentrum og  

- Bidra til økt forebygging og tidlig innsats.  

Det ligger i barnevernsreformen at barnevernstjenesten i mye større grad også skal jobbe forebyg-

gende og med tidlig innsats. 

 

Ny lov vil blant annet møte disse målsetninger: 

- kompetansekrav 

- mer forebygging 

- økte krav til dokumentasjon og begrunnelser 

- mer styring og ledelse lokalt 

- regulering av bruk av private aktører 

- barns rettigheter styrkes 

- samværsreglene endres i tråd med føringer fra Høyesterett og den europeiske mennesker-

ettsdomstolen (EMD) 

- bedre ivaretakelse av barn som har foreldre som ikke bor sammen 

- endringer som vil bidra til økt rettssikkerhet for barn og kvalitet i barnevernsinstitusjon. 

 

 

 

Prosjektplanen er utformet på bakgrunn av beskrivelsen i risiko- og vesentlighetsvurderingen. I tillegg 

er det gjennomført oppstartsmøte med administrasjonen den 9. november 2022. 

 

2 Premisser for prosjektarbeidet 

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

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

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

tydelig sammenheng mellom problemstillinger, innsamlede data, vurderinger, konklusjoner og eventu-

elle anbefalinger. 

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

                                                      

 
8 https://ny.bufdir.no/fagstotte/barnevern-oppvekst/ny-barnevernslov/  

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

med sekretariatet og ved behov med kontrollutvalget. 

3 Problemstillinger og avgrensninger 

Revisjonen foreslår følgende problemstillinger: 

1. Har barnevernstjenesten rutiner for omsorgsovertakelse og plassering i tråd med gjeldende be-

stemmelser? 

 

Revisjonen vil se nærmere på gjeldende rutiner tilknyttet denne delen av prosessen av saksbe-

handlingen, og i hvilken grad vurderinger som er gjort i forbindelse med plassering er tilpasset nye 

føringer og retningslinjer.  

 

2. Sørger kommunen for at barn som bor i fosterhjem får den oppfølgingen de har krav på? 

 

Revisjonen vil blant annet se nærmere på barneverntjenestens arbeid med omsorgsplaner, gjen-

nomføring av fosterhjemsbesøk og tilsynsbesøk. 

 

3. Har barnevernstjenesten ivaretatt hensynet til barnets beste i forbindelse med plassering, sam-

vær og gjenforening? 

 

Revisjonen vil se nærmere på journalføring av samtaler med barn og barnevernfaglige vurderinger. 

Vi ser spesielt på medvirkning og hensynet til barnets beste, samt rutiner og annen relevant doku-

mentasjon. 

 

4. Har barnevernstjenesten justert sin praksis i saker med tanke på innskjerpede krav i forbin-

delse med plassering, samvær og gjenforening? 

 

Her vil revisjonen se nærmere på hvilke konkrete endringer som barnevernstjenesten eventuelt har 

jobbet med og gjennomført i forbindelse med endrede føringer fra høyesterett, barnevernsreformen 

og ny barnevernlov 

 

Innskjerpede krav i kjølvannet av domfellelsene i Strasbourg (EMD) vil lovfestes i ny barnevernlov fra 

januar 2023. Det vil derfor være interessant å se hvordan barnevernstjenesten har rigget sin praksis 

og rutiner i forbindelse med ny lov og barnevernsreformen. Det ble sendt ut et informasjonsskriv fra 

Barn - og familiedepartementet til alle kommuner og fylkesmannsembeter i juni 2020 som omtalte høy-

esteretts føringer om hvordan norske barnevernsmyndigheter og domstoler skal forholde seg til dom-

stolpraksis fra EMD. Den europeiske menneskerettighetskonvensjon har vært norsk lov siden 1999 og 

norske myndigheter plikter å respektere EMK slik EMD forstår konvensjonen. I EMK er det spesielt 

artikkel 8 som EMD mener har blitt krenket: Med andre ord er det foreldre og barn som er involvert i 

barnevernssaker, og forståelsen av deres rett til familieliv som har blitt krenket. Vi vil også se til nytt 

saksbehandlingsrundskriv og andre gjeldende føringer og retningslinjer. 

Ut ifra den bestillingen som har tilkommet prosjektet i kontrollutvalgets sak 22/39 vil revisjonen vurdere 

hvilke endringer som barnevernstjenesten har gjennomført for å tilpasse seg barnevernsrefomen og 

nye føringer som har oppstått i kjølvannet av domfellelsene. Det vil imidlertid være behov for å av-

grense kontrollene, da dette vil kunne bli en omfattende øvelse. En eventuell mappegjennomgang vil 

kunne innebære et tilfeldig uttrekk av saker, samt at vi avgrenser dette med hensyn til periode.  
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4 Revisjonskriterier 

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

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

normalt med basis i autoritative kilder. Også kommunens egne retningslinjer kan utgjøre revisjonskri-

terier. Revisjonskriteriene er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik/svakheter. Fakta vurde-

res opp mot revisjonskriteriene, og disse vurderingene danner grunnlaget for de konklusjoner som 

trekkes.  

 

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

- Lov om barnevernstjenester (barnevernloven) 

- Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettighetsloven 

- Forskrift om fosterhjem 

- Saksbehandlingsrundskrivet 

- Rundskriv om samvær med tilsyn 

- Prop 133L Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven 

- Nasjonale faglige anbefalinger, veiledere og retningslinjer 

- Kommunale retningslinjer, prosedyrer, rutinebeskrivelser etc. 

 

Andre autoritative kilder til utledning av revisjonskriterier kan tilkomme. 

 

5 Metodisk tilnærming og gjennomføring 

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

maet nedenfor: 

 

Problemstillinger 

 

Revisjonskriterier Databehov Innhentings-/ analyse-

metode 

Problemstilling 1 

Har barnevernstjenesten 

rutiner for omsorgsover-

takelse og plassering i 

tråd med gjeldende ret-

ningslinjer? 

 

Kilder 

Barnevernloven med 

forskrifter, veiledere, 

forarbeider, utred-

ninger osv 

 

Rutinebeskrivelser, 

prosedyrer fra kom-

munen. 

Informasjon om kommu-

nes rutiner og praksis 

Dokumentanalyse 

 

Intervjuer 

 

Mappegjennomgang 

Problemstilling 2 

Sørger kommunen for at 

barn som bor i foster-

hjem får den oppføl-

gingen de har krav på? 

 

Kilder 

Barnevernloven med 

forskrifter, veilede-

re, forarbeider, ut-

redninger osv 

 

Rutinebeskrivelser, 

prosedyrer fra kom-

munen. 

Informasjon om kommu-

nes rutiner og praksis 

Dokumentanalyse 

 

Intervjuer 

 

Mappegjennomgang 
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Problemstilling 3 

Har barnevernstjenesten 

ivaretatt hensynet til 

barnets beste i forbin-

delse med plassering, 

samvær og gjenfor-

ening? 

Kilder 

Barnevernloven med 

forskrifter, veiledere, 

forarbeider, utred-

ninger osv 

 

Rutinebeskrivelser, 

prosedyrer fra kom-

munen. 

Informasjon om kommu-

nes rutiner og praksis 

Dokumentanalyse 

 

Intervjuer 

 

Mappegjennomgang 

Problemstilling 4 

I hvilken grad har barne-

vernstjenesten justert 

sin praksis i saker med 

tanke på innskjerpede 

krav i forbindelse med 

plassering, samvær og 

gjenforening? 

 

Kilder 

Barnevernloven med 

forskrifter, veiledere, 

forarbeider, utred-

ninger etc, EMK 

 

Rutinebeskrivelser, 

prosedyrer fra kom-

munen. 

Informasjon om kommu-

nes rutiner og praksis 

Dokumentanalyse 

 

Intervjuer 

 

Mappegjennomgang 

 

6 Prosjektorganisering, ressursbehov og 

fremdriftsplan 

 
Prosjektdeltakere Lone Grobøl - utførende forvaltningsrevisor 

Jo-Erik Skjeggestad – utførende forvaltningsrevisor 

Casper Støten - oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 

Prosjektperiode Oppstart i november og avslutning i april 2023 

Antall timer 350 +/- 10 % timer 

Vedtaksorgan: Kontrollutvalget i Sarpsborg kommune 

Fremdrift  Ferdig  

Prosjektplan godkjent i KU 29. november 2022 

Rapport sendt til kommunedirektøren 14. april 2023 

Rapport sendt til kontrollutvalgssekretariatet 1. mai 2023 

Rapport behandles i kontrollutvalget mai/juni 2023 
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Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 29.11.2022 22/52 

 

Rapport fra eierskapskontroll med Østfold Energi AS 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar rapport om eierskapskontroll – Østfold Energi AS til orientering, og 
slutter seg til revisjonens anbefalinger. 
 

2. Rapporten oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak: 
 

1. Bystyret tar rapport – «Eierskapskontroll – Østfold Energi AS» til orientering, og ber 
administrasjon om å følge opp følgende anbefalingen som fremkommer av 
rapporten:  
• Sarpsborg kommune henstiller til at selskapets styremedlemmer å registrere 

seg i styrevervregisteret. Denne henstilling gjelder også for selskapets 
styremedlemmer i datterselskaper 

 
Fredrikstad, 17.11.2022 
 
 
 

Vedlegg 
1. Østre Viken Kommunerevisjon IKS, Eierskapskontroll – Østfold Energi AS, datert 15.11 

2022. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
• KU møte 8. juni 2021, sak 21/24: Rullering av plan for eierskapskontroll 2020 - 2023 
• Bystyresak 17/21, den 17.juni 2021, «Rullering av plan for eierskapskontroll 2020 – 

2023». 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet i møte 8. juni 2021, Rullering av plan for eierskapskontroll 2020 - 
2023.  Bystyret ble informert om rullering en av plan for eierskapskontroll 2020 - 2023 i møte 
den 27. juni 2021. Revisjonen har oversendt endelig rapport om eierskapskontrollen med 
Østfold Energi AS til sekretariatet den 15.11 2022. 
 
Revisjonen har gjennomført eierskapskontrollen med følgende problemstilling:  
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«Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer 
for god eierstyring?» 
 
 

Revisor har lagt følgende vurderingskriterier til grunn for kontrollen: (se kapitel 4.1.)  
• Kommunens eiermelding 
• Eierstrategi 
• Eiermøter og rapportering 
• Vedtekter 
• Generalforsamling - representasjon og vedtak 
• Styre – sammensetning og funksjon 
• Etiske retningslinjer – habilitet og samfunnsansvar 

 
Revisjonen har benyttet en rekke kilder til å utlede kriteriene, se nærmere om disse i kapitel 
5. I tillegg til revisjonen gjennomgang av styringsdokumenter fra selskapet og politiske saker 
i kommunen, er det gjennomført intervjuer med administrasjonen i selskapet og kommunen.  
 
Kommunen og selskapet har også hatt anledning til å avgi en høringsuttalelse til rapporten. 
Selskapet har avgitt høringsuttalelse (se vedlegg) til rapporten. Revisjonen har vurdert og 
konkludert i henhold til problemstilling og vurderingskriterier. Følgende fremgår og gjengis i 
rapportens kapitel 1 - Sammendrag i sin helhet: 
 

Vedtekter 
Revisjonens kontroll viser at selskapet har vedtekter som tilfredsstiller kravene i aksjeloven. 
Vedtektene stiller krav om at det skal velges valgkomite og anser at dette er en oppfølging av KS’ 
anbefaling nr. 10, som nettopp anbefaler at det bør fastsettes i vedtektene at valg av styrer bør skje 
ved bruk av valgkomité. Selskapets vedtekter er revidert i 2017. Revisjonen anser dette som en 
oppfølging KS’ anbefaling nr. 5, som sier at selskapets styringsdokumenter bør revideres jevnlig. 
 
Generalforsamling – representasjon og vedtak 
Revisjonens vurdering er at selskapets ordinære generalforsamling i 2022 ble avholdt i henhold til 
aksjelovens bestemmelser. Dette innebærer for eksempel at generalforsamlingen ble avholdt innen 
seks måneder etter utgangen av foregående regnskapsår, samt at generalforsamlingen har behandlet 
de saker aksjeloven krever, blant annet godkjenning av årsregnskap og årsberetning. I og med at det 
er ordføreren i Sarpsborg kommune som er oppnevnt som eierrepresentant for kommunen anser 
revisjonen at KS sin anbefaling om å oppnevne sentrale folkevalgte som eierrepresentanter er fulgt 
opp. 
 
Styre – sammensetning og funksjon 
Det er revisjonens vurdering at styret innehar bred, relevant kompetanse og erfaring. Dette innebærer 
etter revisjonens syn at viktige kompetanseområder som økonomi, organisasjon og ledelse, juridiske 
kompetanse og offentlig forvaltning er hensyntatt på en hensiktsmessig vis. Med styrets 
sammensetning per i dag anser revisjon at KS' anbefaling 9 om at eierorganet må sørge for god 
sammensetning og kompetanse i styret er fulgt opp. Det er også revisjonens oppfatning at styret er 
valgt i tråd med aksjelovens og selskapets interne retningslinjer. Det er for eksempel vedtektsfestet at 
valg til styret skal gjennomføres ved bruk av valgkomite. Revisjonen vurderer det også som positivt at 
det gjennomføres opplæring av nyvalgte styremedlemmer. 
 
Per i dag er kvinneandelen i styret på ca. 43 prosent. Tre av syv styremedlemmer er kvinner. 
Revisjonen anser med dette at kravene i aksjelovens § 20-6 og KS’ anbefaling om balansert 
kjønnsrepresentasjon i selskapets styret er fulgt opp. 
 
Revisjonen vurderer det som positivt at selskapets styreinstruks er revidert så sent som 26. april 
2021. Det er revisjonens oppfatning at styreinstruksen slik den nå foreligger fremstår som et 
hensiktsmessig verktøy for styrets arbeid. 
 
Revisjonens mener det er uheldig at selskapet og dets styremedlemmer ikke er registrert i 
styrevervregisteret. Åpenhet rundt hvem det er som fyller rollene som styremedlemmer i offentlig eide 
selskap er etter revisjonens syn viktig for å unngå mistanke om rolleblanding. Revisjonen anbefaler 
derfor Østfold Energi AS å sørge for at selskapets styremedlemmer registreres i styrevervregisteret. 
Denne anbefalingen gjelder også for selskapets datterselskap. 
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Etiske retningslinjer, habilitet og samfunnsansvar 
Revisjonen er av den oppfatning de etiske retningslinjer, prosedyrer og retningslinjer som selskapet 
har utarbeidet og opererer i henhold til på en hensiktsmessig måte følger opp flere av de 
anbefalingene for eierskap som KS har fremmet. Vi vil særlig peke på KS 19 som peker på at 
selskapsstyrene bør utarbeide etiske retningslinjer for selskapets drift, samt anbefalingen om å 
etablere rutiner for vurdering og håndtering av habilitet.  
 
Kommunens eierskapsmelding og eierstrategi 
Bystyret i Sarpsborg behandlet kommunens eierskapsmelding og eierstrategiene for de enkelte 
selskapene hvor kommunen har eierandeler i april 2022. Med bakgrunn i dette anser revisjonen at 
Sarpsborg kommune har forholdt seg til kommunelovens § 26, som sier at kommunestyret selv minst 
én gang i valgperioden skal vedta en eierskapsmelding. Revisjonen vurderer det som positivt at 
bystyret i Sarpsborg årlig behandler eierskapsmelding for kommunens eierportefølje. Med dette 
mener revisjonen at Sarpsborg kommune følger opp KS sin anbefaling om at eierskapsmelding eller 
rapport om selskapene årlig skal legges frem for bystyret til behandling. 
 
Rapportering og eiermøter 
Det er revisjonens oppfatning at rapporteringen fra selskapet til Sarpsborg kommune som eier er god. 
Dette begrunnes i at det er etablert en praksis for at det avholdes to eiermøter per år, noe revisjonen 
vurderer er i tråd med KS' anbefaling om at det jevnlig bør gjennomføres eiermøter for å bidra til god 
kunnskap om og dialog med selskapet. Det er revisjonens oppfatning at aktivt kommunalt eierskap 
forutsetter at eierskapspolitikken løftes høyt opp på den politiske dagsorden. Revisjonen er av den 
oppfatning at den praksis som er etablert i Sarpsborg, hvor kommunens eierskapsmelding med 
tilhørende eierstrategier, behandles en gang per år, vitner om aktiv utøvelse av det kommunale 
eierskapet.  
Det er etter revisjonens syn nødvendig at kommunen har tiltak som sikrer en forsvarlig og 
demokratisk behandling av eiersakene. Dette mener revisjonen at Sarpsborg kommune ivaretar ved 
at eierskapsmelding og eierskapsstrategier behandles en gang per år. Like viktig mener revisjonen 
det er at årsregnskapene og protokoller fra generalforsamlinger hvor kommunen har eierinteresser, 
legges frem for bystyret som orienteringssaker. På denne måten mener revisjonen at ikke bare de 
folkevalgte, men også innbyggerne og offentligheten forøvrig sikres innsyn i kommunens eiersaker. 
 
 
Basert på vurderingene konkluderer revisjonen med at Sarpsborg kommune i stor grad 
utøver sitt eierskap i Østfold Energi AS i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og 
etablerte normer for god eierstyring. Revisjonen har gitt følgende anbefaling: 
 

• Sarpsborg kommune bør sørge for at selskapets styremedlemmer registreres i 
styrevervregisteret. Denne anbefalingen gjelder også for selskapets datterselskap.  

 
Østfold Energi AS har gitt tilsvar på rapporten Se vedlegg 1.  
 

Vurdering 
På bakgrunn av rapportens konklusjoner og anbefalinger og ordførers tilsvar på rapporten, 
anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget bør fatte følgende vedtak i saken. 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport – «Eierskapskontroll – Østfold Energi AS», til 
orientering og slutter seg til revisjonens anbefalinger. 
Videre anbefales det at rapporten oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak: 
• Bystyret tar rapport – «Eierskapskontroll – Østfold Energi AS» til orientering, og ber 

administrasjon om å følge opp anbefalingen som fremkommer av rapporten: 
o Sarpsborg kommune henstiller til at selskapets styremedlemmer å registrere seg 

i styrevervregisteret. Denne henstilling gjelder også for selskapets 
styremedlemmer i datterselskaper 
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1 Sammendrag 

Innledning 

Norske kommuner er ofte medeiere i en rekke selskaper. Formålet med selskapsorganisering er gjerne 

interkommunalt samarbeid på områder hvor den enkelte kommune er for liten til å utføre tjenestepro-

duksjonen alene, eller å gi en profesjonell ledelse mulighet til å ivareta forretningsmessige eller faglige 

hensyn på en bedre måte. 

 

Selskapene forvalter store verdier på vegne av sine eiere. Kommunene har imidlertid ikke direkte sty-

ringsmulighet over selskapene, slik de har over sin kommuneadministrasjon. Kommunens interesser i 

selskapene utøves gjennom eierstyring, først og fremst gjennom selskapets eierorgan (generalforsam-

ling i AS, representantskap i IKS) og styringsdokumenter (vedtekter i AS, selskapsavtale i IKS, samt 

eierstrategi) og kommunens eierskapsmelding.   

 

En forutsetning for god eierstyring er at kommunen som eier sikrer klarhet i roller, herunder hvem som 

representerer kommunen i eierorgan, profesjonalitet i selskapsledelse og kontroll og oppfølging av at 

driften er i samsvar med kommunens mål og interesser. Eierskapspolitikken skal sikre kommunestyret 

innsyn i og styring med selskapene som kommunen har eierinteresser i.1 

 

Kjernen i eierskapskontroll er å vurdere kommunens praksis for eierstyring opp mot lover, forskrifter og 

kommunale vedtak. Østre Viken kommunerevisjon IKS (ØVKR) legger også til grunn Anbefalinger om 

eierskap, selskapsledelse og kontroll (2020) fra KS.2 Vi har gjennomført kontrollen ved å innhente do-

kumentasjon fra selskapet ved styre og administrasjon. I tillegg har vi innhentet opplysninger fra eier-

kommune ved ordfører og administrasjon. Kommunens ordfører og selskapets styre har avgitt hørings-

uttalelser til rapporten (vedlagt). 

 

Revisjonen har gjennomført eierskapskontroll av kommunens eierskap Østfold Energi AS med følgende 

problemstilling:  

 

 Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god 

eierstyring? 

 

Funn og vurderinger 

Vedtekter 

Revisjonens kontroll viser at selskapet har vedtekter som tilfredsstiller kravene i aksjeloven. Vedtektene 

stiller krav om at det skal velges valgkomite og anser at dette er en oppfølging av KS’ anbefaling nr. 10, 

som nettopp anbefaler at det bør fastsettes i vedtektene at valg av styrer bør skje ved bruk av valgko-

mité. Selskapets vedtekter er revidert i 2017. Revisjonen anser dette som en oppfølging KS’ anbefaling 

nr. 5, som sier at selskapets styringsdokumenter bør revideres jevnlig. 

 

Generalforsamling – representasjon og vedtak 

Revisjonens vurdering er at selskapets ordinære generalforsamling i 2022 ble avholdt i henhold til ak-

sjelovens bestemmelser. Dette innebærer for eksempel at generalforsamlingen ble avholdt innen seks 

måneder etter utgangen av foregående regnskapsår, samt at generalforsamlingen har behandlet de 

saker aksjeloven krever, blant annet godkjenning av årsregnskap og årsberetning. I og med at det er 

                                                      
1 Eierstyring vil si styring av de selskaper kommunen er medeier i. Eierskapspolitikk er et videre begrep som også 

inkluderer beslutning om hvilke selskaper kommunen skal delta i. 
2 KS, som tidligere het Kommunenes Sentralforbund, er kommunesektorens organisasjon og utviklingspartner. 
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ordføreren i Sarpsborg kommune som er oppnevnt som eierrepresentant for kommunen anser revisjo-

nen at KS sin anbefaling om å oppnevne sentrale folkevalgte som eierrepresentanter er fulgt opp. 

 

Styre – sammensetning og funksjon 

Det er revisjonens vurdering at styret innehar bred, relevant kompetanse og erfaring. Dette innebærer 

etter revisjonens syn at viktige kompetanseområder som økonomi, organisasjon og ledelse, juridiske 

kompetanse og offentlig forvaltning er hensyntatt på en hensiktsmessig vis. Med styrets sammensetning 

per i dag anser revisjon at KS' anbefaling 9 om at eierorganet må sørge for god sammensetning og 

kompetanse i styret er fulgt opp. Det er også revisjonens oppfatning at styret er valgt i tråd med aksje-

lovens og selskapets interne retningslinjer. Det er for eksempel vedtektsfestet at valg til styret skal gjen-

nomføres ved bruk av valgkomite. Revisjonen vurderer det også som positivt at det gjennomføres opp-

læring av nyvalgte styremedlemmer. 

 

Per i dag er kvinneandelen i styret på ca. 43 prosent. Tre av syv styremedlemmer er kvinner. Revisjonen 

anser med dette at kravene i aksjelovens § 20-6 og KS’ anbefaling om balansert kjønnsrepresentasjon 

i selskapets styret er fulgt opp. 

 

Revisjonen vurderer det som positivt at selskapets styreinstruks er revidert så sent som 26. april 2021. 

Det er revisjonens oppfatning at styreinstruksen slik den nå foreligger fremstår som et hensiktsmessig 

verktøy for styrets arbeid. 

 

Revisjonens mener det er uheldig at selskapet og dets styremedlemmer ikke er registrert i styrevervre-

gisteret. Åpenhet rundt hvem det er som fyller rollene som styremedlemmer i offentlig eide selskap er 

etter revisjonens syn viktig for å unngå mistanke om rolleblanding. Revisjonen anbefaler derfor Østfold 

Energi AS å sørge for at selskapets styremedlemmer registreres i styrevervregisteret. Denne anbefa-

lingen gjelder også for selskapets datterselskap. 

 

Etiske retningslinjer, habilitet og samfunnsansvar 

Revisjonen er av den oppfatning de etiske retningslinjer, prosedyrer og retningslinjer som selskapet har 

utarbeidet og opererer i henhold til på en hensiktsmessig måte følger opp flere av de anbefalingene for 

eierskap som KS har fremmet. Vi vil særlig peke på KS 19 som peker på at selskapsstyrene bør utar-

beide etiske retningslinjer for selskapets drift, samt anbefalingen om å etablere rutiner for vurdering og 

håndtering av habilitet.  

 

Kommunens eierskapsmelding og eierstrategi 

Bystyret i Sarpsborg behandlet kommunens eierskapsmelding og eierstrategiene for de enkelte selska-

pene hvor kommunen har eierandeler i april 2022. Med bakgrunn i dette anser revisjonen at Sarpsborg 

kommune har forholdt seg til kommunelovens § 26, som sier at kommunestyret selv minst én gang i 

valgperioden skal vedta en eierskapsmelding. Revisjonen vurderer det som positivt at bystyret i Sarps-

borg årlig behandler eierskapsmelding for kommunens eierportefølje. Med dette mener revisjonen at 

Sarpsborg kommune følger opp KS sin anbefaling om at eierskapsmelding eller rapport om selskapene 

årlig skal legges frem for bystyret til behandling. 

 

Rapportering og eiermøter 

Det er revisjonens oppfatning at rapporteringen fra selskapet til Sarpsborg kommune som eier er god. 

Dette begrunnes i at det er etablert en praksis for at det avholdes to eiermøter per år, noe revisjonen 

vurderer er i tråd med KS' anbefaling om at det jevnlig bør gjennomføres eiermøter for å bidra til god 

kunnskap om og dialog med selskapet. Det er revisjonens oppfatning at aktivt kommunalt eierskap for-

utsetter at eierskapspolitikken løftes høyt opp på den politiske dagsorden. Revisjonen er av den oppfat-

ning at den praksis som er etablert i Sarpsborg, hvor kommunens eierskapsmelding med tilhørende 
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eierstrategier, behandles en gang per år, vitner om aktiv utøvelse av det kommunale eierskapet.  

 

Det er etter revisjonens syn nødvendig at kommunen har tiltak som sikrer en forsvarlig og demokratisk 

behandling av eiersakene. Dette mener revisjonen at Sarpsborg kommune ivaretar ved at eierskaps-

melding og eierskapsstrategier behandles en gang per år. Like viktig mener revisjonen det er at års-

regnskapene og protokoller fra generalforsamlinger hvor kommunen har eierinteresser, legges frem for 

bystyret som orienteringssaker. På denne måten mener revisjonen at ikke bare de folkevalgte, men 

også innbyggerne og offentligheten forøvrig sikres innsyn i kommunens eiersaker. 

 

Konklusjon og anbefaling 

Basert på vurderingene konkluderer revisjonen med at Sarpsborg kommune i stor grad utøver sitt eier-

skap i Østfold Energi AS i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eiersty-

ring. 

 

Revisjonen har følgende anbefaling: 

 

a. Sarpsborg kommune bør sørge for at selskapets styremedlemmer registreres i styrevervregis-

teret. Denne anbefalingen gjelder også for selskapets datterselskap.  
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2 Prosjektmandat 

I henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner § 23-4 skal det gjennomføres eierskapskontroll. Dette 

innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover 

og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.  

 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommu-

nestyret er konstituert, utarbeide en plan for eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen skal 

baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap for å finne ut hvor det er størst 

behov for slik kontroll. 

 

Eierskapskontrollen er gjennomført på bakgrunn av kontrollutvalgets sak PS 21/24 «Rullering av plan 

for eierskapskontroll 2020 – 2023» hvor det ble prioritert at det skulle gjennomføres en eierskapskontroll 

av Østfold Energi AS. Bystyret ble orientert om rulleringen i RS 17/21, 17. juni 2021. 

 

Vi har kvalitetssikret datagrunnlaget underveis ved at intervjuede personer har verifisert intervjureferat 

og gjennom intern kvalitetssikring. Rapporten er sendt til uttalelse til selskapet og til den som utøver 

kommunens eierfunksjon, i tråd med forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 14. Høringsuttalelsene 

ligger vedlagt. 

 

Kontrollen er gjennomført i tidsrommet august – november 2022 av forvaltningsrevisor Frank Willy Vind-

løv Larsen. Revisorenes habilitet og uavhengighet er vurdert opp mot kommunen og den undersøkte 

virksomheten, og revisjonen har vurdert at deltakerne i kontrollen er habile til å utføre prosjektet. 

 

Revisjonen vil takke selskapet og kommunen for godt samarbeid i forbindelse med prosjektarbeidet. 

 

 

 

 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy, 15.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Casper Støten (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor 
Frank Willy Vindløv Larsen (sign.) 

forvaltningsrevisor 
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3 Fremgangsmåte for eierskapskontrollen 

 Problemstilling og avgrensning 

Kontrollen er gjennomført med følgende problemstilling:  

 Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god 

eierstyring? 

 

Kjernen i eierskapskontroll er å vurdere kommunens praksis for eierstyring opp mot lover, forskrifter og 

kommunale vedtak. Eierskapskontrollen er gjennomført på bakgrunn av Sarpsborg kommunes Plan for 

eierskapskontroll 2020–2023 og NKRFs Standard for eierskapskontroll (RSK 002; 2020) og Veileder i 

selskapskontroll (2018).  

 

Grundig gjennomgang av selskapets drift vil kreve en forvaltningsrevisjon. Undersøkelse av eiers kunn-

skap og oppfatning av selskapets drift og tiltak for å sikre selskapets drift, er imidlertid en del av eiers-

kapskontrollen. Resultatet av eierskapskontrollen kan tilsi at det iverksettes forvaltningsrevisjon, der 

man legger til grunn NKRFs Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Vedtak om forvaltningsrevisjon 

i selskaper skal innarbeides i plan for forvaltningsrevisjon for planperioden.   

 

Revisjonens vurderinger baserer seg i hovedsak på innhentede data for perioden 2021–2022.  

 

 Om vurderingskriterier 

Vurderingskriterier er en samlebetegnelse for krav og forventninger som blir brukt til å vurdere ulike 

sider av kommunens eierskap og selskapets virksomhet. Kriteriene fastsettes vanligvis med basis i føl-

gende kilder: lovverk, nasjonale politiske føringer, kommunens retningslinjer og vedtak, anerkjent teori 

på området og sammenlignbare virksomheters løsninger og resultater. 

 

Vurderingskriterier presenteres i kap. 4.1.  

 

 Metoder  

I henhold til god revisjonsskikk skal praksis eller tilstand i revidert enhet beskrives i et omfang som i 

tilstrekkelig grad underbygger revisjonens vurderinger og konklusjoner. Datagrunnlaget i eierskapskon-

trollen er innhentet gjennom dokumentanalyser og intervju.  

 

Dokumentanalyse 

Revisjonen viser i denne sammenheng til kapitel 5 hvor kildene for denne eierskapskontrollen er listet 

opp. Egenerklæring fra selskapets styre og eierrepresentanten fra Sarpsborg kommune har vært viktige 

dokumenter i denne eierskapskontrollen. Det samme gjelder for selskapets vedtekter, selskapets års-

melding for 2021 og halvårsmelding for 1. halvår 2022, samt styreprotokoller og protokoller fra selska-

pets generalforsamling. Også Sarpsborg kommunes eierskapsmelding for 2022 har vært et viktig doku-

ment i denne kontrollen. 

 

Intervju 

Revisjonen har intervjuet ordfører Sindre Martinsen-Evje som eierrepresentant for Sarpsborg kommune.   
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 Informasjon om Østfold Energi AS  

Østfold Energi AS er produsent av fornybar energi. Selskapet ble stiftet 27. mai 1998.3  Konsernet Øst-

fold Energi AS er deleier i en rekke selskaper som vist i figur 1. 

 

3.4.1 Eiere 

I henhold til aksjonærregisteret  har Østfold Energi AS følgende eiere per 31.12.2021: 

 Viken fylkeskommune (45%) 

 Sarpsborg kommune (15,23%) 

 Indre Østfold kommune (10,74%) 

 Moss kommune (7,96%) 

 Halden kommune (7,67%) 

 Fredrikstad kommune (5,66%) 

 Våler kommune (1,52%) 

 Marker kommune (1,49%) 

 Skiptvedt kommune (1,49%) 

 Aremark kommune (1,45%) 

 Aurskog-Høland kommune (1,44%) 

 Rakkestad kommune (0,14%) 

 Råde kommune (0,13%) 

 Hvaler kommune (0,08%) 

 

3.4.2 Organisasjon og ledelse 

Selskapet har 53 ansatte fordelt på Lærdal, Rakkestad og hovedkontoret i Sarpsborg. 

 

Østfold Energi produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, solkraft og fjernvarme. 

 

Vannkraftområdet består av to avdelinger: Produksjon og Marked. Produksjon har ansvar for alle vann-

kraftverkene Østfold Energi driver selv. Marked har ansvar for salg av kraft og oppfølging av deleide 

kraftselskaper (inkludert vindkraft). 

 

Fjernvarme er organisert som et eget forretningsområde med både produksjon og salg. 

 

Underlagt administrerende direktør har Østfold Energi AS en stab med tre avdelinger: 

 

 økonomi, finans og risiko 

 HR og samfunn 

 strategi og forretningsutvikling 

 

  

                                                      
3 Østfold Energis forgjenger, Østfold Kraftforsyning, ble stiftet av fylkeskommunen i 1974. 

46



 
 

9 
 

3.4.3 Utvalgte økonomiske hovedtall4 

TABELL 1 UTVALGTE ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR REGNSKAPSÅRENE 2018 - 2021 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarpsborg kommunes andel av utbytte for 2021 utgjorde omlag 13,2 millioner kr. 

 

3.4.4 Østfold Energi AS – eierskap i andre selskap 

 

 
FIGUR 1 OVERSIKT OVER KONSERNET ØSTFOLD ENERGI AS' EIERSKAP I ANDRE SELSKAP 

 

  

                                                      
4 Årsrapport 2021, s. 8, (https://www.ostfoldenergi.no/wp-content/uploads/2022/04/Ostfold-Energi-Ars-

rapport-2021-2.pdf), 19.08.22 

 2021 2020 2019 2018 

Driftsinntekter mill.kr 1100 334 658 701 

Driftsresultat mill.kr 728 74 380 346 

Årsresultat mill.kr 292 84 191 165 

      

Totalkapital mill.kr 4659 4230 4509 4435 

Egenkapital mill.kr 2315 2174 2233 2070 

      

Utbytte til eierne mill.kr 87 145 130 56 
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4 Kommunens eierskap i Østfold Energi AS 

Problemstilling: Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser 
og etablerte normer for god eierstyring? 
 

 Vurderingskriterier 

Vedtekter  

I henhold til lov om aksjeselskaper (aksjeloven) § 2-1 skal de som stifter et aksjeselskap opprette et 

stiftelsesdokument, som skal inneholde selskapets vedtekter. Vedtektene, jf. lovens § 2-2, skal minst angi:  

 

1. selskapets foretaksnavn, 

2. selskapets virksomhet (tidligere kalt formål), 

3. aksjekapitalens størrelse, 

4. aksjenes pålydende beløp. 

 

Vedtekter eller eierstrategi bør angi andre forhold som framgår av kommunens eierskapsmelding, for 

eksempel krav om valgkomité (jf. KS' anbefaling 10) eller forlenget innkallingsfrist.  

 

Generalforsamling – representasjon og vedtak 

I aksjeselskaper er generalforsamlingen øverste organ – eierorganet. Aksjelovens kapittel 5 inneholder 

regler om generalforsamling. Det heter følgende i lovens § 5-2: Aksjeeierne har rett til å møte i general-

forsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg.  

 

Når en kommune er aksjeeier, må kommunestyret delegere til ordfører eller andre å møte i generalfor-

samling. Vedkommende kalles fullmektig til generalforsamling. Terminologien skiller seg fra representant-

skapsmedlem, jf. IKS-loven. Begge betegnes eierrepresentant, det vil si kommunens representant i eier-

organ (representantskap i IKS, generalforsamling i AS). KS' anbefaling 8 påpeker at representantskapet 

har noe større innflytelse over forvaltningen av et IKS enn generalforsamlingen har i et AS. 

 

KS' anbefaling 7 anbefaler kommunestyret å oppnevne sentrale folkevalgte som eierrepresentanter i ei-

erorgan. Dette bidrar til å forenkle samhandling og kommunikasjon mellom kommunestyre og eierorgan.  

 

Aksjeloven § 5-5 fastsetter at innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår skal selskapet 

holde ordinær generalforsamling. Her skal følgende saker behandles og avgjøres:  

1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning.  

2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.  

 

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning skal senest én uke før generalforsamlingen sendes til 

hver aksjeeier med kjent adresse. 

 

Generalforsamling innkalles av styret, jf. lovens § 5-9. Innkallingen skal være skriftlig og angi tid og sted 

for møtet og saksliste. I henhold til lovens § 5-10 skal innkalling til generalforsamling sendes senest en 

uke før møtet avholdes, om ikke vedtektene setter en lengre frist, jf. § 5-10.  

 

Generalforsamlingen skal velge en møteleder, jf. § 5-12, som skal sørge for at det føres protokoll for 

generalforsamlingen, jf. § 5-16. I protokollen skal generalforsamlingens vedtak inntas med angivelse av 
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utfallet av avstemningene. Protokollen skal underskrives (signeres) av møteleder og minst én annen per-

son valgt av generalforsamlingen blant de som er til stede.  

 

Styre – sammensetning og funksjon 

Aksjonærvalgte medlemmer av aksjeselskapets styre velges av generalforsamlingen, jf. lovens § 6-3. I 

selskap med flere enn 30 ansatte kan et flertall av de ansatte kreve at ett styremedlem velges av og blant 

de ansatte. I henhold til § 6-4 skal ansattevalgte styremedlemmer velges av og blant de ansatte. 

 

Aksjeloven § 6-3 sier at medlemmene av styret velges av generalforsamlingen, som også bestemmer om 

det skal velges varamedlemmer. Dersom det oppnevnes varamedlemmer til styret, tilrår KS' anbefaling 

14 å oppnevne numeriske varamedlemmer. Dette begrunner KS med at numeriske varamedlemmer sikrer 

kontinuitet og kompetanse i styret.  

 

KS' anbefaling 10 anbefaler at bruk av valgkomité ved styreoppnevnelser fastsettes i vedtekter/selskaps-

avtale for kommunalt eide selskaper.  

 

KS' anbefaling 9 anbefaler eierne gjennom selskapets eierorgan å sørge for god sammensetning og kom-

petanse i styret. Styret skal gjenspeile selskapets behov for kompetanse innen bl.a. økonomi, organisa-

sjon og marked.  

 

KS' anbefaling 11 sier at eierorganet bør sørge for balansert kjønnsrepresentasjon i styrer. Reglene i 

aksjeloven § 20-6 om representasjon av begge kjønn i styret gjelder tilsvarende for aksjeselskap hvor 

kommuner og fylkeskommuner til sammen eier minst to tredeler av aksjene i selskapet. Dette følger av 

kommuneloven § 21-1. Av § 20-6 (1) følger det at dersom styret har seks til åtte medlemmer, skal hvert 

kjønn være representert med minst tre.  

 

For å unngå rolleblanding og dobbeltroller i konsernforhold, gir KS’ i sin anbefaling nr. 13 uttrykk for sty-

remedlemmer i morselskapet som hovedregel ikke bør sitte i styrene i datterselskaper.  

 

Åpenhet rundt hvilke roller lokalpolitikere har er blant annet viktig for å unngå mistanke om rolleblanding. 

Alle som påtar seg styreverv og som sitter i ledelsen for kommunale eller fylkeskommunale foretak og 

selskaper bør registreres i KS styrevervregister, jf. KS anbefaling nr. 17.  

 

Styring av kommunalt eide selskaper (2012) opplyser (s. 131) at aksjeselskaper med ansattevalgte sty-

remedlemmer skal ha en styreinstruks som setter ramme for styrets arbeid. Det er ingen regler for hva en 

styreinstruks skal inneholde. 

 

Aksjeloven (§ 6-15) pålegger daglig leder å gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og 

resultatutvikling minst hver fjerde måned.  

 

Etiske retningslinjer – habilitet og samfunnsansvar 

For å bidra til etisk forsvarlig drift av kommunalt eide selskap anbefaler KS at eierkommunene sørger for 

at selskapsstyrene utarbeider og jevnlig reviderer etiske retningslinjer for selskapets drift (KS anbefaling 

19). En viktig side ved etisk forsvarlig drift innebærer å gjøre vurderinger av habilitet. Dette gjelder selv-

følgelig for selskapets styrende organer og daglig ledelse, men også for den enkelte ansatte i virksomhe-

ten. KS anbefaler derfor at selskapet etablerer rutiner for vurdering og håndtering av habilitet (KS anbe-

faling nr. 15).  
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Kommunens eierskapsmelding 

I henhold til kommuneloven § 26 skal kommunen minst én gang i valgperioden utarbeide en eierskaps-

melding som skal vedtas av kommunestyret selv. At kravet til eierskapsmelding er tatt inn i loven, marke-

rer kommunestyrets overordnede ansvar for de verdier og den tjenesteproduksjon som forvaltes av sels-

kaper hvor kommunen har eierinteresser5. Kommunestyrets behandling av eierskapsmelding bidrar til å 

sikre innbyggere og offentlighet innsyn i kommunens eiersaker. 

 

KS' anbefaling 4 anbefaler at det årlig legges frem eierskapsmelding eller rapport om selskapene for 

kommunestyret.  

 

Eierstrategi  

Når kommunestyret har valgt å legge en del av sin virksomhet inn i et selskap, medfører det overføring 

av styringsrett til virksomheten. Oppgaven til selskapets styre og administrasjon er å planlegge, forvalte 

og drive virksomheten innenfor en ytre ramme som er trukket opp av eier(ne). Den ytre rammen består 

av eierskapsmeldingen og eierstrategien, samt selskapsavtalen eller vedtektene for selskapet. 

 

KS' anbefaling 5 sier at dersom vedtektene/selskapsavtalen kun regulerer de forholdene som er påkrevet 

(minstekrav) etter den aktuelle selskapsloven, kan det noen ganger være hensiktsmessig å utarbeide 

andre styringsdokumenter. Kommunen kan ha strategi- og styringsdokumenter som alle selskapene må 

forholde seg til, for eksempel en generell miljøpolicy, åpenhetsprofil eller mål om lokale utviklingstiltak 

som selskapene skal bidra til å realisere. Slike dokumenter er ikke lovfestet, men kan være en del av 

eierstyringen. Det er først og fremst eierne, det vil si de folkevalgte, som har behov for slike dokumenter. 

Innenfor dette skal selskapet ha betydelig grad av spillerom. 

 

Det skilles altså mellom eierstrategi og selskapsstrategi (strategiplan). Revisjonen legger til grunn at ei-

erstrategi ikke er et krav i henhold til KS, men kan være hensiktsmessig, bl.a. for å gi styringssignaler fra 

eierne i fellesskap til selskapet.  

 

Rapportering og eiermøter 

Aktivt kommunalt eierskap forutsetter at eierskapspolitikken løftes høyt opp på den politiske dagsorden 

og at selskapets virksomhet ses i sammenheng med andre sider ved kommunepolitikken. Kommunestyret 

har det overordnede ansvaret for hele kommunens virksomhet, også den som drives av de kommunalt 

eide selskapene. Rutiner for eierskapet skal gjøre kommunale eiere i stand til å kontrollere, evaluere og 

eventuelt korrigere selskapers virksomhet.  

 

By- og regionforskningsinstituttet NIBR skriver i Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kom-

munalt eierskap (2015): "Forutsetningene for demokratisk kontroll endrer seg når tjenesteproduksjon or-

ganiseres i kommunaleide selskaper. Grunnen til dette, er at selskapene i mindre grad er direkte underlagt 

kommunestyrets kontinuerlige overvåkning og beslutninger. Samtidig som politikerne mister noen sty-

ringsmuligheter, så kan det tenkes at de får noen nye. Hvis de folkevalgte er bevisste på at de har en rolle 

som bestillere, og at dette gjør det nødvendig for dem å få tilstrekkelig informasjon om selskapets virk-

somhet, kan de få større innsikt i hvordan tjenesteproduksjonen foregår og i hvilken grad de etterspurte 

resultatene oppnås." 

 

                                                      
5 Prop 46L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner. 
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KS' anbefaling 6 anbefaler at det jevnlig gjennomføres eiermøter for å bidra til god kunnskap om og dialog 

med selskapet. Eiermøte er et møte mellom eierkommune og selskapets styre og daglige leder, ofte felles 

for eierkommunene. Eiermøte er en uformell arena der det ikke treffes vedtak, for gjensidig informasjons-

utveksling og forventningsavklaring. 
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 Datagrunnlag 

4.2.1 Vedtekter  

Vedtektene6 til Østfold Energi AS har følgende innhold: 

 

§ 1 Selskapets navn 

Selskapets navn er Østfold Energi AS 

 

§ 2 Selskapets forretningskontor 

Selskapet skal ha forretningskontor i Sarpsborg 

 

§ 3 Selskapets formål 

Selskapets formål er angitt å være produksjon, kjøp, salg, samt distribusjon av ulike energiformer. Sel-

skapet skal bygge, eie og drive anlegg i den forbindelse. I tillegg til dette skal selskapet utvikle annen 

lønnsom forretningsvirksomhet basert på selskapets ressurser og kompetanse. I dette ligger det også at 

selskapet skal delta i relevant forskning, utvikling og innovasjon. Det inngår også i selskapets formål å 

delta i andre selskap som fremmer de forannevnte formål. 

  

§ 4 Selskapets aksjekapital 

Selskapets aksjekapital er på 70 000 000 NOK, fordelt på 70 000 aksjer, hver pålydende 1 000 NOK. 

 

§ 5 Omsetning av aksjer 

Vedtektene til selskapet regulerer at bare kommuner i Østfold, slik strukturen var 31.12.2016, sammen-

slåtte kommuner hvor minst én slik kommune inngår, Østfold fylkeskommune, eller sammenslåtte fylkes-

kommuner hvor Østfold fylkeskommune inngår, eller Østfold Energi AS, kan være aksjonærer i selskapet. 

Overdragelse av aksjer kan bare skje til disse aksjonærene. En slik overdragelse skal godkjennes av 

styret. 

 

§ 6 Selskapets styre 

Styrets vedtekter bestemmer at styret skal ha 7 styremedlemmer.  

 

§ 7 Firma/signatur 

Vedtektene angir at selskapets firma tegnes av styrets leder eller av to styremedlemmer, i begge tilfeller 

i fellesskap med administrerende direktør. 

 

§ 8 Generalforsamlingen 

Den ordinære generalforsamling skal behandle og godkjenne årsregnskap og årsberetning, samt avgjøre 

eventuell utdeling av utbytte. Generalforsamlingen skal også velge valgkomité som forbereder valg av 

styre for generalforsamlingen. I tillegg til dette skal generalforsamlingen fatte beslutninger i andre saker 

som etter lover eller vedtekter hører inn under generalforsamlingens myndighetsområde. Vedtektene be-

stemmer at en aksjonær kun kan la seg representere av én fullmektig. 

 

§ 9 Aksjeloven 

Denne paragrafen viser til at dersom vedtektene ikke bestemmer annet, gjelder den til enhver tid gjel-

dende aksjelovgivning. I denne paragrafen er det også nedfelt at endring av vedtektene krever tilslutning 

                                                      
6  www.ostfoldenergi.no/wp-content/uploads/2019/02/Vedtekter-for-%C3%98stfold-Energi-AS-.pdf, 

22.08.2022 
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fra mer enn ¾ av den aksjekapital som er representert i generalforsamlingen. 

 

Eierrepresentanten for Sarpsborg kommune har opplyst revisjonen om at selskapets vedtekter sist gang 

ble endret på generalforsamling 18.09.2017. Den gang ble antallet styrerepresentanter redusert fra 14 til 

7 medlemmer (§ 6). Endringen ble gjort med virkning fra 7. mai 2018. I tillegg til dette ble vedtektene 

oppdatert med hensyn til hvem som kan være eier i Østfold Energi AS (§5). 

 

4.2.2 Generalforsamling – representasjon og vedtak 

Generalforsamlingen er selskapets øverste organ, og det er i generalforsamlingen eierne utøver sin 

myndighet. Eierne fatter beslutninger og instruerer selskapet i generalforsamling, jf. aksjelovens bestem-

melser. Det holdes vanligvis generalsamling i selskapet en gang i året, vanligvis i mai. Selskapets siste 

ordinære generalforsamling ble avholdt 31. mai 2022. 

 

I henhold til Sarpsborg kommunes delegasjonsreglement pkt. 18.2 «Myndighet til ordfører» er ordfører 

delegert myndighet til å representere kommunen ved alle generalforsamlinger i selskap som kommunen 

har eierandeler i. Ordfører er også gitt fullmakt til å oppnevne representanter til å opptre på sine vegne.  

 

Ifølge selskapets vedtekter punkt 8 skal den ordinære generalforsamling behandle og avgjøre følgende:  

 

1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.  

2. Valg av valgkomité som forbereder valg av styre for generalforsamlingen.  

3. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.  

 

Innkallingene til generalforsamlingene til Østfold Energi AS er skriftlige og angir saker som skal opp til 

behandling, samt tid og sted for møtet. Innkallingen til ordinær generalforsamling 2022 ble sendt ut med 

over 3 ukers varsel.   

 

Sakslisten fra denne generalforsamlingen så ut som følger:  

 

Sak 1:  Valg av møteleder 

Sak 2:  Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder. 

Sak 3:  Styrets beretning for driftsåret 1. januar til 31. desember 2021 

Sak 4:  Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, samt anvendelse av resultat iht. fastsatt 

balanse 31. desember 2021 

Sak 5:  Fastsettelse av revisors godtgjørelse for 2021 

Sak 6:  Innstilling fra valgkomiteen til generalforsamlingen 2022 

i. Valg av styremedlemmer 

ii. Valg av styrets leder 

iii. Valg av styrets nestleder 

iv. Valg av varamedlemmer 

II. Valg av medlemmer til valgkomiteen 

i. Valg av leder til valgkomiteen 

III. Godtgjørelse til styrets medlemmer 

 

Saksdokumenter og selskapets årsrapport for 2021 fulgte innkallingen som vedlegg. 

 

Det ble ført protokoll fra generalforsamlingene. Protokollen gjengir vedtakene som var oppe til behandling. 
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Blant annet inneholder protokollen vedtakene knyttet til årsregnskap og årsberetning, herunder dispone-

ring av resultatet og utdeling av utbytte. Protokollen er datert. Signert protokoll ble lagt frem for bystyret i 

Sarpsborg som referatsak i bystyrets møte 15. september 2022.  

 

4.2.3 Styre – sammensetning og funksjon  

Østfold Energi AS skal i henhold til vedtektenes § 8 og aksjonæravtalens pkt. 5 ha en valgkomité. Det er 

eierne som oppnevner og velger en valgkomité som skal forberede styrevalget. Størrelsen på styret og 

valg til styret fremgår av aksjonæravtalen, som inneholder valgkomiteens mandat, samt i en egen instruks 

for valgkomiteen som er vedtatt av generalforsamlingen. Denne instruksen for valgkomiteen i Østfold 

Energi AS ble vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 18. september 2017.   

 

Valgkomitéens oppgaver innebærer å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av styrets aksjonær-

valgte medlemmer, herunder leder og varamedlemmer, samt å legge frem forslag størrelsen på styrets 

godtgjørelse. 7 Det ligger også til valgkomitéen, før den avgir sin innstilling, på en hensiktsmessig måte 

å rådføre seg med styrets leder, administrerende direktør og representanter for aksjonærene. Eierrepre-

sentanten for Sarpsborg kommune har opplyst at han, i forbindelse med valg til styret, kontaktes av valg-

komiteen. Han gjør da en sondering blant de andre eierkommunene og fremmer et felles innspill på sty-

rekandidater til valgkomiteen. 

 

Av valgkomiteens instruks fremgår det at valgkomitéen, ved avgivelse av sin innstilling til styresammen-

setning, blant annet skal legge vekt på følgende: 

 Styrets sammensetning bør gjenspeile selskapets behov for kompetanse, kapasitet og balanserte 

beslutninger. 

 I og med at selskapet har et revisjonsutvalg bør minst ett av styremedlemmene ha relevant regn-

skaps- eller revisorfaglig kompetanse og samtidig være uavhengig av virksomheten. 

 Styret bør sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. 

 Styret bør ha en fornuftig kjønns- og alderssammensetning. 

 Styret bør sammensettes slik at det kan fungere godt som et kollegialt organ. 

 Valgkomitéen bør begrunne sin innstilling og for øvrig så langt det passer følge kravene i 

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES). 

 

I henhold til samme instruks skal valgkomitéen , før den avgir sin innstilling, evaluere styrets virksomhet, 

kompetanse og sammensetning. Denne evalueringen skal skje på basis av styrets egen evalueringsrap-

port. Styret velges i generalforsamling, jf. selskapets vedtekter 8. 

 

Eierrepresentanten for Sarpsborg kommune har opplyst revisjonen om at det gjennomføres årlige egen-

evalueringer av styret. I tillegg til dette gjøres det en evaluering av samspill mellom administrerende di-

rektør og styret. Den siste egenevalueringen ble gjennomført av styret i desember 2021. Denne evalue-

ringen ble behandlet i styret i januar 2022.  

 

Ifølge egenerklæring fra kommunens eierrepresentant innebærer styrets egenevaluering at styret vurde-

rer egen praksis i forhold til følgende påstander: 

 

a. Styret er sammensatt slik at samlet kompetanse (økonomisk, juridisk, 

faglig m.m.) og erfaring er hensiktsmessig i forhold til selskapets behov 

                                                      
7 Instruks for valgkomiteen i Østfold Energi AS 
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innenfor våre forretningsområder. 

b. Østfold Energi har gode og dekkende strategier, mål og verdier. 

c. Styret har tilstrekkelig fokus på selskapets økonomiske og finansielle 

situasjon. 

d. Styret får tilstrekkelig rapportering om resultater, kostnader, avvik og 

risikostyring. 

e. Styret har tilstrekkelig fokus på etterlevelse av lover, selskapets vedtekter, 

styreinstruks og andre retningslinjer. 

f. Styret har et bevisst forhold til arbeidsdelingen mellom styret og 

administrerende direktør. 

g. Styrets revisjonsutvalg fungerer godt som styrets arbeidsutvalg. Orienteringene og saksframleg-

gene fra revisjonsutvalget har god kvalitet. 

h. Styret opptrer som et kollegium hvor rollen som selskapets tillitsvalgt er 

grunnleggende. 

i. Styrets møter og varigheten av disse er tilstrekkelig for å utøve et ansvarlig 

styrearbeid både i den enkelte sak og for å vurdere selskapets totale 

virksomhet og utvikling. 

j. Styrets arbeid er preget av gode prosesser som sikrer involvering, reell 

påvirkning og velfunderte vurderinger og beslutninger 

k. Styremedlemmene er alltid tilstrekkelig forberedt og utviser delaktighet og 

engasjement samt tillit til hverandre. 

l. Styret ledes slik at det fremmer et godt samarbeid mellom eiere, styret og 

ledelsen. 

m. Det føres protokoll med tilstrekkelig referat fra styremøtene. 

n. Det er gjennomgående god kvalitet på sakspapirer og annen informasjon 

som skal tjene som underlag for styrets beslutninger og diskusjoner både i 

forhold til enkeltsaker og i forhold til selskapets strategiske planer. 

o. Styret har tilfredsstillende kontroll med oppfølging og gjennomføring av de 

vedtak som treffes. 

 

Resultatene fra styrets egenevaluering viser, i likhet med de to foregående år, meget høy score på alle 

områder og gir et bilde av et styre som fungerer meget godt. På en skala fra 1-6 (hvor 6 er «meget godt»), 

er gjennomsnittskåren 5,4 på styrets egenevaluering. 

 

Eierrepresentanten for Sarpsborg kommune har opplyst at det ble valgt nye medlemmer til selskapets 

styre på generalforsamlingen som ble gjennomført i mai 2022. Det ble gjennomført opplæring av de nye 

styremedlemmene 19. august 2022. Sarpsborg kommune som organisasjon har ikke styremedlemmer i 

Østfold Energi AS. 

 

Etter generalforsamlingen i 2022 består styret av tre kvinner og fire menn. Kvinneandelen i selskapets 

styre er på ca. 43 %. 

 

Det er utarbeidet en styreinstruks for styret i Østfold Energi AS. Denne ble vedtatt av selskapets styre 26. 

april 2021. Denne styreinstruksen trekker opp retningslinjene for styrets arbeid blant annet ved å rede-

gjøre for hva som er styrets ansvar og oppgaver. Instruksen inneholder blant annet bestemmelser om 

saksbehandlingen i styret. I tillegg til dette er det utarbeidet bestemmelser knyttet til uavhengighet og 

habilitet, samt retningslinjer vedrørende taushetsplikt og sikkerhet. 
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I tillegg til de bestemmelsene som allerede er nevnt inneholder styreinstruksen bestemmelser som legger 

rammene for daglig leders virke. Til dette siste er det for eksempel bestemt at daglig leder skal rapportere 

til styret om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling. Dette skal skje minst hver tredje måned.  

 

Revisjonens kontroll av styreprotokoller for perioden 16. juni 2021 – 15. juni 2022 viser at daglig leder 

rapporterer på virksomhetens status i alle styremøter. Kontrollen av disse styreprotokollene viser også at 

styret behandler og vedtar en aktivitetsplan for sitt arbeid. Undersøkelsen viser at styrets aktivitetsplan 

for 2022 ble behandlet i sak 21/48. 

 

Revisjonens kontroll har også vist at styremedlemmene i Østfold Energi AS ikke er valgt som styremed-

lemmer i datterselskap.  

 

4.2.4 Etiske retningslinjer – habilitet og samfunnsansvar 

Østfold Energi AS har utarbeidet etiske retningslinjer. Disse inneholder generelle retningslinjer for akt-

somhet og adferd som gjelder for alle i selskapet og dreier seg i vid forstand om holdninger, motivasjon 

og bedriftskultur. Mer konkret omhandler de etiske retningslinjene temaer som:  

 

 Habilitet 

 Taushetsplikt 

 Arbeidsmiljø 

 Lojalitet 

 Forholdet til kunder 

 Forholdet til leverandører og andre forbindelser 

 

Det er først og fremst gjennom presentasjon av virksomheten gjennom årsberetning og presentasjon av 

virksomheten på generalforsamlinger og eiermøter at eier gjør seg kjent med hvordan selskapet ivaretar 

sitt samfunnsansvar. På generalforsamlingen blir blant annet selskapets årlige bærekraftsrapport presen-

tert. 

 

Selskapet viser til at de har utarbeidet prosedyrer, prinsipper etc. innenfor følgende områder:   

 

 Misligheter og korrupsjon: Behandlet i bærekraftsrapporten og etiske retningslinjer. 

 Anskaffelser: behandlet i prinsipper for innkjøp - innkjøpsprosessen i Østfold Energi AS, inn-

kjøpshåndbok i Østfold Energi AS. 

 Planer og systemer for HMS: behandlet i prinsipper for HMS i Østfold Energi AS, i tillegg finnes 

det flere håndbøker, instrukser mv. 

 Miljøansvar: behandlet i Prinsipper for miljøansvar i Østfold Energi AS. 

 Likestilling: behandlet i bærekraftsrapporten, prinsipper for HR i Østfold Energi AS og etiske ret-

ningslinjer. 

 

4.2.5 Kommunens eierskapsmelding 

Bystyret i Sarpsborg behandlet kommunens eierskapsmelding og eierstrategiene for de enkelte selskap-

ene hvor kommunen har eierandeler i sak 30/22, 21. april 2022. Bystyrets vedtak ble: «Sarpsborg kom-

munes eierskapspolitikk og eierskapsmelding 2022 tas til orientering». Sarpsborg kommunes eierrepre-

sentant har opplyst revisjonen om at bystyret årlig behandler eierskapsmelding for kommunens 

eierportefølje.  
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Sarpsborg kommune forventer at alle som påtar seg styreverv for kommunale selskaper skal  

registrere vervene på Kommunenes sentralforbund sitt styrevervregister.8 Dette registeret er  

tilgjengelig for allmennheten gjennom www.styrevervregisteret.no. Revisjonens kontroll viser at selska-

pets styremedlemmer ikke er registrert i styreverv registeret.  

 

4.2.6 Eierstrategi 

Sarpsborg kommune beskriver i sin eierskapsmelding at motivasjonen for å eie Østfold Energi er flersidig. 

På den ene siden har kommunen en finansiell interesse i å være deleier av Østfold Energi AS og på den 

andre siden sies det også være en samfunnspolitisk dimensjon ved eierskapet i og med at selskapet 

gjennom sin virksomhet forvalter naturressurser som vann, vind og bioenergi. Når det gjelder de finansi-

elle sidene av eierskapet har eierrepresentanten fra Sarpsborg kommune informert revisjonen om at ei-

ermøtet, som ble avholdt 23. mars 2021, vedtok ny utbyttemodell. Denne modellen innebærer at eierne 

tar ut et utbytte tilsvarende 65 % av selskapets resultat etter skatt. Tidligere hadde man en utbyttepolitikk 

hvor man tok utbytte basert på selskapets verdi.  

 

Bystyret i Sarpsborg gjorde i 68/17 vedtak om at Sarpsborg kommune skal fortsette som langsiktig eier i 

Østfold Energi AS.  

 

I forbindelse med sammenslåingen Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner til Viken fylkeskom-

mune ble det i desember 2019 inngått en avtale mellom Sarpsborg kommune og Østfold kommune om 

vederlagsfri overdragelse av aksjer i Østfold Energi AS. For Sarpsborg kommune sin del innebar avtalen 

at kommunen ville stå som eier av 15,22% i 2020 og 18,05% av aksjene i 2032. Stortinget har i 2022 

vedtatt avvikling av Viken fylkeskommune. Denne avviklingen vil i henhold til eierskapsmeldingen kunne 

endre fordelingen av aksjepostene i Østfold Energi AS. 

 

Eierrepresentanten peker på at den eiermodellen som er valgt for selskapet uttrykker klare forventninger 

til selskapet. I selskapets konsernstrategi og funksjonsstrategier er det også uttrykt en rekke målsettinger, 

samt at disse igjen er brutt ned i selskapets KPI-oversikter.9 Eierrepresentanten viser til at eiernes mål-

settinger fremkommer i selskapets strategi. Denne baserer seg på styrets melding til eierne fra 2017 som 

er politisk godkjent av eierne, i aksjonæravtale, samt i den tidligere nevnte utbyttepolitikken. Eierrepre-

sentanten peker på at det ikke er gitt direkte føringer fra enkeltkommunene. Han mener at dette ville være 

uheldig da selskapet må få entydige signaler fra en samlet eiergruppering. 

 

4.2.7 Rapportering og eiermøter 

Eiernes forhold til selskapet reguleres av utredningen «Eiermøtet som kommunikasjonsarena», vedtatt 

av eiermøtet 29. april 2013. Denne utredningen bygger på aksjeloven, anbefalinger fra Norsk Utvalg for 

Eierstyring og Selskapsledelse og impulser fra statens eierskapspolitikk.  

 

Eiermøtene er en kommunikasjonsarena mellom selskapet og eierne hvor eierne kan gi signaler til styret. 

Administrerende direktør påpeker at eiermøtet aldri forvalter selskapet, men fatter beslutninger om for 

eksempel endring i aksjonæravtale.  

 

Det blir opplyst av selskapet at det vanligvis er ledelsen i Østfold Energi AS som foreslår agendaen til 

                                                      
8 Sarpsborg kommunes eierskapspolitikk og eierskapsmelding 2022, s. 11 
9 KPI=Key Performance Indicators. Key Performance Indicators (KPI’er) er måletall som brukes for å 

evaluere måloppnåelse.  
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møtene, men eierne kommer med innspill. Eiermøtene er et mer åpent og uformelt fora sammenlignet 

med generalforsamlingene. Det blir blant annet diskutert forhold rundt utbyttepolitikk – både i form av 

forventninger fra eierne, men også i forhold til selskapets/konsernets økonomiske status, aktuelle temaer 

og virksomhetsrapportering. Det blir ført referater/protokoller fra eiermøtene. 

 

I eiermøtene deltar vanligvis ordfører og kommunedirektør/rådmann v/fra eierne, samt styreleder og ad-

ministrerende direktør i selskapet. Hvem som bør delta i eiermøtene er regulert i aksjonæravtalen. Aksjo-

næravtalen i Østfold Energi AS regulerer forhold mellom aksjonærene og er ikke en del av selskapets 

avtaleverk. Den slår fast at selskapet bare kan eies av fylkeskommunen og kommuner i Østfold, eller 

sammenslåtte fylkeskommuner eller kommuner hvor disse inngår. Videre regulerer avtalen sammenset-

ning av styret og gir regler for omsetting av aksjer, utbyttepolitikk og bestemmelser om endringer i avtalen. 

 

I eiermøtene gir selskapet orienteringer om økonomi og marked, samt selskapets situasjon med hensyn 

til ulike utfordringer, rammebetingelser, framtidsutsikter og status på selskapets utviklingsarbeid. I tillegg 

behandles ulike anliggender eierne imellom, som for eksempel aksjonæravtale, eierstrategispørsmål, og 

andre relevante temaer. 

 

Østfold Energi AS har børsnoterte obligasjonslån og rapporterer offentlig sine resultater to ganger per år, 

etter børsens regler. Det rapporteres ikke særskilt om de ulike forretningsområdene. Opplysninger om 

disse fremkommer som noter i års- og halvårsrapport. I tillegg presenteres resultatene i eiermøter og 

generalforsamling. 

 

Det er ikke stilt eksplisitte krav til rapportering til andre selskap i konsernet enn Østfold Energi AS. Men 

selskapet opplyser at de på eiermøtene i enkelttilfeller har gitt egne presentasjoner fra datterselskaper 

(eller deleide selskap) når dette har vært naturlig eller ønsket. Det forekommer at eier etterspør fakta-

opplysninger om selskapet, for eksempel ønske om en orientering fra selskapet i kommunestyret. Alle 

eiere får tilbud om dette.  

 

Som tidligere nevnt har eierrepresentanten informert revisjonen om at bystyret i Sarpsborg holdes orien-

tert om selskapets drift ved at det årlig legges frem en eierskapsmelding til behandling. I tillegg til dette 

legges det årlig frem en sak hvor bystyret orienteres om selskapets årsregnskap. Protokoll fra generalfor-

samling legges frem for bystyret til orientering.   
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 Vurderinger 

4.3.1 Vedtekter  

Revisjonens kontroll viser at selskapet har vedtekter som tilfredsstiller kravene til innhold i aksjeloven, 

herunder foretaksnavn, virksomhet (formål), aksjekapitalens størrelse og aksjenes pålydende beløp. Re-

visjonen registrerer at selskapets vedtekter stiller krav om at generalforsamlingen skal velge valgkomite 

og anser at dette er en oppfølging av KS’ anbefaling nr. 10. Revisjonen registrerer også at vedtektene er 

revidert i 2017 og anser dette som en oppfølging KS’ anbefaling nr. 5, som sier at selskapets styringsdo-

kumenter bør revideres jevnlig.  

  

4.3.2 Generalforsamling – representasjon og vedtak i eierorganet 

Revisjonens kontroll har vist at selskapets ordinære generalforsamling i 2022 ble avholdt i henhold til 

aksjelovens bestemmelser. Generalforsamlingen er avholdt innen seks måneder etter utgangen av fore-

gående regnskapsår i tråd med aksjelovens bestemmelser. Generalforsamlingen har behandlet de saker 

som aksjelovens § 5-5 stiller krav om, herunder godkjenning av årsregnskap og årsberetning. I og med 

at det er ordføreren i Sarpsborg kommune som er oppnevnt som eierrepresentant for kommunen anser 

revisjonen at KS sin anbefaling om å oppnevne sentrale folkevalgte som eierrepresentanter er fulgt opp. 

 

4.3.3 Styre – sammensetning og funksjon 

Revisjonens kontroll viser at styret velges av generalforsamlingen. Styrets varamedlemmer er oppnevnt 

numerisk og med dette er KS sin anbefaling om å oppnevne numeriske varamedlemmer ivaretatt av sel-

skapet. 

 

Kontrollen viser også at det brukes valgkomite ved styreoppnevnelser i Østfold Energi AS. Dette er hjem-

let i selskapets vedtekter § 8. Med denne praksisen så er også KS’ anbefaling nr. 10, som nettopp anbe-

faler bruk av valgkomite for kommunalt eide selskaper også fulgt opp.  

 

Revisjonen vurderer at styret, hver for seg og samlet, innehar bred og relevant kompetanse og erfaring. 

Dette innebærer etter revisjonens syn at viktige kompetanseområder som økonomi, organisasjon og le-

delse, juridiske kompetanse og offentlig forvaltning er hensyntatt på hensiktsmessig vis. Med styrets sam-

mensetning per i dag anser revisjon at KS' anbefaling 9 om at eierorganet må sørge for god sammenset-

ning og kompetanse i styret er fulgt opp. Revisjonen anser også at styrets sammensetning sikrer at styret 

har den nødvendige kompetanse for å nå selskapets mål, jf. KS’ anbefaling nr. 12.  

 

Revisjonens kontroller viser at styrets kvinneandel per i dag er på ca. 43 prosent. Tre av syv styremed-

lemmer er kvinner. Dette vurderer revisjonen som positivt, særlig sett i lys av at statistikk for rolleinneha-

vere i næringslivet viser at andelen kvinner er på 19-20 prosent i 2021-202210. Revisjonen anser med 

dette at kravene i aksjelovens § 20-6 og KS’ anbefaling om balansert kjønnsrepresentasjon i styret er 

fulgt opp.  

 

Revisjonens kontroll har vist at styremedlemmene i Østfold Energi AS ikke er valgt som styremedlemmer 

i datterselskap. Dette vurderer revisjonen som positivt og i tråd med KS sin anbefaling om at som hoved-

regel bør styremedlemmer i morselskapet ikke sitte i styrene i datterselskaper, for å unngå rolleblanding 

og dobbeltroller i konsernforhold.  

                                                      
10 https://www.ssb.no/virksomheter-foretak-og-regnskap/eierskap-og-roller/statistikk/styre-og-leiing-i-ak-

sjeselskap/artikler/andelen-kvinner-i-styre-og-ledelse-oker-sakte, 26.10.2022 
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Det er et eieransvar å sikre at styret har den nødvendige kompetanse for å nå selskapets mål. Revisjonen 

er opplyst om at det ble gjennomført opplæring av styrets nye medlemmer 19. august 2022. Revisjonen 

anser derfor at KS sin anbefaling på dette området er fulgt opp. 

  

Revisjonen registrerer at styret gjennomfører egenevalueringer av sitt arbeid. Den siste egenevalueringen 

ble gjennomført av styret i desember 2021. Denne evalueringen ble behandlet i styret i januar 2022. 

 

Revisjonen vurderer det som positivt at selskapets styreinstruks er revidert så sent som 26. april 2021. 

Det er revisjonens oppfatning at styreinstruksen slik den nå foreligger fremstår som et hensiktsmessig 

verktøy for styrets arbeid.  

 

Kontrollen av styreprotokollene viser også at styret behandler og vedtar en aktivitetsplan for sitt arbeid. 

Undersøkelsen viser at styrets aktivitetsplan for 2022 ble behandlet i sak 21/48. Dette vurderer revisjonen 

som en oppfølging av KS anbefaling nr. 12 som sier at styret bør fastsette "en årlig plan, herunder møte-

plan, for sitt arbeid med vekt på mål, strategi og gjennomføring".  

 

Revisjonens kontroll har vist at selskapet og dets styremedlemmer ikke er registrert i styrevervregisteret. 

Dette vurderer revisjonen som uheldig. Åpenhet rundt hvem det er som fyller rollene som styremedlemmer 

i offentlig eide selskap er etter revisjonens syn viktig for å unngå mistanke om rolleblanding. Kommunalt 

eide selskaper bør vedta å slutte seg til styrevervregisteret, som så innhenter opplysninger automatisk fra 

Brønnøysundregisteret. KS' anbefaling 17 anbefaler å registrere styreverv i KS' styrevervregister. Revi-

sjonen anbefaler derfor Østfold Energi AS å sørge for at selskapets styremedlemmer registreres i styre-

vervregisteret. Denne anbefalingen gjelder også for selskapets datterselskap.  

 

Revisjonens kontroll har også vist at styremedlemmene i Østfold Energi AS ikke er valgt som styremed-

lemmer i datterselskap. Dette vurderer revisjonen som positivt. 

 

4.3.4 Etiske retningslinjer – habilitet og samfunnsansvar 

Revisjonens kontroll har vist at Østfold Energi AS har utarbeidet etiske retningslinjer. De etiske retnings-

linjene drøfter temaer som habilitet og taushetsplikt, men også forholdet til kunder og leverandører. I 

tillegg til de etiske retningslinjene har selskapet utarbeidet prosedyrer og prinsipper knyttet til hvordan 

man skal motarbeide misligheter og korrupsjon. Selskapet har også hatt fokus på anskaffelsesprosessen 

ved at det er utarbeidet innkjøpshåndbok for Østfold Energi AS. Revisjonen registrerer også at selskapet 

har hatt et sterkt fokus på HMS-arbeid, likestilling og ikke minst det miljøansvar en virksomhet som Østfold 

Energi AS forvalter. I sum vurderer revisjonen at de prosedyrer og retningslinjer som selskapet har utar-

beidet og opererer i henhold til håndterer flere av de anbefalingene som KS har fremmet på en hensikts-

messig måte. Vi vil særlig peke på KS anbefalingen om å etablere rutiner for vurdering og håndtering av 

habilitet, samt KS' anbefaling 19 som peker på at selskapsstyrene bør utarbeide etiske retningslinjer for 

selskapets drift. 

 

4.3.5 Kommunens eierskapsmelding 

Revisjonens undersøkelser har vist at bystyret i Sarpsborg behandlet kommunens eierskapsmelding og 

eierstrategiene for de enkelte selskapene hvor kommunen har eierandeler i sak 30/22, 21. april 2022. 

Med bakgrunn i dette anser revisjonen at Sarpsborg kommune har forholdt seg til kommunelovens § 26, 

som sier at kommunestyret selv minst én gang i valgperioden skal vedta en eierskapsmelding. I og med 
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at det fra eierrepresentanten er opplyst at bystyret i Sarpsborg årlig behandler eierskapsmelding for kom-

munens eierportefølje er det revisjonens vurdering at Sarpsborg kommune også imøtekommer KS sin 

anbefaling om at eierskapsmelding eller rapport om selskapene årlig legges frem for bystyret til behand-

ling.  

 

4.3.6 Eierstrategi 

Revisjonen vurderer det som positivt at Sarpsborg kommune årlig behandler eierstrategi for Østfold 

Energi AS. Dette skjer i forbindelse med behandlingen av kommunens eierskapsmelding. Revisjonen 

legger blant annet vekt på at det er uttrykt en flersidig strategi bak kommunens eierskap hvor både finan-

sielle motiver og samfunnspolitiske mål er trukket frem.  

 

4.3.7 Rapportering og eiermøter 

Det er revisjonens oppfatning at aktivt kommunalt eierskap forutsetter at eierskapspolitikken løftes høyt 

opp på den politiske dagsorden. Revisjonen er av den oppfatning at den praksis som er etablert i Sarps-

borg, hvor kommunens eierskapsmelding med tilhørende eierstrategier, behandles en gang per år, vit-

ner om aktiv utøvelse av det kommunale eierskapet.  

 

Det er revisjonens oppfatning at rapporteringen fra selskapet til Sarpsborg kommune som eier er god. 

Dette begrunnes i at det er etablert en praksis for at det avholdes to eiermøter per år, noe revisjonen 

vurderer er i tråd med KS' anbefaling om at det jevnlig bør gjennomføres eiermøter for å bidra til god 

kunnskap om og dialog med selskapet.   

 

Kommunen bør ha tiltak som sikrer en forsvarlig og demokratisk behandling av eiersakene. Dette mener 

revisjonen at Sarpsborg kommune ivaretar ved at eierskapsmelding og eierskapsstrategier behandles 

en gang per år. Like viktig mener revisjonen det er at årsregnskapene og protokoller fra generalforsam-

linger hvor kommunen har eierinteresser, legges frem for bystyret som orienteringssaker. På denne må-

ten mener revisjonen at ikke bare de folkevalgte, men også innbyggerne og offentligheten forøvrig sik-

res innsyn i kommunens eiersaker.  

 

 Konklusjon og anbefaling 

Basert på vurderingene konkluderer revisjonen med at Sarpsborg kommune i stor grad utøver sitt eier-

skap i Østfold Energi AS i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring. 

 

Revisjonen har følgende anbefaling: 

 

a. Sarpsborg kommune bør sørge for at selskapets styremedlemmer registreres i styrevervregiste-

ret. Denne anbefalingen gjelder også for selskapets datterselskap.  
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5 Kilder 

Lover, forskrifter, statlige veiledere 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), 2018.11 

Prop. 46 L (2017–2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). 

Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova), 2006.  

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), 1967. 

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven), 1997.  

Lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven), 1997. 

Brønnøysundregistrenenes Enhetsregister, Brreg.no. 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon, 2019. 

Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften), 2016. 

  

Forskningsrapporter, bransjeorganisasjoner mv. 

Standard for eierskapskontroll (RSK 002), NKRF12, 2020. 

Veileder i selskapskontroll, NKRF, 2018.  

Håndbok for ordførere, KS folkevalgtprogram 2019–2023, 2020.  

Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll, KS, 2020. 

Styrevervregisteret.no, KS.  

Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon, Transparency International Norge, 2014. 

Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap, NIBR-rapport 2015:1, OsloMet. 

Styring av kommunalt eide selskaper, Vibeke Resch-Knudsen, Kommuneforlaget, 2012.  

 

Sarpsborg kommune 

Oversendelse egenerklæring Østfold Energi AS. Datert 17.08.22 

Egenerklæring eier Østfold Energi 

Rapportering per 31.12.2020 på kommunalt eide selskap og foretak 

Eierskapsmelding 2022 

 

Østfold Energi AS 

Aksjonærregister etter 01.01.2020 

Egenerklæring styret Østfold Energi AS 

Etiske retningslinjer 

Evaluering av styret og daglig leder 2021 

Instruks for valgkomite 

Konsernstrategi 2022 – 2027 

Om eiermøtet som kommunikasjonsarena 

Signert aksjonæravtale, datert 18.09.2017 

Styreinstruks for Østfold Energi AS 

                                                      
11 Det året loven opprinnelig ble vedtatt, gjengis. 
12 Norges Kommunerevisorforbund byttet 01.01.2022 navn til "NKRF – kontroll og revisjon i kommunene" med NKRF 

som kortnavn.  

Styreprotokoller 2021 - 2022 

Vedtekter for Østfold Energi AS 

Protokoller fra generalforsamlinger 2021 – 2022 

Protokoller fra eiermøter 2021 - 2022 

Østfold Energi AS – eierstyring og selskapsle-

delse 

Årsrapport 2021 
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Vedlegg 1: Høringsuttalelser til rapporten 

Høringsuttalelse fra Østfold Energi 
Revisjonen mottok høringsuttalelse fra Østfold Energi AS via e-post datert 10. november 2022 som 
følger under. Revisjonen har innarbeidet innspillene knyttet til fakta i rapportens datagrunnlag, dette 
har imidlertid ikke påvirket våre vurderinger eller konklusjon. 

 
 
Hei Frank Willy 
 
Dette er våre tilbakemeldinger: 
Side 7, under kapittel Dokumentanalyse: her omtales «årsmeldinger for 2021 og 2022». Antar det 
menes «årsmelding for 2021 og halvårsmelding for 1. halvår 2022». 
Side 8, under kapittel 3.4.1 Eiere: Her mangler vi to eiere; Råde kommune (0,13%) og Hvaler kom-
mune (0,08%) 
Side 8, under kapittel 3.4.2 Organisasjon og ledelse. Foreslår at vi inkluderer «solkraft» i 2. setning 
(…vannkraft, vindkraft, solkraft og fjernvarme…) 
Side 16, under kapittel 4.2.3 Styre – sammensetting og funksjon. I 1. avsnitt, siste setning: Her omta-
les «Denne styreinstruksen for valgkomiteen…». Det skal være «Denne instruksen for valgkomi-
teen…». 
Side 22, under kapittel 4.3.4 Etiske retningslinjer -habilitet og samfunnsansvar. Her omtales at det er 
« …. utarbeidet innkjøpsbok for Østfold Energi». Det skal være « …. utarbeidet innkjøpshåndbok for 
Østfold Energi». 
 
Ta kontakt dersom noe er uklart 
Mvh 

Grete Løvås Bruun 
HR-rådgiver og lederstøtte 
+47 415 01 168 

gb@ostfoldenergi.no  
  

 

ostfoldenergi.no 
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ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS
Råkollveien 103
1664 ROLVSØY

Deres ref.: Vår ref.: Dato:
22/18517-4 14.11.2022

Svar på eierskapsrapport om Østfold Energi AS

Sarpsborg kommune takker for arbeidet som er utført og er tilfreds med konklusjonen om at 
Sarpsborg kommune i stor grad utøver sitt eierskap i Østfold Energi AS i samsvar med 
aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring.

Rapporten har en anbefaling om at Sarpsborg kommune bør sørge for at selskapets 
styremedlemmer registreres i styrevervregisteret, en anbefaling som også gjelder selskapets 
datterselskap. Sarpsborg kommune er enig i dette som en oppfordring til selskapet, men 
poengterer at kommunen som en av flere eiere ikke har myndighet til å instruere dette.

Med hilsen

Sindre Martinsen-Evje

Dette brevet er signert elektronisk 

Vedlegg:

Høringsuttalelse fra kommunens eierrepresentant
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/118 
Dokumentnr.: 67 
Løpenr.: 293215/2022 
Klassering: 3003-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 29.11.2022 22/53 

 
 

Orientering om brukerundersøkelse "Brukerstyrt personlig assistanse BPA" 

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

 
Fredrikstad, 20.10.2022 
 
 

Vedlegg 
Ingen. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU-sak 21/15, den 27.04. 2021 – Forvaltningsrevisjonsrapport «Brukerstyrt personlig 
assistanse». 
 

Saksopplysninger 
Da kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapport «Brukerstyrt personlig 
assistanse» i april 2021 innstilte de til bystyret følgende: 
«Det skal gjennomføres en brukerundersøkelse for personer som enten har vedtak om BPA-ordning, 
og/eller personer som har fått avslag på vedtak om BPA-ordning, i tråd med kontrollutvalgets 
anbefaling.  
Bystyret ber også om at brukernes organisasjoner og rådet for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne blir bedt om å gi en uttalelse på hvordan de opplever dagens BPA ordning i Sarpsborg 
kommune. Brukerundersøkelsen gjennomføres i 2021/22.» 
Bystyret vedtok dette.  
 
Rapporten for brukerundersøkelsen skulle i utgangspunktet legges frem for kontrollutvalget i 
deres siste møte i 2022. 
 
Revisjonen har skrevet til sekretariatet: 
«Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og brukerorganisasjonene har bedt om utsatt frist 
for å komme med sine uttalelser om BPA-ordningen i Sarpsborg kommune. 
En slik utsettelse innebærer senere behandling av brukerundersøkelsen i kontrollutvalget enn det 
som er forutsatt, samtidig er det en vesentlig forutsetning i bystyrets vedtak at rådet og 
brukerorganisasjonene skal involveres gjennom å gi uttalelser.» 
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Vurdering 
Sekretariatet vurderer at revisjonen har en plausibel grunn til å utsette brukerundersøkelsen. 
Rapporten vil trolig bli lagt frem på det første kontrollutvalgsmøte i 2023. 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta dette til orientering. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/116 
Dokumentnr.: 34 
Løpenr.: 305922/2022 
Klassering: 3003-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 29.11.2022 22/54 

Forenklet etterlevelseskontroll - Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 
forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2022, samt valg av 
kontrollområde «Budsjettvedtak – Overholdelse av regelverk og egne rutiner for 
budsjettering og budsjettjusteringer», til orientering 
 

2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 
2023 

 
Fredrikstad, 03.11.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- 

forvaltningen 2022 – Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering - Sarpsborg 
kommune, datert 01.11 2022 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
• Kommuneloven § 24-9 
• RSK 301 - Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 
 

Saksopplysninger 

I henhold til kommuneloven skal det årlig foretas en såkalt «Forenklet etterlevelseskontroll 
med økonomi- forvaltningen». 
I kommunelovens § 24-9 «Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen», 
står det følgende: 
«Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i 
hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 
 
Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram for 
kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger brudd på 
lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for økonomiforvaltningen. 
 
Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til 
kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen.» 
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Østre Viken Kommunerevisjon har lagt RSK 301 – Standard for forenklet 
etterlevelseskontroll til grunn for sin etterlevelseskontroll. Standard 301 er utarbeidet i 
samarbeid med Norges kommunerevisor forbund (NKRF) og Revisorforeningen (DNR).  
I RSK 301 pkt.8 står følgende: 
 

Når revisor har identifisert et område for kontroll, skal revisor planlegge hvilke 
kontrollhandlinger som skal utføres, samt omfang og tidspunkt for gjennomføring. 
 
I RSK 301 pkt.10 fremgår det at «Revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger skal legges 
frem for kontrollutvalget til orientering». 
 

Revisjonen har foretatt en risiko- og vesentlighetsvurdering av Sarpsborg kommune for 
2022. De skriver at det er naturlig å vurdere områder som ligger tett opp til 
regnskapsrevisors oppgaver i forbindelse med revisjon av regnskapet. Kvaliteten av 
kommunens interne kontroll er av betydning og revisor har i risikovurderingen tatt hensyn til 
risikoreduserende tiltak.  
I kontrollutvalgets møte kan oppdragsansvarlig revisor redegjøre nærmere strategi og 
angrepsvinkel for oppgaven, samt om sin risiko- og vesentlighetsvurdering. 
 

Vurdering 
Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen er som nevnt under 
saksopplysninger ny oppgave som er pålagt valgt revisor. Revisor har fremlagt en 
overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering i tråd med RKS 301 av følgende områder i 
kommunen: 
• Finansforvaltning 
• Budsjettvedtak – Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og 

budsjettjusteringer 
• Merverdiavgift – Overholdelse av regelverk og egne rutiner 
• Offentlige anskaffelser – System og kontroll for å overholde lovverk og rammeavtaler 
• Selvkost – Overholdelse av regelverk 
 
Basert på risiko- og vesentlighetsanalysen og pågående forvaltningsrevisjon på personvern 
har revisjonen valgt følgende område for forenklet etterlevelseskontroll for 2022: 
«Budsjettvedtak – Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og 
budsjettjusteringer». 
 
Rapport om etterlevelseskontrollen skal i henhold til kommuneloven leveres innen 30. juni. 
Kontrollutvalget vil behandle rapporten seinest i sitt møte juni 2023. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta revisjonens overordnede risiko- og 
vesentlighetsvurdering vedrørende etterlevelseskontroll med økonomi forvaltningen samt 
valg av kontrollområdet, til orientering.  
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Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2022 - 

Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering – Sarpsborg kommune 
 

I kommuneloven § 24-9 er revisor gitt oppgaven forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen. Ansvaret for oppgaven er lagt til regnskapsrevisor og det er i loven lagt opp til 
en uttalelse på utført arbeid med moderat sikkerhet. Revisor skal fremlegge en risiko- og 
vesentlighetsvurdering som grunnlag for beslutning av valgt område for forenklet 
etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. 
 
Kommunelovens § 24-9 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen: 

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

 
Revisjonen har foretatt en risiko- og vesentlighetsvurdering av Sarpsborg kommune for 2022. Det er 
naturlig å vurdere områder som ligger tett opp til regnskapsrevisors oppgaver i forbindelse med 
revisjon av regnskapet. Kvaliteten av kommunens interne kontroll er av betydning og revisor har i 
risikovurderingen tatt hensyn til risikoreduserende tiltak.  
 

Områder som er vurdert 

Offentlige anskaffelser – System og kontroll for å overholde lovverk 

Momenter ved risikovurderingen Vurdering   

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn 
Ja, to rapporter behandlet i 2019;  
Anskaffelser og kontraktsoppfølging 
Investeringsprosjekters tidlig fase 

Tidligere avdekket feil Nei 

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Lov om offentlige anskaffelser. 
Ulike regler/grenser avhengig av type anskaffelse. 
Antall anskaffelser kan variere fra år til år. 

Kontrollmiljøet – holdninger, kompetanse, 
kapasitet 

Gode holdninger og kompetanse. 
Har skriftlige rutiner for hele anskaffelsesprosessen. 

Omdømmerisiko Ja 

Erstatningsrisiko Ja 

Økonomisk risiko 
Brudd på regelverket kan medføre erstatningskrav 
og dyrere innkjøp.  

Vesentlighet for enkelte innbyggere Indirekte  

Vurdert risiko:  
Mindre sannsynlig, alvorlig - alvorlig konsekvenser 
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Merverdiavgift – Overholdelse av regelverk og egne rutiner 

Momenter ved risikovurderingen Vurdering  

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Etterlevelseskontroll i 2019 avdekket ingen feil. 

Tidligere avdekket feil Ikke vesentlige 

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Mva og mva kompensasjonsloven - kompleks 
regelverk.  
Stort antall transaksjoner.  

Kontrollmiljøet – holdninger, kompetanse, 
kapasitet 

Generelt god kompetanse.  
Regnskapsavdelingen utfører internkontroller ved 
hver termin. Kontrolleres også løpende gjennom 
attestasjon/anvisning og kontrollsteget1.  
Revisjonen gjør også sine kontroller hver termin. 

Omdømmerisiko Nei  

Erstatningsrisiko Ja 

Økonomisk risiko 
Feil i mva-kompensasjon kan føre til at kommunen 
må betale tilbake. Foreligger også risiko for at 
kommunen ikke krever kompensasjon. 

Vesentlighet for enkelte innbyggere Nei  

Vurdert risiko:  
Sannsynlig, alvorlige konsekvenser 

 

 

Budsjett - Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og budsjettjusteringer 

Momenter ved risikovurderingen Vurdering  

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Nei 

Tidligere avdekket feil Ikke vesentlige 

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Kommuneloven og tilhørende forskrift stiller krav til 
budsjett, budsjettjusteringer og rapportering. 
Revisjonens erfaring er at budsjettjusteringer kan 
være krevende, i forhold til regnskapsmessig uklare 
vedtak 

Kontrollmiljøet – holdninger, kompetanse, 
kapasitet 

Bystyret vedtar opprinnelig budsjett og 
budsjettjusteringer under året. 
Det rapporteres til bystyret hvert tertial.  
Kommunen håndterer budsjett og endringer i egen 
budsjettmodul som er koblet til regnskapssystemet 

Omdømmerisiko Ja  

Erstatningsrisiko Nei 

Økonomisk risiko 
Ja. Budsjettoverskridelser og mangelfull kontroll 
medfører vesentlig økonomisk risiko.  

Vesentlighet for enkelte innbyggere Indirekte 

Vurdert risiko:  
Sannsynlig, alvorlig konsekvenser 

 
 

                                                
1 Kontrollsteget er kommunens egen internkontroll av inngående fakturaer. Kontrollen gjøres med 
hensyn til riktig bruk av mva-kode, riktig beløp og regnskapsføring. Alle inngående fakturaer blir 
kontrollert før utbetaling skjer.  
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Selvkost - Overholdelse av regelverk 

Momenter ved risikovurderingen Vurdering  

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Nei 

Tidligere avdekket feil 
Etterlevelseskontroll i 2021 avdekket at bruk av 
premiefond ikke ble hensyntatt ved beregning av 
selvkost. Feil har blitt korrigert. 

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Selvkostforskriften – ny for 2020.  
Mange transaksjoner. 

Kontrollmiljøet – holdninger, kompetanse, 
kapasitet 

God kompetanse.  
Kommunen benytter en standard mal fra ekstern 
leverandør og har selv ansvaret for å legge inn 
riktige opplysninger i malen. Kan være sårbart da det 
er få personer som kjenner til malen. 

Omdømmerisiko Ja  

Erstatningsrisiko Delvis  

Økonomisk risiko 
Feil i beregninger kan føre til at kommunen krever 
for høye avgifter av innbyggerne. 

Vesentlighet for enkelte innbyggere Ja 

Vurdert risiko:  
Sannsynlig, alvorlig-meget alvorlig konsekvenser 

 

 

Finansforvaltning – ifølge vedtatt finansreglement og lovverk 

Momenter ved risikovurderingen Vurdering  

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Nei  

Tidligere avdekket feil Nei  

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Nytt finans og økonomireglement i 2019. 
Relativt få men store transaksjoner. 
Kommunen har få og lite komplekse plasseringer. 

Kontrollmiljøet – holdninger, kompetanse, 
kapasitet 

Har skriftlige rutiner.  
God kompetanse. 
Arbeidsdeling på de fleste transaksjoner. 

Omdømmerisiko Delvis 

Erstatningsrisiko Nei  

Økonomisk risiko 
Opptak av lån og plassering av ledig likviditet utenfor 
bestemmelsene i regelverket kan føre til høyere 
risiko og økonomiske tap.  

Vesentlighet for enkelte innbyggere Nei 

Vurdert risiko:  
Mindre sannsynlig, mindre alvorlige konsekvenser 
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Svært sannsynlig      

Meget sannsynlig   

 

  

Sannsynlig   

  

 

Mindre sannsynlig  
 

 

  

Lite sannsynlig      

Sannsynlighet       
 

      Konsekvens/ 
Vesentlighet 

Ubetydelige 
konsekvenser  

Mindre alvorlige 
konsekvenser  

Alvorlige 
konsekvenser  

Meget alvorlige 
konsekvenser  

Svært alvorlige 
konsekvenser  

 
Valideringsord  Beskrivelse  

Lite sannsynlig  Svært tvilsomt  

Mindre sannsynlig  Tvilsomt  

Sannsynlig  Det er indikasjoner på  

Meget sannsynlig  Vi tror at det kan foreligge feil/avvik 

Svært sannsynlig  Vi er overbevist om   

Ubetydelige konsekvenser  Uvesentlig, ingen som vil henge seg opp i manglende etterlevelse 
Mindre alvorlige konsekvenser  Rammer få, eller flere i liten grad 

Alvorlige konsekvenser  Kritisk/alvorlig  

Meget alvorlige konsekvenser  Meget alvorlig, gjelder mange 

Svært alvorlige konsekvenser  Katastrofalt, svært alvorlig. Rammer mange i stor grad 

 

Oppsummering og rapportering 
Basert på risiko og vesentlighetsanalysen velges følgende område for forenklet etterlevelseskontroll 
for 2022: Budsjett 
 
Kriterier som vil bli lagt til grunn for kontrollen kommunelovens bestemmelser om budsjett, 
kommunens egne vedtak og rutiner for rapportering. 
 
Kommunerevisjonen vil avgi uttalelse med moderat sikkerhet på nevnte område, 
etter standard for forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Revisor vil legge frem 
sin uttalelsen for behandling i kontrollutvalget innen 30. juni 2023. 
 
 
Rolvsøy, 01.11.2022 
 
Liv Irene Hauge (Sign.) 
oppdragsansvarlig revisor 

mva 

Offentlige 

anskaffelse

r 

Budsjett 

Finansforvaltning 

 

Selvkost 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/122 
Dokumentnr.: 92 
Løpenr.: 290126/2022 
Klassering: 3003-192 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 29.11.2022 22/55 

 

Møteplan 2023 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin 

virksomhet i 2023: 
• Tir 31.01. kl. 13.00 
• Tir 02.05. kl. 13.00 
• Tir 06.06. kl. 13.00 
• Tir 19.09. kl. 13.00 
• Tor 09.11. KURS/OPPLÆRING 
• Tir 28.11. kl. 09.00 

 
Fredrikstad, 17.10.2022 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget fastsetter møtedatoer for ett år av gangen. I kontrollutvalgets budsjett er det 
innarbeidet fem møter. Møtene avholdes på tirsdager klokken 13.00. Dette med unntak av 
kontrollutvalgets møte tirsdag den 28.11. kl.09.00. 
 
Møtet torsdag den 09. november er et heldagskurs/opplæring for kontrollutvalget etter valget 
høsten 2023. Kurset holdes i gamle Skjeberg rådhus, møterom Oscar Torp. 
 

Vurdering 
I henhold til budsjett for kontrollutvalget, samt sekretariatets vurdering av saksmengden for 
kontrollutvalget, anbefales det at kontrollutvalget avholder fem møter i 2023. I tillegg 
anbefales heldags kurs/opplæring etter valget 2023.Følgende 
møtedatoer foreslås: 
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• Tir 31.01. kl. 13.00 
• Tir 02.05. kl. 13.00 
• Tir 06.06. kl. 13.00 
• Tir 19.09. kl. 13.00 
• Tor 09.11. KURS/OPPLÆRING 
• Tir 28.11. kl. 09.00 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/121 
Dokumentnr.: 64 
Løpenr.: 287892/2022 
Klassering: 3003-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 29.11.2022 22/56 

 

Referater og meldinger 

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

 
Fredrikstad, 24.10.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 28.09.2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
• Lenke til NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2023: NKRF – kontroll og revisjon i 

kommunene 
• Lenke til rapport fra Mattilsynet «Vedtak om farekartlegging med tilhørende 

farehåndtering og planlegging av beskyttelsestiltak for vanntilsigsområder og 
råvannskilder»: 
https://tilsynskalender.statsforvalteren.no/api/document?fileReference=4d52a8ef-
7fed-4383-9011-a748ee824b20  

 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 28.09.2022 ligger vedlagt, til orientering. 
 
✓ NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2023 avholdes på Gardermoen den 1.-2. februar 

2023. Følg med på NKRFs nettside for program og påmelding. 
 

✓ Rapport fra Mattilsynet «Vedtak om farekartlegging med tilhørende farehåndtering og 
planlegging av beskyttelsestiltak for vanntilsigsområder og råvannskilder», se vedlagt 
lenke, til orientering 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta referater og meldinger til orientering. 
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Møteprotokoll 

Kontrollutvalget Sarpsborg 

 
 
 
Møtedato: 28.09.2022,  
Tidspunkt: fra kl. 13:00 til kl. 15:00 
Møtested: Rådhuset, møterom Roald Dahl 
Fra – til saksnr.: 22/35 – 22/46   

 
Frammøteliste 
 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer innkalte/møtt 

Jon Jæger Gåsvatn, leder (DRP)  
 

Inger-Christin Torp, nestleder (Ap)  Inger-Johanne Fjeldbraaten 

Ole Gunnar Torgrimsby (Sp)   

Heidi Næss (Frp)  Meldt forfall Jon Anders Johansen 

Jon Andersen (SAFOSA)   

 
 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. 
 
Møtende fra sekretariatet: Rådgiver Anita Rovedal. 
 
Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker og konst. seksjonsleder Casper Støten  
 
Møtende fra administrasjonen: Kommunedirektør Turid Stubø Johnsen, Teamleder 
virksomhet byggesak, landbruk og kart Hanne C. Høgmo og Rådgiver virksomhet 
stabstjenester Linn-Anett Gjerlaugsen. 
  
Ordfører Sindre Martinsen-Evje var til stedet i møtet 
 
 

…………………….  ……………………. 

Jon Jæger Gåsvatn, leder  Ole Gunnar Torgrimsby   

   

 
 

Merknader 

Møtet startet med at leder sa noen minneord, etterfulgt av ett minutts stillhet i forbindelse 
med Inger-Christin Torp sin bortgang. 
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Saksliste 

 
Saksnr. Innhold 

 
 

PS 22/35 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 

PS 22/36 Valg av representant til å signere protokoll 
 

 

PS 22/37 Skagerakbanen og Sarpsborg kommune 
 

 

PS 22/38 Revisjonsbrev nr. 2/2022 - Kommunaldirektørens tilsvar 
 

 

PS 22/39 Workshop og bestilling av forvaltningsrevisjoner for august 
2022 til juli 2024 
 

 

PS 22/40 Forvaltningsrevisjonsrapport "Byggesak", Sarpsborg 
kommune 
 

 

PS 22/41 Statusrapport - Utført forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll 1. halvår 2022 
 

 

PS 22/42 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsåret 2022 
 

 

PS 22/43 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2023 
 

 

PS 22/44 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor 
 

 

PS 22/45 Referater og meldinger 
 

 

PS 22/46 Eventuelt  

 

  

77



PS 22/35 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

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

 

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 28.09.2022: 

Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 28.09.2022: 

Innkalling og saksliste godkjennes 

 

PS 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 

 

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 28.09.2022: 

Leder innledet saken og foreslo Ole Gunnar Torgrimsby 
 
Vedtak enstemmig som foreslått 

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 28.09.2022: 

Til å signere protokoll sammen med leder av utvalget, velges Ole Gunnar Torgrimsby 

 

PS 22/37 Skagerakbanen og Sarpsborg kommune 

Sekretariatets innstilling 

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

 

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 28.09.2022: 

Leder innledet saken 
 
Kommunedirektør orienterte om saken og svarte på spørsmål fra utvalget 
Kommunedirektør fremhevet at hun beklager at ikke rapporten ble journalført umiddelbart og 
at innsynskravet ikke ble håndtert i henhold til forvaltningsloven og offentlighetsloven. 
 
Ordfører orienterte om saken og oppfølging av bystyrets vedtak. 
 
Kontrollutvalget påpekte alvorlighetsgraden i saken.  
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Leder kom med følgende forslag til vedtak: 
1. Kontrollutvalget finner det kritikkverdig at ikke lovverket har blitt fulgt i forhold til 

journalføring og innsynskrav i denne saken. 
Kontrollutvalget har merket seg at kommunedirektøren følger opp avviket med 
kvalitetssikring og opplæring for å hindre at tilsvarende skjer igjen. 

 
2. I forbindelse med kommende risiko- og vesentlighetsvurdering, før rullering av plan 

for forvaltningsrevisjon bes sekretariatet foreta en vurdering av: "Journalføring og 
etterfølgelse av forvaltningslov". 

 
3. Kontrollutvalget har fått en orientering om og en oversikt over hvordan bystyrets 

vedtak av 4.3.21 har blitt fulgt opp vedrørende Skagerakbanen.  
Etter Kontrollutvalget sin vurdering har vedtaket blitt fulgt opp i tråd med kommunens 
reglement for saksordfører saker. 

 
Utvalget drøftet saken, bla. ordlyden i forslag til vedtak. 
 
Vedtak enstemmig som foreslått 
 

Kontrollutvalget Sarpsborgs uttalelse/innstilling/vedtak 28.09.2022: 

1. Kontrollutvalget finner det kritikkverdig at ikke lovverket har blitt fulgt i forhold til 
journalføring og innsynskrav i denne saken. 
Kontrollutvalget har merket seg at kommunedirektøren følger opp avviket med 
kvalitetssikring og opplæring for å hindre at tilsvarende skjer igjen. 

 
2. I forbindelse med kommende risiko- og vesentlighetsvurdering, før rullering av plan 

for forvaltningsrevisjon bes sekretariatet foreta en vurdering av: "Journalføring og 
etterfølgelse av forvaltningslov". 

 
3. Kontrollutvalget har fått en orientering om og en oversikt over hvordan bystyrets 

vedtak av 4.3.21 har blitt fulgt opp vedrørende Skagerakbanen.  
Etter Kontrollutvalget sin vurdering har vedtaket blitt fulgt opp i tråd med kommunens 
reglement for saksordfører saker. 
 
 

PS 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 
 

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 28.09.2022: 

Leder innledet saken 
Revisjonen redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 
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Kontrollutvalget Sarpsborgs uttalelse/innstilling/vedtak 28.09.2022: 

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tiltak på revisjonsbrev nr. 2/2022 til 
orientering 

2. Revisjonsbrev nr. 2/2022 lukkes 
 
 

PS 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. 

 

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 28.09.2022: 

Leder innledet saken 
 
Sekretariatet redegjorde for saken 
Utvalget drøftet saken og kom med noen punkter til, som bakes inn i bestillingen. 

Prosjekt 2. 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. (se sak 21/25) 
Prosjekt 3. Personvern - Nettbrett/programmer i skolen 
Prosjekt 6. Tildeling av tjenester – prosedyrer ifht. vurdering av behov/samsvar 
mellom behov og tiltak/involvering av pårørende. Hjelpemidler/gjenbruk 

 
Revisjonen kom med en betraktning rundt fristene for prosjekt nr. 4. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt  
 

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 28.09.2022: 

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.  
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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. 

 
 

PS 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.  

 

   
 

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 28.09.2022: 

Leder innledet saken 
 
Revisjon redegjorde for saken 
 
Sekretariatet redegjorde for saken og opplyste at ved en inkurie så har ikke revisjonens 
konklusjon og anbefalinger til problemstilling 2, kommet med i saksbehandlingen og 
sekretariatets innstilling.  
 
Kommunedirektør redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt med følgende rettelser:  

 utarbeide et system som sikrer at både sentrale krav og kommunens egne 
målsettinger vedrørende tilsynsarbeid og ulovlighetsoppfølging overholdes. 
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 utarbeide en årlig rapport over kommunens tilsynsarbeid og ulovlighetsoppfølging, 
samt rapportere på dette til politisk nivå. 

 

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak og innstilling 28.09.2022: 

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 fem 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 

 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. 

 

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.  

 
 

PS 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 

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 28.09.2022: 

Leder innledet saken 
 
Revisjonen redegjorde for saken 
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Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 28.09.2022: 

Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2022, tas til orientering 

 

PS 22/42 Overordnet revisjonstrategi for regnskapsåret 2022 

Sekretariatets innstilling 

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

 

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 28.09.2022: 

Leder innledet saken 
 
Revisjonen redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 28.09.2022: 

Overordnet revisjonsstrategi for 2022, tas til orientering 

 

PS 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” 

 

 

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 28.09.2022: 

Leder innledet saken 
 
Sekretariatet redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 28.09.2022: 

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” 
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PS 22/44 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor, tas til orientering 

 

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 28.09.2022: 

Leder innledet saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 28.09.2022: 

Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor, tas til orientering 

 

PS 22/45 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

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

 

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 28.09.2022: 

Leder innledet saken 
 
Kommunedirektør svarte på spørsmål til vedlegg 4 til saken 
 
Vedtak enstemmig som vedtatt 

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 28.09.2022: 

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 

 

PS 22/46 Eventuelt 

Ingen saker 
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Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 29.11.2022 22/57 

 

Eventuelt 
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