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Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 31.01.2023 23/1 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

 
Fredrikstad, 12.01.2023 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen  
 

Saksopplysninger 
Saksliste er fremlagt og godkjent av kontrollutvalgets leder. 
 

Vurdering 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
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Saksnr.: 2023/190 
Dokumentnr.: 8 
Løpenr.: 10669/2023 
Klassering: 3003-191 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 31.01.2023 23/2 

 

Valg av representant til å signere protokoll 

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

 
Fredrikstad, 12.01.2023 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

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

Vurdering 
Ingen 
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Dokumentnr.: 8 
Løpenr.: 9753/2023 
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Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 31.01.2023 23/3 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport "Oppfølging av politiske vedtak" - Sarpsborg 
kommune 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Oppfølging av politiske vedtak», samt 

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

 

2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret: 
 
1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Oppfølging av politiske vedtak» til 
etterretning. 
  

 

 
Fredrikstad, 16.01.2023 
 
 

Vedlegg 
Forvaltningsrevisjonsrapport «Oppfølging av politiske vedtak», datert 13.01.2023.  
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Bystyresak 2/22, den 27.01.2022, (Forvaltningsrevisjonsplan 2022-2024) 
KU-sak 22/31, 07.06.2022 (Prosjektplan) 
 

Saksopplysninger 
Prosjektets bakgrunn: 
Oppfølging av politiske vedtak er ikke omtalt som et risikoområde i risikovurderingene 
verken for gjeldende eller tidligere plan for forvaltningsrevisjon. Imidlertid var prosjektet en 
restanse fra plan for 2020-2021, og ble prioritert inn i ny plan. Målsettingen med 
forvaltningsrevisjonen er å kontrollere om det er etablert systemer for å 
følge opp politiske vedtak, og om politiske vedtak faktisk følges opp av administrasjonen i 
Sarpsborg kommune. 
 
Prosjektets problemstillinger: 
I prosjektplanen ble følgende problemstillinger vedtatt: 

1. Er det etablert systemer for å følge opp politiske vedtak? 
2. Blir politiske vedtak fulgt opp av administrasjonen? 
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Revisjonskriterier: 
For å kontrollere og besvare problemstillingene har revisjonen utledet følgende 
revisjonskriterier (kontrollkriterier): 
Kommunen skal: 

• ha systemer for å holde oversikt over vedtak som krever oppfølging 
• ha systemer for å melde fra om vedtak som ikke kan iverksettes 
• ha formaliserte rutiner for vedtakshåndtering 
• ha formaliserte rutiner for å rapportere tilbake til bystyret på gjennomføringen av 

vedtak 
• begynne arbeidet med iverksetting av vedtak så raskt som praktisk mulig 
• rapportere årlig om oppfølging av politiske vedtak til bystyret 

 
 Revisjonens konklusjon: 

«Basert på de undersøkelser som er gjort konkluderer revisjonen med at er det 
etablert systemer for å følge opp politiske vedtak, og at politiske vedtak blir fulgt opp 
av administrasjonen i Sarpsborg kommune. 

 
Selv om revisjonen i sine innsamlede data har hatt et hovedfokus på 
kommuneområdet teknisk er det vår oppfatning at denne konklusjonen har relevans 
for Sarpsborg kommune som sådan. Denne antakelsen baserer seg på opplysninger 
om at de samme rutiner for saksbehandling og vedtaksoppfølging gjelder for hele 
kommunens administrasjon, uavhengig av kommuneområde. Revisjonen legger også 
til grunn de svar som fremkom i spørreundersøkelsen til bystyrets politikere. Her ble 
det i svaralternativene ikke skilt mellom kommuneområdene. Svarene vi mottok 
oppfattes derfor å omhandle kommuneadministrasjonen som helhet.» 

 
Revisjonens anbefalinger: 

«Revisjonen skal ifølge standard for forvaltningsrevisjon gi anbefalinger når det er 
hensiktsmessig med bakgrunn i data, vurdering(er) og konklusjon(er). I dette tilfellet 
har vi kommet frem til at våre data, vurderinger og konklusjon ikke gir grunnlag for å 
gi anbefalinger.» 

 
 
Kommunedirektørens høringsuttalelse: 
Kommunedirektøren har gitt uttalelse til rapporten, den ligger i sin helhet på side 30 i 
rapporten. 
Kommunedirektøren skriver blant annet:  
 

«Kommunedirektøren takker for en grundig revisjon. Kommunedirektøren har ingen 
bemerkninger til hovedfunnene og konklusjonen. Selv om revisjonen ikke har funnet 
grunnlag for å gi anbefalinger, vil rapporten bli brukt til læring i organisasjonen.» 

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

I denne forvaltningsrevisjonen har revisjonen vurdert hvorvidt Sarpsborg kommune har etablert syste-

mer for å følge opp politiske vedtak og om politiske vedtak blir fulgt opp av Sarpsborg kommunes admi-

nistrasjon.  

 

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

opp. Dette innebærer at kommunen bør kunne dokumentere at det er satt på plass en internkontroll på 

området, for eksempel gjennom reglementer, rutinebeskrivelser og lignende. Vi har undersøkt om kom-

munen har systemer for å holde oversikt over vedtak som krever oppfølging, om det finnes systemer for 

å melde fra til politisk nivå om vedtak som ikke kan iverksettes, og om det for øvrig foreligger formaliserte 

rutiner for vedtakshåndtering. Revisjonen har undersøkt om det er vedtak som ikke følges opp, eller om 

det er vedtak som tar uforholdsmessig lang tid å iverksette. Dette er gjort ved å kontrollere de rapportene 

på oppfølging av politiske vedtak som er sendt bystyret til behandling. Innunder denne problemstillingen 

faller også administrasjonens rapportering til bystyret på oppfølging av politiske vedtak. 

 

Revisjonskriteriene er utledet med bakgrunn i bestemmelsene gitt i kommuneloven om kommunedirek-

tørens ansvar for at vedtak som treffes av folkevalgte organer, blir iverksatt uten ugrunnet opphold. 

Videre har veilederen «Orden i eget hus – Kommunedirektørens internkontroll» og Kommunal- og Re-

gionaldepartementets «85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane» vært viktige kilder for utled-

ning av revisjonskriterier. 

 

Revisjonens fremgangsmåte 

Målsettingen med forvaltningsrevisjonen har altså vært å kontrollere om det er etablert systemer for å 

følge opp politiske vedtak, og om politiske vedtak faktisk følges opp av administrasjonen i Sarpsborg 

kommune.  

 

For å svare ut problemstillingene har revisjonen gjennomgått sentrale dokumenter hvor det rapporteres 

på gjennomføring av politiske vedtak. Dette omfatter for eksempel dokumentene Årsrapport 2022, Til-

standsrapport 1. og 2.tertial 2022, Vedtak til særskilt oppfølging per 1. og 2. tertial 2022 og Oversikt over 

politiske saker - for rapportering til møte 310522. 

 

I forbindelse med datainnsamlingen har revisjonen hatt et særlig fokus på kommuneområdet teknisk. 

Dette kommer til uttrykk ved at intervjuobjektene, med unntak av kommunedirektøren, enten er ansatt 

under kommuneområde teknisk, eller bruker mye av sin arbeidstid til oppfølging av saker i dette kom-

muneområdet. Det er gjennomført intervjuer med kommunedirektør Turid Stubø Johnsen og Hasse Ek-

man, direktør teknisk. I tillegg til disse er det intervjuet en assisterende virksomhetsleder, en teamleder 

og en rådgiver. Alle intervjuer er verifisert. Det betyr at den som er intervjuet, har fått lese gjennom 

referatet fra intervjuet for å bekrefte at referatet er i overenstemmelse med det som ble sagt under 

intervjuet, og rette opp eventuelle misforståelser. 

 

Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant de faste bystyrerepresentantene i Sarpsborg bystyre. 

Bystyrerepresentantene ble bedt om å gi sine vurderinger av blant annet oppfølgingen av politiske ved-

tak fra administrasjonens side. Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av det nettbaserte spørreunder-

søkelsesverktøyet Questback. 
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Revisjonens funn og konklusjoner 

Revisjonens kontroll har vist at Sarpsborg kommune har systemer for å holde oversikt over vedtak som 

krever oppfølging og at det finnes formaliserte rutiner for vedtakshåndtering. I denne sammenheng viser 

revisjonen blant annet til fordelingsutvalgets arbeid. Dette utvalget følger opp og holder oversikt over 

saker og politiske vedtak som skal følges opp. Revisjonens gjennomgang har vist at det er utarbeidet et 

eget reglement for fordelingsutvalget. I våre vurderinger legger revisjonen legger vekt på at kommunens 

administrative og politiske ledelse holdes løpende orientert om fremdriften i fordelingsutvalgets arbeid 

ved at protokollen fra utvalgets møter sendes til kommuneledelsen og bystyrets medlemmer på e-post. 

Også Eldreråd, Flerkulturelt råd, Råd for personer med funksjonsnedsettelse og koordinatorer for Ung-

domsrådet holdes orientert i og med at protokollen fra utvalgets møter også sendes dit.  

 

Revisjonen konstaterer også at det er satt på plass et system for oppfølging av verbalvedtak. Verbal-

vedtak, som ofte gjøres i tillegg til innstillingen i store saker som årsbudsjett og store plansaker, står 

etter revisjonens syn, i fare for ikke å bli håndtert som forutsatt. Med det systemet man har etablert i 

Sarpsborg kommune for oppfølging av verbalvedtak, mener revisjonen at administrasjonen har identifi-

sert denne risikoen og iverksatt tiltak for å minimere risikoen for at oppfølgingen av verbalvedtak ikke 

skjer. 

 

22 av 24 de bystyrerepresentantene som besvarte spørreundersøkelsen (92%) sier seg delvis enig eller 

helt enig i at administrasjonen har god oversikt over vedtak som krever oppfølging. Bystyrerepresentan-

tenes tilbakemelding må etter revisjonens syn tillegges stor vekt. 

 

Ut over det som er nevnt ovenfor baserer revisjonen sin vurdering av hvorvidt kommunen har systemer 

og formaliserte rutiner for oppfølging av politiske vedtak på kontrollen som er gjort av «Prosedyre politisk 

saksbehandling i kommunalteknikk». Slik revisjonen forstår det foreligger det samme rutine for alle kom-

muneområder. Revisjonen anser at også denne rutinen bidrar til å sikre oppfølging av politiske vedtak i 

tråd med politikernes bestillinger. 

 

Etter revisjonens syn har Sarpsborg kommune systemer for å melde fra om vedtak som ikke kan iverk-

settes. I dokumentet «Vedtak til særskilt oppfølging» og i prosedyren for politisk saksbehandling finnes 

det egne kommentarfelt hvor det kan knyttes kommentarer til gjennomførbarheten av vedtak. I prose-

dyren for politisk saksbehandling er det nedfelt at saksbehandler skal gi tilbakemelding dersom en sak 

ikke kan gjennomføres. 

 

Basert på de undersøkelser revisjonen blant annet har gjort av dokumentene «Oversikt over politiske 

saker - for rapportering til møte 310522» og «Vedtak til særskilt oppfølging - Per 1.tertial og 2. tertial 

2022» er revisjonen av den oppfatning at kommuneadministrasjonen setter i gang arbeidet med å iverk-

sette politiske vedtak så raskt det er praktisk mulig. Revisjonens vurdering er også knyttet til at Sarps-

borg kommunes saksbehandling baserer seg på prinsippet om fullført saksbehandling. Dette innebærer 

at den saksbehandleren som forberedte saken til politisk behandling også har ansvar for å følge opp 

nye vedtak i saken. Etter revisjonens syn bidrar fullført saksbehandling til at vedtak iverksettes så raskt 

som praktisk mulig. Revisjonens vurdering baserer seg også på de tilbakemeldinger bystyrepolitikerne 

har gitt på spørsmålet om administrasjonen har gode systemer som sikrer at de vedtak bystyret har 

fattet blir iverksatt. Et stort flertall av de spurte sa seg helt eller delvis enig i dette. 

 

Revisjonens kontroll har vist at Sarpsborg kommune har rutiner for å rapportere til bystyret på gjennom-

føring av vedtak. Det vises i denne sammenheng til dokumentene «Oversikt over politiske saker» og 

«Vedtak til særskilt oppfølging».  
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Når politikerne blir bedt om å gi til kjenne sine oppfatninger av om administrasjonen har gode systemer 

og rutiner for å rapportere om status for iverksetting av vedtak til bystyret er tilbakemeldingene overvei-

ende positive. Revisjonen har også fått svar på om bystyrerepresentantene i Sarpsborg opplever at 

administrasjonen jevnlig rapporterer tilbake til politikerne om status på iverksetting av bystyrets vedtak. 

Også her er det stort flertall som sier seg helt eller delvis enige i at administrasjonen jevnlig rapporterer 

tilbake til bystyret om status på iverksetting av vedtak. Basert på de tilbakemeldinger som bystyrepoliti-

kerne i Sarpsborg har gitt på disse spørsmålene er det revisjonens oppfatning at politikerne i all hoved-

sak er positivt innstilt til administrasjonens oppfølging av politiske vedtak. Revisjonen vil likevel bemerke 

at det er et lite mindretall som uttaler seg kritisk. Revisjonen har ikke tilstrekkelige data til å peke på 

konkrete forbedringstiltak, men oppfordrer likevel kommunens administrative ledelse til hele tiden å eva-

luere egen praksis for å sørge for tilstrekkelig informasjon til politikere. 

 

Etter å ha gjennomgått den rapportering som gjøres i Årsrapport 2022 er det revisjonens syn at kom-

munedirektøren årlig rapporterer på politiske vedtak. Den rapportering som kommunedirektøren gjør i 

årsrapporten, kombinert med tilstandsrapportene som oversendes til politisk behandling hvert tertial, 

bidrar etter revisjonens syn til at politiske myndigheter i Sarpsborg kommune holdes løpende orientert 

om status på de vedtak som er gjort. De rapporteringer som gjøres gjennom dokumentene «Oversikt 

over politiske saker» og «Vedtak til særskilt oppfølging» underbygger revisjonens syn.   

 

Basert på de undersøkelser som er gjort konkluderer revisjonen med at er det etablert systemer for å 

følge opp politiske vedtak, og at politiske vedtak blir fulgt opp av administrasjonen i Sarpsborg kom-

mune. 

 

Selv om revisjonen i sine innsamlede data har hatt et hovedfokus på kommuneområdet teknisk er det 

vår oppfatning at denne konklusjonen har relevans for Sarpsborg kommune som sådan. Denne anta-

kelsen baserer seg på opplysninger om at de samme rutiner for saksbehandling og vedtaksoppfølging 

gjelder for hele kommunens administrasjon, uavhengig av kommuneområde. Revisjonen legger også til 

grunn de svar som fremkom i spørreundersøkelsen til bystyrets politikere. Her ble det i svaralternativene 

ikke skilt mellom kommuneområdene. Svarene vi mottok oppfattes derfor å omhandle kommuneadmi-

nistrasjonen som helhet. 

 

Revisjonen skal ifølge standard for forvaltningsrevisjon gi anbefalinger når det er hensiktsmessig med 

bakgrunn i data, vurdering(er) og konklusjon(er). I dette tilfellet har vi kommet frem til at våre data, 

vurderinger og konklusjon ikke gir grunnlag for å gi anbefalinger. 
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2 PROSJEKTMANDAT 

Revisjonen skal i henhold til kommuneloven § 24-2 (1) utføre forvaltningsrevisjon. Etter loven innebærer 

forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterle-

velse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Østre Viken kom-

munerevisjon IKS gjennomfører forvaltningsrevisjon i tråd med god kommunal revisjonsskikk. God kom-

munal revisjonsskikk er å følge RSK 001; Standard for forvaltningsrevisjon, utarbeidet av Norges kom-

munerevisorforbund (NKRF). Dette innebærer blant annet at rapporten skal skille klart mellom hva som 

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

problemstillinger, faktaopplysninger1, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger. Etter kom-

muneloven skal revisor rapportere resultatene av sin revisjon til kontrollutvalget. 

 

Plan for forvaltningsrevisjonen 2022 – 2024 ble behandlet i kontrollutvalget i sak 21/47, 30.11.2021. 

 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført på bakgrunn av plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 vedtatt 

bystyret i Sarpsborg kommune i sak 2/22, 27.01.2022. 

 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført etter vedtatt prosjektplan i tidsrommet juli 2022 – januar 2023. Vi 

har gjennomført et oppstartsmøte med kommuneadministrasjonen slik at også administrasjonens inn-

spill er vurdert i planleggingsprosessen. 

 

Vi har kvalitetsikret innsamlet data/fakta underveis, både gjennom verifisering av intervjuer og intern 

kvalitetssikring. I tillegg er faktaopplysningene i sin helhet verifisert av kommunen, slik at eventuelle feil 

eller misforståelser er rettet opp. Revisjonen avholdt avsluttende møte med administrasjonen 

10.01.2023 hvor revisjonens vurderinger, konklusjoner og anbefalinger ble gjennomgått. I etterkant av 

møtet er rapporten sendt på høring til kommunedirektøren. Kommunedirektørens uttalelse fremgår av 

vedlegg (kapittel 6.2) 

 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført av forvaltningsrevisorene Frank Willy Vindløv Larsen og Dag 

Henriksen. Casper Støten har vært oppdragsansvarlig revisor. Revisorenes habilitet og uavhengighet 

er vurdert opp mot kommunen og den undersøkte virksomheten, og revisjonen finner de habile til å 

utføre forvaltningsrevisjonen. 

 

Revisor vil takke kontaktpersonen og andre som har deltatt for et godt samarbeid i forbindelse med 

gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen. 

 

 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy, 13. januar 2023 

 

 

  

 

 
 

 

 

                                                      
1 Fakta er en gjengivelse av informasjonen vi har fått tilgang til gjennom datainnsamlingen. 

Casper Støten (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor 

Frank Willy Vindløv Larsen (sign.) 

utførende forvaltningsrevisor 
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3 FREMGANGSMÅTE 

3.1 Problemstillinger og avgrensninger 

Rapporten besvarer følgende problemstillinger:  

 

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

 

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

opp. Dette innebærer at kommunen bør kunne dokumentere at det er satt på plass en internkontroll på 

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

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

 

Vi har undersøkt om kommunen har systemer for å holde oversikt over vedtak som krever oppfølging, 

for å melde fra til politisk nivå om vedtak som ikke kan iverksettes, og om det for øvrig foreligger forma-

liserte rutiner for vedtakshåndtering.  

 

2. Blir politiske vedtak fulgt opp av administrasjonen? 

 

Revisjonen har undersøkt hvordan politiske vedtak blir fulgt opp av kommuneadministrasjonen. 

 

Revisjonen har undersøkt om det er vedtak som ikke følges opp, eller om det er vedtak som tar ufor-

holdsmessig lang tid å iverksette. Dette er gjort ved å kontrollere de rapportene på oppfølging av poli-

tiske vedtak som er sendt bystyret til behandling. Innunder denne problemstillingen faller også admini-

strasjonens rapportering til bystyret på oppfølging av politiske vedtak.   

 

I forbindelse med datainnsamlingen har revisjonen hatt et særlig fokus på kommuneområdet teknisk. 

Dette kommer til uttrykk ved at intervjuobjektene, med unntak av kommunedirektøren, enten er ansatt 

under kommuneområde teknisk, eller bruker mye av sin arbeidstid til oppfølging av saker i dette kom-

muneområdet. 

 

3.2 Om revisjonskriterier 

I henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 15 skal revisor fastsette revisjonskriterier for den 

enkelte forvaltningsrevisjon. Revisjonskriteriene er den objektive målestokk som setter revisor i stand til 

å gjøre vurderinger på de fleste områder uten å ha formell fagspesifikk kompetanse. Revisjonskriteriene 

og revisors kunnskap og erfaring innen forvaltningsrevisjonsmetodikk, gjør at revisor kan gjøre objektive 

og holdbare vurderinger.  

 

Revisjonskriteriene etablerer den norm som de innsamlede dataene skal vurderes opp mot. I tillegg til 

dette skal revisjonskriteriene også gjøre det tydelig for den reviderte enhet hva de måles opp mot. Re-

visjonskriteriene klargjør også overfor folkevalgte, media og andre lesere av revisjonens rapport, hva 

revisors vurderinger bygger på. Dette vil gjøre det enklere å etterprøve revisors vurderinger. Revisjons-

kriteriene skal være relevante, konkrete og i samsvar med de kravene som gjelder for revidert enhet. 

 

Revisjonskriterier fastsettes vanligvis med basis i en eller flere følgende kilder: lovverk, politiske vedtak 

og føringer, kommunens egne retningslinjer, anerkjent teori på området, eller andre sammenlignbare 

virksomheters løsninger og resultater.  
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3.3 Revisjonsmetoder  

I henhold til god revisjonsskikk skal praksis eller tilstand innen det reviderte området beskrives i et om-

fang som i tilstrekkelig grad underbygger revisors vurderinger og konklusjoner. I denne forvaltningsre-

visjonen har vi benyttet data fra ulike kilder, og brukt ulike metoder for innsamling av data, for å sikre et 

faktagrunnlag med høyest mulig grad av gyldighet og pålitelighet.  

 

Utfordringer og begrensninger i rapportens faktagrunnlag beskrives nedenfor sammen med beskrivel-

sen av de ulike metodene som er benyttet. Vi tar også hensyn til metodens begrensninger i vurde-

ringene.  

 

I denne forvaltningsrevisjonen er informasjonen hentet inn gjennom bruk av følgende metoder:  

• Dokumentanalyse  

• Intervjuer 

• Spørreundersøkelse blant bystyrets faste representanter 

 

Dokumentanalyse 

Vi har gjennomgått sentrale dokumenter på området. Blant annet er prosedyre/rutine for Fordelingsut-

valget, prosedyre for politisk saksbehandling og prosedyre for politisk saksbehandling – kommunaltek-

nikk sentrale for revisjonens undersøkelse, i tillegg til Årsrapport 2022, tilstandsrapporter 1. og 2. tertial, 

samt oversikter over vedtak til særskilt oppfølging og oversikt over politiske saker – for rapportering til 

møte 31.05.22. Dokumentene er oversendt fra kommunen eller hentet ut fra kommunens hjemmesider. 

Fullstendig oversikt over dokumentene fremgår av kildehenvisningene i kapittel 5. 

 

Intervjuer 

Det er totalt gjennomført fem intervjuer:   

• Turid Stubø Johnsen, kommunedirektør 

• Hasse Ekman, direktør teknisk 

• En assisterende virksomhetsleder 

• En teamleder 

• En rådgiver 

 

Alle intervjuer er verifisert. Det betyr at den som er intervjuet, har fått lese gjennom referatet fra intervjuet 

for å bekrefte at referatet er i overenstemmelse med det som ble sagt under intervjuet, og rette opp 

eventuelle misforståelser. 

 

Spørreundersøkelse 

Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant de faste bystyrerepresentantene i Sarpsborg bystyre. 

24 av bystyrets representanter besvarte undersøkelsen. Dette utgjør en svarprosent på 56%. På denne 

type undersøkelser anser revisjonen en svarprosent på 50% som akseptabel. 
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4 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK. 

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

Problemstilling 2: Blir politiske vedtak fulgt opp av administrasjonen? 

 

4.1 Revisjonskriterier 

I kommunelovens § 13-1, fjerde ledd står det: 

«Kommunedirektøren skal påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer, blir iverksatt uten ugrunnet 

opphold. Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som har sentral 

betydning for iverksettingen av vedtaket, skal han eller hun gjøre det folkevalgte organet oppmerksom 

på dette på en egnet måte». 

 

Bestemmelsen gir kommunedirektøren ansvar for: 

• iverksettelsen av vedtak 

• at iverksettelsen skal skje innen rimelig tid 

• å informere kommunestyret om eventuelle hindringer for iverksettelsen 

 

I KS sitt FOU-prosjekt «Styrket lederskap i kommunal sektor – gjeldende rett, roller og rolleforståelse 

mellom folkevalgte og kommunedirektør» heter det at: «For å oppnå et større harmonisk forhold og 

forebygge konflikt, sikre tilstrekkelig politisk innflytelse og samtidig sikre tilstrekkelig administrativ auto-

nomi har lovgivningen forsøkt å legge til rette for et skarpere skille mellom politikk og administrasjon, 

tydelige oppgaver og ansvarsområder, samt kontroll. Dette legger premissene for kommunikasjon, dia-

log og gode relasjoner»2. 

 

I henhold til kommunelovens § 22-1 har kommunestyret det øverste ansvaret for å kontrollere kommu-

nens virksomhet. I kraft av dette kontrollansvaret kan kommunestyret kreve at enhver sak skal legges 

fram til orientering eller avgjørelse. Ifølge veilederen «Orden i eget hus – Kommunedirektørens intern-

kontroll», er en av hensiktene med denne bestemmelsen i kommuneloven at den skal «bidra til at kom-

munestyrets og fylkestingets politikk blir gjennomført, at innbyggerne får de tjenestene de har krav på, 

at andre lovpålagte plikter blir ivaretatt og at ressursene forvaltes på en effektiv måte»3.  

 

På bakgrunn av overstående utledes følgende revisjonskriterier: 

 

• Kommunen skal ha systemer for å holde oversikt over vedtak som krever oppfølging 

• Kommunen skal ha systemer for å melde fra om vedtak som ikke kan iverksettes 

 

Videre fremgår det av Kommunal- og regionaldepartementets4 anbefalinger at kommuner burde forma-

lisere sin kontroll og dokumentere internkontroll5 (Kommunal- og regionaldepartementet, 2009). Det er 

også tatt inn i den nye kommuneloven et krav om at kontrollen skal være systematisk.  

 

                                                      
2 KS, Styrket lederskap i kommunal sektor – gjeldende rett, roller og rolleforståelse mellom folkevalgte 

og kommunedirektør - delrapport 2, s. 10 
3 KS,  Orden i eget hus – Kommunedirektørens internkontroll, s.12 
4 Dette departementet heter i dag Kommunal- og distriktsdepartementet 
5 Kommunal- og Regionaldepartementet 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane, s.110 
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Forutsetninger for god internkontroll krever at internkontrollen er risikobasert, formalisert og innebærer 

kontrollaktivitet6. Det at internkontrollen er formalisert innebærer at internkontrollen er organisert på en 

slik måte at ansvar og roller er fordelt og dokumentert, rutiner og prosedyrer er skriftliggjort og resulta-

tene blir aggregert og rapportert7. 

 

På bakgrunn av overstående utleder vi følgende revisjonskriterier: 

 
• Kommunen skal ha formaliserte rutiner for vedtakshåndtering   
• Kommunen skal ha formaliserte rutiner for å rapportere tilbake til bystyret på gjennomføringen 

av vedtak 
 

Kommunelovens § 13-1, fjerde ledd sier at iverksettelsen av politiske vedtak skal skje uten ugrunnet 

opphold. Det betyr at kommunen ikke bare er ansvarlige for iverksettelse av vedtak, men også at ved-

taket skal iverksettes så raskt som praktisk mulig. Begrepet ugrunnet opphold er en rettslig standard. 

Det vil si at vurderingen av om et vedtak er iverksatt uten ugrunnet opphold i stor grad er preget av 

skjønn. Betydningen vil også kunne variere fra sak til sak. Vurderingen av om en sak er iverksatt er 

krevende i seg selv, særlig i forhold til saker hvor behandlingen strekker seg over lengre tid. Revisjonen 

vil i sine vurderinger ha som utgangspunkt at ugrunnet opphold innebærer at kommunedirektøren så 

raskt det er praktisk mulig skal ha igangsatt arbeidet med iverksettingen av vedtaket. 

 

På bakgrunn av overstående utleder vi følgende revisjonskriterium: 

 

• Kommunen skal begynne arbeidet med iverksetting av vedtak så raskt som praktisk mulig 

 

KS anbefaler at det årlig rapporteres til folkevalgte om status på vedtak, oppfølging og gjennomføring8.  

 

På bakgrunn av overstående utleder vi følgende revisjonskriterium: 

 

• Kommunen skal rapportere årlig om oppfølging av politiske vedtak til bystyret 

 

Oppsummerte revisjonskriterier: 

Kommunen skal  

• ha systemer for å holde oversikt over vedtak som krever oppfølging  

• ha formaliserte rutiner for vedtakshåndtering   

• ha systemer for å melde fra om vedtak som ikke kan iverksettes  

• ha formaliserte rutiner for å rapportere tilbake til bystyret på gjennomføringen av vedtak 

• begynne arbeidet med iverksetting av vedtak så raskt som praktisk mulig 

• rapportere årlig om oppfølging av politiske vedtak til bystyret 

 

 

 

 

 

  

                                                      
6 KS, Orden i eget hus, kommunedirektørens internkontroll, s. 37 
7 Ibid. 
8 KS, Orden i eget hus, s. 127 
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4.2 Datagrunnlag 

4.2.1 Oversikt over vedtak som krever oppfølging 

Sarpsborg kommunes delegasjonsreglement9 viser at gjeldende politiske organisasjon består av:  

a) Bystyret 
b) Formannskapet 
c) Utvalg for plansaker 
d) Utvalg for miljø og teknikk 
e) Utvalg for velferd og folkehelse 
f) Utvalg for kultur og oppvekst 
g) Administrasjonsutvalget 
h) Forhandlingsutvalget 
i) Kontrollutvalget 
j) Utvalg for hastesaker 
k) Nemnder, råd og øvrige utvalg 

I tillegg til de forannevnte politiske råd og utvalg har Sarpsborg kommune oppnevnt et fordelingsutvalg. 

Revisjonen har fått opplyst at det er fordelingsutvalget som koordinerer og fordeler de politiske sakene. 

Det er utarbeidet et eget reglement for fordelingsutvalget. Dette er å finne i kommunens delegasjons-

reglement. Av dette reglementet fremkommer det at utvalget er opprettet i medhold av kommuneloven 

§ 5-7. Denne paragrafen sier at kommunestyret kan opprette utvalg for kommunale formål og for deler 

av den kommunale virksomheten. Fordelingsutvalget i Sarpsborg kommune består av ordfører, vara-

ordfører, posisjonsleder, opposisjonsleder, leder for utvalg for plansaker, leder for utvalg miljø og tek-

nikk, leder for utvalg for velferd og folkehelse og leder for utvalg av kultur og oppvekst. Formålet med 

utvalget er å sikre en samordnet behandling av politiske saker og en hensiktsmessig arbeidsfordeling 

mellom de politiske organer. Delegasjonsreglementet fastslår at fordelingsutvalget skal fordele og koor-

dinere saker til politisk behandling. Utvalget skal også avgjøre i hvilke saker det skal oppnevnes politiske 

saksordførere og fastsette saksgang, herunder eventuell behandling i eldrerådet, råd for personer med 

funksjonsnedsettelse, flerkulturelt råd og andre aktuelle råd/utvalg. Det er fordelingsutvalget som angir 

tidsløp for planlagte saker. Reglementet fastslår at oppretting av og fordeling av saker skal skje i henhold 

til kommuneloven og i tråd med gjeldende delegeringsreglement. Det er også nedfelt et prinsipp om at 

utvalget skal fatte sine avgjørelser ved enstemmighet. Dersom dette ikke lar seg gjøre er myndigheten 

til å fatte avgjørelser delegert til ordfører. 

 

Det fremgår av delegasjonsreglementet10 at de politiske utvalgene for plansaker, miljø og teknikk, vel-

ferd og folkehelse og kultur og oppvekst fremmer sine innstillinger til formannskapet eller direkte til by-

styret. Formannskapet er tillagt et koordineringsansvar og innstiller til bystyret. I saker med saksordfører 

er det denne som fremmer forslag til innstilling i utvalg. Kommunedirektøren fremmer innstilling i saker 

som ikke har saksordfører. 

 

Kommunedirektøren forklarer at Fordelingsutvalget er sentral i fordelingen av oppgaver. Fordelingsut-

valget har også en sentral rolle i å kontrollere at vedtak blir fulgt opp. Hun viser videre til at kommunens 

delegasjonsreglementet også gir retningslinjer for hvordan sakene skal håndteres administrativt. Videre 

fremgår det av lederavtalen som er inngått med direktørene for hvert enkelt kommuneområde, hvilke 

politiske vedtak som skal følges opp av den enkelte kommunedirektør. I tillegg til dette peker kommu-

nedirektøren på at det utarbeides årlige handlingsplaner. Også her vil det fremkomme hvilket kommu-

neområde den enkelte sak sorterer under. Når vedtak er fattet i ett politisk organ planlegger kommune-

                                                      
9 Vedtatt i sak 20/03756, 06.10.2020 
10 Sarpsborg kommunes delegasjonsreglement, s. 6 
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direktøren hvordan saken skal håndteres administrativt. For enkelte saker oppnevnes det saksordfø-

rere, disse sakene kalles saksordførersaker. I disse sakene planlegges oppfølging og gjennomføring 

med den oppnevnte saksordføreren. Kommunedirektøren har vist til dokumentet «Oversikt over politiske 

saker» der planlagt fremgangsmåte og oppfølging av det enkelte politiske vedtak beskrives, samt at 

ansvar for gjennomføring fordeles. Hun forteller videre at gjennomføres ukentlige møter i kommunele-

delsen hvor også oppfølging av politiske vedtak er tema.  

 

Assisterende virksomhetsleder har forklart at i administrasjonen så er det stabsnivået som har ansvaret 

for rapporteringen og oppfølging til fordelingsutvalget. Dersom det blir utsettelser i en sak, for eksempel 

hvis utredningen tar lengre tid enn forutsatt, skal fordelingsutvalget ha beskjed om dette. Alle saker som 

skal viderebehandles politisk er innom fordelingsutvalget. Også assisterende virksomhetsleder viser til 

at verbalvedtak følges opp med en egen oppfølgingsliste. Hun forklarer at tertialrapport og årsrapport 

er viktige rapporteringsverktøy, sammen med den tidligere nevnte rapporteringen til fordelingsutvalget. 

 

Prosedyre/rutine - Fordelingsutvalget 

Det er utarbeidet en prosedyre for fordelingsutvalgets arbeid. Formålet med prosedyren/rutinen er å 

oppnå enhetlig behandling av politiske saker i kommunen. Rutinen gjelder for utvalgssekretær, fagan-

svarlig utvalgssekretær, virksomhetsleder og eventuelt deres stedfortredere. 

 

Det fremgår av rutinen at det er utvalgssekretæren som sender møteinnkalling til fordelingsutvalgets 

møter. En viktig del av forberedelsene til møter i fordelingsutvalget er at oversikt over politiske saker 

skal oppdateres. Dette skjer ved at det rapporteres inn fra kommuneområder/virksomheter 10 dager før 

møtet avholdes. Med bakgrunn i de innkomne rapporter oppdaterer utvalgssekretær/fagansvarlig over-

sikten og gjennomgår denne med virksomhetsleder stabstjenester og kommunedirektør før utsendelse 

til fordelingsutvalget.  

 

Ved siden av fordelingsutvalgets medlemmer deltar utvalgssekretær/fagansvarlig, virksomhetsleder og 

kommunedirektør i fordelingsutvalgets møter. 

 

Når møtet er gjennomført sier rutinen at utvalgssekretær/fagansvarlig skal utarbeide et forslag til møte-

protokoll. Oversikt over politiske saker følger protokollen som vedlegg. Når protokoll og oversikt over 

saker er godkjent, sendes dette til medlemmene i komiteen pr e-post. Protokoll og oversikt over saker 

sendes også til kommuneledelsen. Oppdatert oversikt over saker sendes til bystyrets medlemmer og til 

ledere av Eldreråd, Flerkulturelt råd og Råd for personer med funksjonsnedsettelse og koordinatorer for 

Ungdomsrådet.  

 

Den nye listen med saker det skal rapporteres på, gjøres så tilgjengelig for administrasjonen i datapro-

grammet Teams. Her er det opprettet et eget rom for fordelingsutvalget. Samtidig med at dette gjøres 

tilgjengelig gjøres det oppmerksom på ny frist for rapportering.  

 

Fordelingsutvalget: Oversikt over politiske saker – For rapportering til møte 31.05.2022 

Revisjonen har fått oversendt, og har kontrollert «Oversikt over politiske saker – For rapportering til møte 

31.05.2022». I dette dokumentet er det listet opp saker som skal rapporteres til møter i formannskap, 

utvalg for velferd og folkehelse, utvalg for kultur og oppvekst, utvalg for miljø og teknikk, utvalg for plan-

saker og administrasjonsutvalget. For formannskapet, utvalg for miljø og teknikk, samt utvalg for velferd 

og folkehelse er det gjort et skille mellom innstillingssaker og saksordførersaker. Innstillingssaker er 

saker hvor kommunedirektøren fremmer innstilling. I saksordførersakene er det saksordfører som frem-

mer innstilling. For hver enkelt sak i dette dokumentet er det satt opp en tidsplan for behandling av 

saken. Dette er gjort ved at det datofestes når det skal foreligge ett oppstartsnotat i saken. Det er videre 

spesifisert tidspunkter for når det skal legges frem underveismeldinger til politisk utvalg. Tidsplanen 

19



13 

 

spesifiserer også omtrentlig tidspunkt for ferdigstillelse av saken, samt hvilke politiske organ som skal 

ha saken til behandling. Det fremkommer også hvem det er som er saksordfører og saksbehandler for 

den enkelte sak. Den enkelte sak har også et merknadsfelt der det kan knyttes kommentarer til saksbe-

handlingen. Et eksempel på det siste ser man i saken «Handlingsplan for avlastning og pårørende 

støtte» som hører innunder utvalg for velferd og folkehelse. Dette er en saksordførersak hvor man i 

merknadsfeltet kan lese at saken er utsatt til 2023. 

 

Vedtak til særskilt oppfølging  

Revisjonen har fått opplyst at det også utarbeides en liste over det som kalles «vedtak til særskilt opp-

følging». Dette er en oversikt over vedtak som ofte gjøres i tillegg til innstillingen i store saker som 

årsbudsjett og store plansaker. Slike vedtak kalles også ofte verbalvedtak. Det er kommunedirektøren 

som utarbeider en egen oppfølgingsliste over vedtak til særskilt oppfølging/verbalvedtak. Vedtak til sær-

skilt oppfølging er et tiltak for å sikre at alle politiske vedtak blir håndtert. 

 

Revisjonen har fått listen over vedtak til særskilt oppfølging per 1. tertial 2022. Listen inneholder i alt 30 

saker av denne kategorien. Sakene fordeler seg over kommuneområdene på følgende måte 

 

Kommuneområde Antall saker 

Samfunn 6 saker 

Helse og velferd 3 saker 

Organisasjon 6 saker 

Oppvekst 2 saker 

Teknisk 10 saker 

30 saker 

 

I de aller fleste av sakene, 23 i tallet, er vedtaket som krever særskilt oppfølging gjort i bystyret. 5 vedtak 

er fattet av formannskapet og to av sakene er vedtatt i henholdsvis utvalg for miljøteknikk og utvalg for 

kultur og oppvekst. 

 

Listen er bygget opp på følgende måte: 

 

Kommune-

område 

Vedtaks-

organ 

Vedtaks-

dato 

Saksnr. Sakstittel Vedtak Oppfølging Tidspunkt 

for oppføl-

ging 

Eventuell 

kommentar 

         

 

Revisjonens gjennomgang av listen viser at for de aller fleste av sakene er det enten satt opp et estimert 

tidspunkt for behandling av saken, eller knyttet en kommentar til saken om forutsetninger som må være 

på plass før saken kan følges opp. Et eksempel på dette ser man i den eldste saken på listen. Dette er 

en sak vedrørende å utrede fjerning av miljøskadelige stoffer på kunstgressbaner. Dette vedtaket ble 

fattet av bystyret 14.12.2017. Saken skal følges opp med egen sak til politisk behandling. I kommentar-

feltet står det å lese at «Forskrift er ennå ikke vedtatt. Det er ikke utviklet et alternativ til gummigranulat. 

Saken stilles i bero til det foreligger en forskrift». 

 

Listen inneholder også opplysninger om enkeltsaker som går ut av listen for videre rapportering på 

grunn av at sakene skal ferdigbehandles i nær fremtid. Dette gjelder for eksempel to skjenkebevilg-

ningssaker fra 2020, som det er opplyst skal behandles 24. mai 2022.  
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Tre saker er ført opp i listen uten at det er angitt behandlingsmåte eller estimert tid for behandling. Den 

ene av disse sakene er vedtatt i april 2022, altså rett før listen før ble oppdatert. De to andre sakene er 

fra henholdsvis 2019 og 2021. Den første saken omhandler tekniske omgjøringer i Sarpsborg rådhus. 

Vedtaket fra 2019 sier at kommunedirektøren skal foreta en nærmere vurdering av hvilke tiltak som bør 

gjennomføres for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet i rådhuset. Dersom det er behov for ytterligere bevilg-

ning for å oppnå dette skal dette fremmes til politisk behandling. Den andre saken, hvor vedtaket ble 

fattet i 2021, gjelder Langhus i Landeparken. 

4.2.2 Formaliserte rutiner for vedtakshåndtering 

På spørsmål om administrasjonen har god oversikt over vedtak som krever oppfølging og handling fra 

administrasjonens side, svarer nesten 22 av 24 de bystyrerepresentantene som besvarte undersøkel-

sen (92%) at de er delvis enig eller helt enig i at administrasjonen har dette. En respondent sa seg delvis 

uenig i påstanden og en representant hadde ingen formening. Formaliserte rutiner for vedtakshåndte-

ring. 

   

Kommunedirektøren har orientert revisjonen om at skriftlige rutiner for vedtaksoppfølging er å finne i 

rutiner og prosedyrer for saksbehandling. Det foreligger rutiner for skriftlig tilbakemelding utover de ru-

tinene som er innarbeidet knyttet til rapportering gjennom tertial- og årsrapporter.  

 

Kommunedirektøren har forklart at hun i liten grad saksbehandler selv. Hun understreker likevel at hun 

er tungt involvert i den administrative saksbehandlingen ved at alle saker som kommer til politisk be-

handling er innom henne til godkjenning. I enkelte saker, som for eksempler meklinger i forbindelse med 

utarbeidelse av arealplan er hun mer direkte involvert. Det finnes også eksempler på andre saker som 

kommunedirektøren fronter mer direkte. Dette kan for eksempel være saker som Bærekraft 2030, som 

handler om hvordan Sarpsborg kommune skal oppnå driftsmessig balanse i 2030. Kommunedirektøren 

gir uttrykk for etter hennes syn så gjenspeiles gjeldende praksis knyttet til oppfølging av politiske vedtak 

den ansvarsfordelingen som fremgår av delegasjonsreglementet.  

 

Direktør teknisk har opplyst revisjonen om at det er direktøren for det enkelte kommuneområdet som 

følger opp alle politiske vedtak som berører det aktuelle kommuneområde. Han forteller videre at gjel-

dende praksis for oppfølging av politiske vedtak på kommuneområdet teknisk er at han har ukentlige 

ledermøter hvor aktuelle saker følges opp. Det samme gjelder for de ulike teamene innenfor kommune-

området teknisk. Etter årets budsjettbehandling er det alltid en gjennomgang av hvem som skal følge 

opp hvilke vedtak, både i kommunedirektørens ledergruppe og i de andre ledergruppene i teknisk. I 

ledergruppen for teknisk fordeles de sakene hvor det ikke er klart på forhånd hvem som skal stå for 

saksbehandlingen. 

 

Direktøren forteller at i det kommuneområde han har ansvar for så er det stor grad av variasjon i antallet 

politiske vedtak som krever administrativ oppfølging. Det er for eksempel få politiske vedtak som skal 

følges opp i forhold til brann og feiervesenet.  

 

På spørsmål fra revisjonen om rutinene for vedtaksoppfølging er skriftliggjort svarer direktøren at tilba-

kemelding fra saksbehandler til teamleder ikke er formalisert. Han er usikker på om det er behov for 

dette, sett i lys av faren for overbyråkratisering. Han peker likevel på at dersom man hadde alle saker 

og vedtak som skal følges opp i et digitalt system, ville dette etter hans syn ha styrket organiseringen 

og oppfølgingen. Han understreker viktigheten av at administrasjonen følger opp politiske vedtak ved å 

peke på at et går på demokratiet løs dersom ikke administrasjonen følger de opp.  
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Det er direktørens syn at gjeldende praksis knyttet til oppfølging av politiske vedtak innenfor hans kom-

muneområde er i samsvar med det ansvar og den myndighet som er nedfelt i delegasjonsreglementet. 

Direktøren gir uttrykk for at det har utviklet seg en felles forståelse av at delegasjonsreglementet er 

styrende for hvem det er som er delegert ansvar. 

 

Av assisterende virksomhetsleder har revisjonen fått opplyst at man skal ha samme praksis når det 

gjelder oppfølging av politiske vedtak uavhengig av hvor man er plassert i kommunen. Hun har forklart 

at Sarpsborg kommune benytter seg av det som kalles fullført saksbehandling. Dette innebærer at det 

er den saksbehandleren som har skrevet den politiske saken som også har som oppgave å effektuere 

det politiske vedtaket. Dette skjer i tett dialog med den teamleder som saksbehandleren har som nær-

meste leder. Assisterende virksomhetsleder har videre opplyst revisjonen om at det er utarbeidet rutiner 

for fullført saksbehandling i Sarpsborg kommune. Det er også utarbeidet rutine for saksbehandling av 

politiske saker. Rutinene er lagret i kvalitetssystemet Netpower. Sarpsborg kommune benytter seg av 

arkiv- og saksbehandlingssystemet Public 360. 

 

Teamlederen som revisjonen har intervjuet forklarer at han har faste møter med rådgiverne (saksbe-

handlerne) i sitt team. I disse møtene er oppfølging av politiske vedtak blant sakene på agendaen. 

Møtene brukes også til å diskutere saker før de sendes oppover i den administrative beslutningslinjen.  

 

Teamlederen forklarer at gjeldende praksis for vedtaksoppfølging av politiske vedtak er at oppfølgingen 

ligger som delegerte ansvaret til saksbehandler. Det er saksbehandleren som skal håndtere saken vi-

dere når politisk vedtak er fattet. Teamlederen forteller at det er en rutine for vedtaksoppfølging i kvali-

tetssystemet som følges. Han forteller også at de har et Excel-ark med oversikt over fremgangen eller 

forløpet for de enkelte prosjektene.  

 

Teamlederen synes «360», som altså er kommunens hovedverktøy for saksbehandling og arkivering 

fungerer greit, men at det er et omfattende datasystem med noe høyt brukergrensesnitt, det vil si at det 

kan være vanskelig å lære og bruke det. Han mener at det er et bra verktøy for politisk saksbehandling, 

og forteller at kommunen har opplæringskurs alle kan ta. Det er ikke alltid like lett å orientere seg i 

programmet, fortsetter teamlederen, men påpeker at den generelle opplæringa er bra.  

 

Når det gjelder spørsmålet om gjeldende praksis knyttet til oppfølging av politiske vedtak innenfor team-

lederens kommunalområde gjenspeiles i ansvarsfordelingen som fremgår av delegasjonsreglementet, 

gir teamlederen uttrykk for at det er «klare rammeverk som de må forholde seg til».  

 

Prosedyre politisk saksbehandling i kommunalteknikk 

Revisjonen har kontrollert prosedyre for politisk saksbehandling i kommunalteknikk. Denne prosedyren 

har som formål å sikre god saksbehandling og forankring internt før saker fremmes til politisk behand-

ling. Rutinen beskriver at politiske saker kan oppstå på flere ulike måter. Det kan for eksempel skje ved 

at sakene blir: 

 

• vedtatt gjennom årlig rullering av handlingsplan og budsjett 

• bestilt gjennom vedtak i utvalg, formannskap eller bystyre 

• bestilt av fordelingsutvalget 

• eller det kan oppstå et faglig behov eller ønske om å avklare en sak politisk.  

 

Rutinen understreker at det er kommunens delegeringsreglement og den enkelte ansattes delegerings-

brev som er avgjørende for om en sak kan avgjøres administrativt eller om den må fremmes som en 

politisk sak. 
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Rutinene beskriver videre ulike saksfrister som administrasjonen skal forholde seg til i forbindelse med 

utarbeidelse av saker som skal til politisk behandling. Det er satt frister for innlevering av saker til ut-

valgssekretær og direktør kommuneområde/kommunesjef. I tillegg til dette er det satt opp frister for når 

en sak skal være opprettet i sak- og arkivsystemet. 

 

I tillegg til dette beskriver rutinen at virksomhet stabstjenester sender ut listen til fordelingsutvalget med 

angitt frist for å komme med innspill på dato for behandling av saker og melde inn nye saker. Denne må 

gjennomgås i teamene og oppdateres. Listen meldes også opp til ledermøte kommunalteknikk. Det står 

også beskrevet at internt i virksomhet kommunalteknikk starter arbeidet med politiske saker med at 

fremdriftsplan for saken, med viktige datoer/tidsfrister, legges fram til behandling i ledermøte kommu-

nalteknikk. 

 

På generelt grunnlag er fremdriftsplanen for politiske saker beskrevet på følgende måte: 

 

Sak: 

Aksjonspunkt  Dato Ansvarlig Kommentar 

Informasjon til le-

dermøte kommu-

nalteknikk 

(- 75 dager)   Redegjøre kort for hensikt og innhold i 

saken. 

Oppdatere fordelingskomiteens liste 

ved behov. 

Opprette task (opp-

gave) til saksbe-

handler med frist 

for levering av sak 

til TL 

(-75 dager)    

Sette av tiden for 

utvalgsmøtet i ka-

lenderen 

(-75 dager) 

Viktig 

  Viktig at saksbehandler er tilgjengelig 

for spørsmål under utvalgsbehand-

lingen 

Utredning 

Opprette sak i 360. 

Vurdere behov for 

medsaksbehandler 

Vurdere behov for 

høring internt og 

eksternt 

Vurdere omfang/ar-

beid med saken 

(-75 dager)    

Be om medsaksbe-

handlere? 

(-60 dager)    

Høring? Ca (-45 da-

ger) 

   

Melde opp sak til 

teknisk ledermøte 

Ca -30 da-

ger) 

   

Behandles i teknisk 

ledergruppe 

Ca (-30 da-

ger) 

  Når en sak er godkjent i teknisk leder-

gruppe, skal den sendes på gjennom-

gang i sak- og arkivsystemet til kom-

munedirektør, direktør teknisk, virk-

somhetsleder stabstjenester, virksom-
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hetsleder teknisk, teamleder admini-

strasjon, aktuell teamleder og saksbe-

handler økonomi. Øvrige medsaksbe-

handlere skal også ha saken på gjen-

nomgang. 

Leveres kommune-

direktør 

(-20 dager)   Saker godkjennes av kommunedirek-

tør eller virksomhetsleder stabstjenes-

ter. 

Ekspedere saken/ 

levere sekretær 

(-14 dager)   Godkjenne evt. endringer og ekspe-

dere saken. 

Behandles i råd 

Behandles i utvalg 

    

Behandles i for-

mannskapet 

Behandles i Bysty-

ret 

    

  

Avslutningsvis avklarer rutinen hvor «Fremdriftsplan for politiske saker» skal lagres i kommunens sak- 

og arkivsystem. 

 

 

Bystyrerepresentantene ble også bedt om 

å ta stilling til påstanden «Administrasjonen 

har gode systemer som sikrer at de vedtak 

bystyret har fattet blir iverksatt». Denne på-

standen sa 20 av 24 respondenter seg del-

vis eller helt enig i (83%). En respondent 

var helt uenig og to var delvis uenig. En av 

respondentene hadde ingen formening. I 

spørreundersøkelsen ble respondentene 

spurt om de ønsket å legge til eller utdype 

sine synspunkter når det gjelder admini-

strasjonens iverksetting av bystyrets ved-

tak. To av respondentene ga en slik tilba-

kemelding. Denne ene ga tilbakemeldingen 

«Trenering», mens en annen ga uttrykk for 

å ha lite kunnskap om det daglige liv på råd-

huset, blant annet med hensyn til rollefor-

delingen mellom administrasjon og fri-

kjøpte politikere. 

 

Bystyrepolitikerne ble også bedt om ta stil-

ling til påstanden «Administrasjonen har 

gode systemer og rutiner for å rapportere om status for iverksetting av vedtak til bystyret». Svarene fra 

politikerne fordelte seg på denne måten: 
  

Figur 1 Administrasjonen har gode systemer som sikrer 

at de vedtak bystyret har fattet blir iverksatt 
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Tabell 1 Administrasjonen har gode systemer og rutiner for å rapportere om status for iverksetting av 

vedtak til bystyret 

 

Vi ser altså at 20 av 24 representanter gir uttrykk for at de er helt eller delvis enig i påstanden. 3 repre-

sentanter er delvis uenig og en representant er helt uenig. I forhold til foregående spørsmål, som om-

handlet hvorvidt administrasjonen har gode systemer for iverksetting av politiske vedtak, ser vi at ande-

len som bare er delvis enig i påstanden øker. Det er altså flere som uttrykker tilfredshet med systemene 

som er etablert for iverksettingen av politiske vedtak, enn tilfredshet over den rapporteringen de mottar 

på at vedtakene er effektuert. 

4.2.3 Systemer for å melde fra om vedtak som ikke kan iverksettes 

Revisjonen har kontrollert om Sarpsborg kommune har systemer for å melde fra om vedtak som ikke 

kan iverksettes. Både dokumentet «Vedtak til særskilt oppfølging» og prosedyren for politisk saksbe-

handling inneholder egne kommentarfelt hvor det kan knyttes kommentarer til gjennomførbarheten av 

vedtak. Revisjonen legger for eksempel merke til at i en sak det rapporteres på i listen over vedtak til 

særskilt oppfølging, vedrørende utredning av fjerning av miljøskadelige stoffer på kunstgressbaner, er 

det fra administrasjonen sin side opplyst at saken stilles i bero inntil forskrift om fjerning av miljøskade-

lige stoffer er vedtatt. Dette er en sak fra desember 2017 som det altså fremdeles rapporteres på. Et 

annet eksempel er et innbyggerforslag fra november 2019. I dette vedtaket som sa at «I forbindelse 

med oppfølgingen av bystyrets vedtak av desember 2018 «Utarbeide konkrete tiltak mot fattigdom. Til-

takene skal medvirke til at barnefamilier ikke skal forbli i en situasjon med vedvarende lav inntekt, men 

komme ut av det gjennom utdanning og arbeid. Tid for gjennomføring: 2019-2020», innhentes informa-

sjon om erfaringene som er gjort i andre kommuner som har tatt bort barnetrygden som grunnlag be-

regning av sosialstønad». I kommentarfeltet til denne saken er det opplyst at kommunedirektørens ar-

beid i sak 77/19 har blitt forsinket på grunn av koronapandemien. Det opplyses videre om at «Det er 

besluttet gjennom statsbudsjettet for 2022 at barnetrygd ikke skal hensyntas ved beregning økonomisk 

sosialhjelp. Videre oppfølging av punktet anses derfor ikke som relevant. Kommunedirektøren vil 

komme tilbake med informasjon om konsekvenser av endringene i statsbudsjettet når det foreligger 

informasjon om dette, herunder forskriftstekst». 

 

Direktøren for teknisk har forklart at kommunedirektøren og hennes ledergruppe gjør løpende avkla-

ringer med ordfører underveis. Det er derfor kort vei fra administrasjon til politisk ledelse dersom det er 

fattet politiske vedtak som vanskelig kan gjennomføres. Direktøren påpeker også at det står i prosedyren 

for politisk saksbehandling, at saksbehandler skal gi tilbakemelding dersom det er slik at en sak ikke 

kan gjennomføres. 

 

Av teamlederen har revisjonen fått opplyst at dersom et vedtak ikke kan gjennomføres vil saken frem-

mes for ny politisk behandling.  

4.2.4 Iverksette vedtak så raskt som praktisk mulig 

I og med at Sarpsborg kommune baserer seg på prinsippet om fullført saksbehandling har saker som 

fremmes fra administrasjonen sin side til politisk saksbehandling en saksbehandler tilknyttet saken. Når 

Påstand Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig Ingen formening 

Administrasjonen har gode systemer 

og rutiner for å rapportere om status 

for iverksetting av vedtak til bystyret 

4,2 % 

(1 repre-

sentant) 

12,5 % 

(3 represen-

tanter) 

45,8 % 

(11 repre-

sentanter) 

37,5 % 

(9 represen-

tanter) 

0 % 
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det eventuelt gjøres vedtak i saken vil det være den samme saksbehandleren som forberedte saken, 

som følger opp saken etter at nytt vedtak er gjort.  Det er tidligere nevnt at kommunedirektøren utarbei-

der en egen oppfølgingsliste over vedtak til særskilt oppfølging/verbalvedtak. Dette tiltaket skal også 

bidra til administrativ håndtering av politiske vedtak så raskt som praktisk mulig.  

 

Kommunedirektøren har opplyst revisjonen om at det har skjedd at politiske saker ikke blir fulgt opp. 

Dette er likevel ikke noe som har skjedd ofte. Som et eksempel på et slikt tilfelle viser kommunedirek-

tøren til en hendelse hvor det ikke ble rapportert på manglende gjennomføring av et vedtak knyttet til en 

interpellasjon i bystyret. Denne episoden opplyser kommunedirektøren skyldtes svikt i interne rutiner.  

 

Etter assisterende virksomhetsleders syn har Sarpsborg kommune har gode rutiner for oppfølging når 

vedtak er gjort. Den enkelte leder kan følge med på statusen for saken ved å kontrollere saken i sak- 

og arkivsystemet. Når det gjelder rapportering fra saksbehandler til teamleder om status på sakene 

bekrefter hun tidligere informasjon om at kommunen ikke har egen skriftliggjort rutine for dette. Hun gir 

uttrykk for at dette kunne de ha hatt, men stiller også spørsmål ved nødvendigheten av dette i og med 

at dette ikke er opplevd som et problem per i dag. 

 

På spørsmål fra revisjonen om gjeldende praksis knyttet til oppfølging av politiske vedtak gjenspeiler 

ansvarsfordelingen som fremgår av delegasjonsreglementet svarer assisterende virksomhetsleder at 

dette er en tematikk det er blitt arbeidet med over flere år. Hun opplever at praksis er blitt bedre, men at 

det fremdeles kan oppstå situasjoner hvor det kan være vanskelig å skille mellom prinsipielle og ikke-

prinsipielle saker. De først nevnte skal etter reglementet behandles politisk. På generelt grunnlag gir 

hun uttrykk for en opplevelse av at det systemet man har for oppfølging av politiske vedtak fungerer 

godt. Det er etter hennes mening god oversikt over sakene som skal behandles politisk. 

 

Teamlederen har overfor revisjonen gitt uttrykk for at den administrative oppfølgingen av politiske vedtak 

fungerer godt. Det er en fordel at saksbehandleren følger saken fra start til slutt. Medsaksbehandlere i 

alle saker kvalitetssikrer innholdet i sakene på en god måte.   

 

Teamleder har forklart at han opplever stor interesse og oppmerksomhet omkring mange saker fra po-

litikere og det politiske miljøet. Teamlederen har opplyst revisjonen om at det finnes noen utfordringer 

knyttet til å følge opp vedtak. Det dreier seg primært om kapasitetsutfordringer på saksbehandlersiden. 

4.2.5 Rutiner for å rapportere til bystyret på gjennomføringen av vedtak 

Kommunedirektøren har forklart at det rapporteres på politiske vedtak i tertial- og årsrapporter. 

 

Rådgiveren har forklart revisjonen at alt av rapportering knyttet til oppfølging av politiske vedtak i løpet 

av året følges opp via henne, og at hun rapporter på oppfølging av politiske vedtak. Hun oppfatter saks-

ordførerskap bidrar til å gjøre oppfølgingen av politiske vedtak bedre. Dette skjer blant annet fordi saks-

ordførerskap bidrar til en felles forståelse blant politikere og administrasjonen.  

 

Teamlederen forteller at det rapporteres på oppfølging av politiske saker blant annet gjennom tertiær-

rapporter og handlingsplan for prosjektene. Også teamleder peker på fordelingsutvalget som sentral i 

rapporteringen.  
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I spørreundersøkelsen ble bystyrets poli-

tikere bedt om å ta stilling til påstanden 

«Politikerne i vår kommune får tilfredsstil-

lende informasjon om iverksetting av 

vedtak fra administrasjonen».  

20 av 24 respondenter sa seg helt eller 

delvis enig i påstanden (83,3%). 2 re-

spondenter var helt uenige og 2 uttrykte 

delvis uenighet.  

 

Revisjonen ønsket også å få svar på om 

bystyrerepresentantene i Sarpsborg opp-

lever at administrasjonen jevnlig rappor-

terer tilbake til politikerne om status på 

iverksetting av bystyrets vedtak. Det er 

det samme bildet som tegner seg i sva-

rene på dette spørsmålet. Det store fler-

tallet av respondentene gir uttrykk for at 

administrasjonen i Sarpsborg kommune 

jevnlig rapporterer status på vedtak fattet 

i bystyret. Tabell 2 viser hvordan svarene fra bystyrerepresentantene fordeler seg: 

 

Tabell 2 Administrasjonen rapporterer jevnlig politikerne om status på iverksetting av bystyrets vedtak 

 

Bystyrerepresentantene fikk i spørreundersøkelsen anledning til å gi sine egne kommentarer til admini-

strasjonens rapportering vedrørende iverksetting av vedtak. Fire av bystyrets representanter ga egne 

kommentarer. En av representantene skrev «Kan fokusere mer på avvik og forbedringer uten å komme 

i forsvar». En annen ga uttrykk for at «Vedtakene må følges opp mye bedre enn dagens situasjon. 

Spesielt når det gjelder bevilget pengemidler. Altfor ofte at det må bevilges mer både en og flere 

ganger». Det kom også inn et synspunkt på at «Systemene for tilbakerapportering er gode». Denne 

respondentene ga også tilkjenne at vedkommende ikke var «...helt sikker på at alle politikere følger med 

allikevel». Det kom også inn en tilbakemelding på at jevnlig rapportering på status om iverksetting av 

bystyrets var mangelfull. 

4.2.6 Årlige rapporteringer om oppfølging av politiske vedtak til bystyret 

Revisjonen er som tidligere nevnt opplyst av kommunedirektøren at det rapporteres til bystyret i tertial-

rapporter og årsrapport. Revisjonen har kontrollert årsrapport for 2021, samt 1. og 2. tertialrapport 2022.  

 

Sarpsborg kommunens årsrapport for 2021 er bygd opp med en overordnet del kalt «Samfunnsanaly-

ser», deretter følger en rapportering knyttet til Sarpsborg kommune som arbeidsgiver hvor overskriften 

er «Medarbeider» før det rapporteres på overordnet nivå for økonomi og investeringer. Deretter rappor-

teres det på hver av de seks kommuneområdene helse og velferd, oppvekst, samfunn, organisasjon, 

teknisk, teknologi og endring. Avslutningsvis inneholder årsrapporten en overordnet økonomisk oversikt 

Påstand Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig Ingen formening 

Administrasjonen rapporterer jevnlig 

til politikerne om status på iverkset-

ting av bystyrets vedtak.  

8,3 % 

(2 repre-

sentant) 

12,5 % 

(3 represen-

tanter) 

37,5 % 

(9 represen-

tanter) 

41,7 % 

(10 repre-

sentanter) 

0 % 

Figur 2 Politikerne i vår kommune får tilfredsstillende informasjon 

om iverksetting av vedtak fra administrasjonen 
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over driftskostnadene knyttet til kommunedirektørens stab. For hvert enkelt kommuneområde beskrives 

tjenestemål, prioriterte tiltak og kommuneområdets økonomiske status. 

 

For kommuneområdet teknisk, som er det kommuneområdet som revisjonen i all hovedsak har kontrol-

lert i denne revisjonen, presenteres mål for de enkelte virksomhetene som sorterer under dette kommu-

neområdet. Det vil si virksomhetene eiendom, vann og avløp, kommunalteknikk, brann og feiervesen 

og virksomhet Utbygging. Hver av disse virksomhetene får presentert mål, med tilhørende måltall og en 

vurdering av hva resultatet er i 2021. 

 

Virksomhet Vann og avløp rapporterer på denne måten: 

 

Virksomhet vann og avløp 

Mål: Hygienisk trygt, godt og nok vann  

 Resultat 2021  Ambisjon i perioden 

Innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med til-

fredsstillende prøveresultater for E-coli 

100% 100% 

Antall timer avbrudd per innbygger per år 1,06 timer < 1 time 

Svinn av vann i ledningsnettet som følge av lekka-

sjer 

33,8% < 25 % 

 

Det følger videre en skriftlig beskrivelse av enkelte sider ved kommuneområdets drift for året 2021.  

 

Under overskriften «Prioriterte tiltak» rapporteres det på vedtatte styringsdokumenter. For dette kom-

muneområdet rapporteres det på: 

 

• VVA-plan 

• Kommunedelplan for avfall 2020 -2030 

• Plattform for eiendomsforvaltning 

• Overordnet beredskapsplan og ROS-analyse 

• Parkeringsutredning for Nedre Glomma 

• Hovedsykkelplan for Nedre Glomma 

• Prosjekter og enkeltsaker (for eksempel – Utredning av ny driftssentral) 

 

For hver av disse styringsdokumentene, prosjektene og enkeltsakene er det satt opp delmål med tid for 

gjennomføring og rapportering av status per 31.12.2021. 

 

Avslutningsvis rapporteres det økonomiske hovedtall for den enkelte virksomhet og kommuneområdet 

samlet. De økonomiske hovedtallene kommenteres deretter for hver enkelt virksomhet. 

 

Tertialrapporter 

Revisjonens kontroll av tilstandsrapportene for 1, og 2. tertial 2022 viser at disse rapportene er bygd 

opp på samme måte som årsrapporten. Denne rapporteringen blir gjort i noe forkortet versjon i forhold 

til årsrapporten. Dette blir gjort uten at det vesentligste, nemlig rapportering av status for det enkelte 

prosjekt per 1. tertial 2022, går tapt.  
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4.3 Vurderinger 

4.3.1 Oversikt over vedtak som krever oppfølging 

Revisjonens kontroll har vist at Sarpsborg kommune har systemer for å holde oversikt over vedtak som 

krever oppfølging og har formaliserte rutiner for vedtakshåndtering. Revisjonen viser i denne sammen-

heng blant annet til at Sarpsborg kommune har opprettet det som kalles fordelingsutvalget. Dette utval-

get følger opp og holder oversikt over saker og politiske vedtak som skal følges opp. Det er også dette 

utvalget som koordinerer og fordeler de politiske sakene. Revisjonens gjennomgang har vist at det er 

utarbeidet et eget reglement for fordelingsutvalget. Foruten å fordele og koordinere saker til politisk 

behandling, så avgjør utvalget også ulike sakers videre oppfølging ved å avgjøre om det skal oppnevnes 

politiske saksordførere, samt fastsette videre saksgang. Utvalget holder også oversikt over, og bestem-

mer, ut over det som er fastsatt i lov, hvilke saker som skal behandles i eldrerådet, råd for personer med 

funksjonsnedsettelse, flerkulturelt råd og andre aktuelle råd/utvalg. Det er fordelingsutvalget som angir 

tidsløp for planlagte saker og som på den måten holder oversikt over når de enkelte sakene er forventet 

endelig behandlet. Revisjonens vurdering bygger også på den prosedyren som er utarbeidet for forde-

lingsutvalget. Her fremgår det at en viktig del av forberedelsene til fordelingsutvalgets møter består i å 

utarbeide en oversikt over politiske saker som skal oppdateres. Dette systemet for rapportering inne-

bærer at de enkelte virksomheter rapporterer på de sakene de har fått gjennomføringsansvar for. Denne 

rapporteringen kvalitetsikres av stabstjenester og kommunedirektør før endelig rapportering går til for 

delingsutvalget. Revisjonen legger også merke til at kommunens administrative og politiske ledelse hol-

des løpende orientert om fremdriften i utvalgets arbeid ved at protokollen fra fordelingsutvalgets møter 

sendes til kommuneledelsen og bystyrets medlemmer på e-post. Også Eldreråd, Flerkulturelt råd og 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse og koordinatorer for Ungdomsrådet holdes orientert i og 

med at protokollen fra utvalgets møter også sendes dit. Revisjonen oppfatter det også som positivt at 

den nye listen med saker det skal rapporteres på, gjøres tilgjengelig for administrasjonen samtidig som 

det informeres om nye frister for rapportering. 

 

Den gjennomgang revisjonen har foretatt av dokumentet «Oversikt over politiske saker – For rapporte-

ring til møte 31.05.2022», dvs. fordelingsutvalgets møte 31. mai 2022, bygger etter revisjonens syn 

oppunder oppfatningen av at Sarpsborg kommune har systemer for å holde oversikt over vedtak som 

krever oppfølging. I og med at dokumentet lister opp saker som skal rapporteres til møter i formannskap 

og de øvrige hovedutvalg er det revisjonens inntrykk at det er god oversikt over saker som krever opp-

følging. Revisjonen vurderer det også som positivt at det for den enkelte sak er satt opp en tidsplan for 

behandling av saken, som inneholder spesifiserte tidspunkter for når det skal legges frem underveis-

meldinger til politisk utvalg. Dette sikrer, etter revisjonens syn, at det aktuelle politiske organ holdes 

løpende orientert også i saker hvor saksbehandlingen strekker seg over et lengre tidsrom.  

 

Revisjonen konstaterer også at det er satt på plass et system for oppfølging av verbalvedtak. Når kom-

munedirektøren, altså administrasjonen i Sarpsborg kommune, utarbeider en slik liste så viser det etter 

revisjonens syn at kommuneledelsen er opptatt av å ha systemer som sikrer at alle politiske vedtak får 

den saksbehandling og oppfølging som vedtaket legger til grunn. Verbalvedtak, som ofte gjøres i tillegg 

til innstillingen i store saker som årsbudsjett og store plansaker, står etter revisjonens syn, i fare for ikke 

å bli håndtert som forutsatt. Dette kan for eksempel skyldes at disse vedtakene ofte vedtas i tillegg til 

kommunedirektørens eller saksordførers innstilling i saken. Forslagene har således ikke vært en del av 

den forberedende saksbehandlingen. Med det systemet man har etablert i Sarpsborg kommune for 

oppfølging av verbalvedtak, mener revisjonen at administrasjonen har sett denne risikoen og har iverk-

satt tiltak for å minimere risikoen for at oppfølgingen av verbalvedtak ikke skjer. 
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I revisjonens vurdering av administrasjonens oppfølging av politiske vedtak legger revisjonen vekt på 

de tilbakemeldingene politikerne har gitt gjennom spørreundersøkelsen. Når så mange som 22 av 24 

de bystyrerepresentantene som besvarte undersøkelsen (92%) sier seg delvis enig eller helt enig i at 

administrasjonen har god oversikt over vedtak som krever oppfølging, så må dette etter revisjonens syn 

tillegges stor vekt.  

4.3.2 Formaliserte rutiner for vedtakshåndtering   

Ut over det som er nevnt ovenfor baserer revisjonen sin vurdering av hvorvidt Sarpsborg kommune har 

systemer og formaliserte rutiner for oppfølging av politiske vedtak på den kontroll som er gjort av «Pro-

sedyre politisk saksbehandling i kommunalteknikk». Slik revisjonen forstår det foreligger det samme 

rutine for alle kommuneområder, men revisjonen har altså kontrollert rutinen for kommunalteknikk. Ved 

siden av å beskrive hvordan arbeidet med ett politisk vedtak skal foregå internt i administrasjonen rede-

gjør rutinen også for at fordelingsutvalget, som utgjør en del av det politiske styringssystemet i Sarps-

borg kommune, kobles til administrasjonens arbeidsprosess ved at liste over saker sendes fordelings-

utvalget med angitt frist for å komme med innspill på dato for behandling av saker, samt melde inn nye 

saker. Revisjonen anser at denne rutinen bidrar til å sikre oppfølging av politiske vedtak i tråd med 

politikernes bestillinger. Revisjonens vurdering bygger også på de svarene vi fikk på spørsmålet om 

administrasjonen har gode systemer som sikrer at de vedtak bystyret har fattet blir iverksatt. 20 av 24 

respondenter (83%) sa seg delvis eller helt enig i denne påstanden. Dette oppfatter revisjonen som en 

klar indikasjon på at politikerne i Sarpsborg i all hovedsak har en oppfatning av politiske vedtak iverk-

settes av administrasjonen.  

4.3.3 Systemer for å melde fra om vedtak som ikke kan iverksettes 

Etter revisjonens syn har Sarpsborg kommune systemer for å melde fra om vedtak som ikke kan iverk-

settes. Både dokumentet «Vedtak til særskilt oppfølging» og prosedyren for politisk saksbehandling 

inneholder egne kommentarfelt hvor det kan knyttes kommentarer til gjennomførbarheten av vedtak. I 

prosedyren for politisk saksbehandling er det nedfelt at saksbehandler skal gi tilbakemelding dersom 

det er slik at en sak ikke kan gjennomføres. Revisjonen legger også vekt på at det opplyses å være kort 

vei fra administrasjon til politisk ledelse, slik at nødvendige avklaringer kan gjøres dersom det viser seg 

at politiske vedtak ikke kan gjennomføres.  

4.3.4 Iverksette vedtak så raskt som praktisk mulig 

Basert på de undersøkelser revisjonen blant annet har gjort av dokumentene «Oversikt over politiske 

saker - for rapportering til møte 310522» og «Vedtak til særskilt oppfølging - Per 1.tertial og 2. tertial 

2022» er revisjonen av den oppfatning at kommuneadministrasjonen setter i gang arbeidet med å iverk-

sette politiske vedtak så raskt det er praktisk mulig. Revisjonens vurdering er også knyttet til at Sarps-

borg kommunes saksbehandling baserer seg på prinsippet om fullført saksbehandling. Dette innebærer 

at den saksbehandleren som forberedte saken til politisk behandling også har ansvar for å følge opp 

nye vedtak i saken. Etter revisjonens syn bidrar fullført saksbehandling til at vedtak iverksettes så raskt 

som praktisk mulig. Revisjonens vurderer det som positivt at administrasjonen, i begge de nevnte do-

kumenter, estimerer en fremdriftsplan frem til ferdigstillelse og endelig iverksetting av den enkelte sak. 

Åpenhet fra administrasjonens side med hensyn til tidsplan for gjennomføring av vedtak gir politikerne 

mulighet til signalisere sine synspunkter på tidsplanen. Om nødvendig kan politikerne også gjøre vedtak 

om stille ytterligere ressurser til rådighet for å sikre den fremdrift som er ønskelig. Revisjonens vurdering 

baserer seg også på de tilbakemeldinger bystyrepolitikerne har gitt på spørsmålet om administrasjonen 

har gode systemer som sikrer at de vedtak bystyret har fattet blir iverksatt. Et stort flertall av de spurte 

sa seg helt eller delvis enig i dette.  
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4.3.5 Rutiner for å rapportere til bystyret på gjennomføringen av vedtak 

Revisjonens kontroll har vist at Sarpsborg kommune har rutiner for å rapportere til bystyret på gjennom-

føring av vedtak. Det vises i denne sammenheng til dokumentene «Oversikt over politiske saker» og 

«Vedtak til særskilt oppfølging». I tillegg til dette kommer årlige rapporteringer som kommenteres i kap. 

4.3.6. 

 

Når politikerne blir bedt om gi til kjenne sine oppfatninger av om administrasjonens har gode systemer 

og rutiner for å rapportere om status for iverksetting av vedtak til bystyret er tilbakemeldingene overvei-

ende positive. 20 av 24 representanter sier seg helt eller delvis enig i at administrasjonen har gode 

systemer og rutiner for rapportering. I forhold til spørsmålet, om hvorvidt administrasjonen har gode 

systemer for iverksetting av politiske vedtak legger revisjonen merke til at andelen som bare er delvis 

enig i påstanden øker. Det ser altså ut til at det er flere som uttrykker tilfredshet med systemene som er 

etablert for iverksettingen av politiske vedtak, enn tilfredshet over den rapporteringen de mottar på at 

vedtakene er effektuert. Revisjonen har også fått svar på om bystyrerepresentantene i Sarpsborg opp-

lever at administrasjonen jevnlig rapporterer tilbake til politikerne om status på iverksetting av bystyrets 

vedtak. På samme måte som svarene i de foregående spørsmålene revisjonen har vist til er det stort 

flertall (19 av 24 respondenter) som sier seg helt eller delvis enige i at administrasjonen jevnlig rappor-

terer tilbake til bystyret om status på iverksetting av vedtak.  

 

Basert på de tilbakemeldinger som bystyrepolitikerne i Sarpsborg har gitt på disse spørsmålene er det 

revisjonens oppfatning at politikerne i all hovedsak er positivt innstilt til administrasjonens oppfølging av 

politiske vedtak. Revisjonen vil likevel bemerke at det er et lite mindretall som uttaler seg kritisk. Revi-

sjonen har ikke tilstrekkelige data til å peke på konkrete forbedringstiltak, men oppfordrer likevel kom-

munens administrative ledelse til hele tiden å evaluere egen praksis for å sørge for tilstrekkelig informa-

sjon til politikere. 

4.3.6 Årlige rapporteringer om oppfølging av politiske vedtak til bystyret 

I KS-veilederen «Orden i eget hus» anbefales det å rapportere årlig til folkevalgte om status på vedtak, 

oppfølging og gjennomføring (KS.no 2020, 127). Etter å gjennomgått den rapportering som gjør i Års-

rapport 2022 er det revisjonens syn at kommunedirektøren årlig rapporterer på politiske vedtak i tråd 

med veilederens anbefalinger. Den rapportering som kommunedirektøren gjør i årsrapporten, kombinert 

tilstandsrapportene som oversendes til politisk behandling hvert tertial, bidrar etter revisjonens syn til at 

politiske myndigheter i Sarpsborg kommune holdes løpende orientert om status på de vedtak som er 

gjort. De rapporteringer som gjøres gjennom dokumentene «Oversikt over politiske saker» og «Vedtak 

til særskilt oppfølging» underbygger revisjonens syn i ytterligere grad.  
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4.4 Konklusjon 

Basert på de undersøkelser som er gjort konkluderer revisjonen med at er det etablert systemer for å 

følge opp politiske vedtak, og at politiske vedtak blir fulgt opp av administrasjonen i Sarpsborg kom-

mune. 

 

Selv om revisjonen i sine innsamlede data har hatt et hovedfokus på kommuneområdet teknisk er det 

vår oppfatning at denne konklusjonen har relevans for Sarpsborg kommune som sådan. Denne anta-

kelsen baserer seg på opplysninger om at de samme rutiner for saksbehandling og vedtaksoppfølging 

gjelder for hele kommunens administrasjon, uavhengig av kommuneområde. Revisjonen legger også til 

grunn de svar som fremkom i spørreundersøkelsen til bystyrets politikere. Her ble det i svaralternativene 

ikke skilt mellom kommuneområdene. Svarene vi mottok oppfattes derfor å omhandle kommuneadmi-

nistrasjonen som helhet. 

 

Revisjonen skal ifølge standard for forvaltningsrevisjon gi anbefalinger når det er hensiktsmessig med 

bakgrunn i data, vurdering(er) og konklusjon(er). I dette tilfellet har vi kommet frem til at våre data, 

vurderinger og konklusjon ikke gir grunnlag for å gi anbefalinger. 
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6 VEDLEGG 

6.1 Utledning av revisjonskriterier 

Revisjonskriteriene er utledet med bakgrunn i lov og forskrift, supplert med veilederen «85 tilrådingar for 

styrkt eigenkontroll i kommunane» fra 2009, KS publikasjonen «Tillit» som ble brukt i folkevalgtopplæ-

ringen i 2019 og KS-veilederen «Orden i eget hus – Kommunedirektørens internkontroll» fra 2020.  

 

Kommunenes vedtaksoppfølging reguleres av kommuneloven og dens forskrifter. I tillegg finnes det 

veiledere og etablert praksis for hvordan kommunen skal følge opp, gjennomføre og rapportere på po-

litiske vedtak.  

 

I 2018 kom det en ny kommunelov, og som en del av denne prosessen, ble mange retningslinjer som 

før var i forarbeider og veiledere, tatt inn i selve loven. Dette gjør det mulig å utforme ett sett med 

revisjonskriterier for perioden 2020-2021 for vedtaksoppfølging.  

 

Revisjonen har i arbeidet med forvaltningsrevisjonsprosjektet formulert følgende problemstillinger: 

 

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

Problemstilling 2: Blir politiske vedtak fulgt opp av administrasjonen? 

 

Sentrale rettskilder: 

Kommuneloven, Lov om kommuner og fylkeskommuner, LOV-2018-06-22-83 

 

6.1.1 Problemstilling 1 - Er det etablert systemer for å følge opp politiske vedtak? 

 
I kommunelovens § 13-1, fjerde ledd står det: 

«Kommunedirektøren skal påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer, blir iverksatt uten ugrunnet 

opphold. Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som har sentral 

betydning for iverksettingen av vedtaket, skal han eller hun gjøre det folkevalgte organet oppmerksom 

på dette på en egnet måte». 

Bestemmelsen inneholder en rekke krav til kommunedirektøren: 

 

• Kommunedirektør har ansvaret for iverksettelsen av vedtak 

• Iverksettelsen skal skje innen rimelig tid 

• Kommunedirektør plikter å informere kommunestyret om eventuelle hindringer for iverksettel-

sen 

 

Kommunelovens § 22-1 sier om kommunestyrets kontrollansvar, at det er kommunestyret som har det 

øverste ansvaret for å kontrollere kommunens og fylkeskommunens virksomhet. Som en konsekvens 

av dette kan kommunestyret kreve at enhver sak skal legges fram til orientering eller avgjørelse. Kom-

munestyret kan omgjøre vedtak som er truffet av andre folkevalgte organer eller av administrasjonen, 

hvis disse selv kunne ha omgjort vedtaket. 

 

Ifølge veilederen «Orden i eget hus – Kommunedirektørens internkontroll», utgitt av KS, er en av hen-

siktene med denne bestemmelsen i kommuneloven at den skal «bidra til at kommunestyrets og fylkes-

tingets politikk blir gjennomført, at innbyggerne får de tjenestene de har krav på, at andre lovpålagte 

plikter blir ivaretatt og at ressursene forvaltes på en effektiv måte» (KS, 2020, s.12).  
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I KS FOU-prosjekt 204031 «Styrket lederskap i kommunal sektor – gjeldende rett, roller og rolleforstå-

else mellom folkevalgte og kommunedirektør» sies det at for å oppnå et større harmonisk forhold og 

forebygge konflikt, sikre tilstrekkelig politisk innflytelse og samtidig sikre tilstrekkelig administrativ auto-

nomi har lovgivningen forsøkt å legge til rette for et skarpere skille mellom politikk og administrasjon, 

tydelige oppgaver og ansvarsområder, samt kontroll. Dette legger premissene for kommunikasjon, dia-

log og gode relasjoner. Samtidig er det er blitt lagt til rette for samspill og kontroll i ny kommunelov fordi 

aktørene har komplementære funksjoner og er i konstant samarbeid. 

 

På bakgrunn av overstående utleder vi følgende revisjonskriterier: 

 

• Kommunen skal ha systemer for å holde oversikt over vedtak som krever oppfølging 

• Kommunen skal ha systemer for å melde fra om vedtak som ikke kan iverksettes 

 

Videre fremgår det av Kommunal- og regionaldepartementets anbefalinger at kommuner burde forma-

lisere sin kontroll og dokumentere internkontroll (Kommunal- og Regionaldepartementet 2009). 

Kommuneloven sier at kontrollen skal være systematisk. I tillegg skal kommunedirektøren rapportere til 

kommunestyret om internkontroll en gang i året (Lovdata, 2018).  

 

For å kunne yte betryggende kontroll kreves det at internkontrollen er risikobasert, formalisert og inne-

bærer kontrollaktivitet. En formalisering innebærer en organisering der ansvar og roller er fordelt, doku-

menter, rutiner og prosedyrer er skriftliggjort og resultatene blir aggregert og rapportert (KS.no, 2020, s 

37). 

 

På bakgrunn av overstående utleder vi følgende revisjonskriterier: 

 

• Kommunen skal ha formaliserte rutiner for vedtakshåndtering   

• Kommunen skal ha formaliserte rutiner for å rapportere tilbake til bystyret på gjennom-

føringen av vedtak 

 

Oppsummerte revisjonskriterier problemstilling 1 

 

• Kommunen skal ha systemer for å holde oversikt over vedtak som krever oppfølging  

• Kommunen skal ha systemer for å melde fra om vedtak som ikke kan iverksettes  

• Kommunen skal ha formaliserte rutiner for vedtakshåndtering   

• Kommunen skal ha formaliserte rutiner for å rapportere tilbake til bystyret på gjennomfø-

ringen av vedtak 

 

6.1.2 Problemstilling 2 - Blir politiske vedtak fulgt opp av administrasjonen? 

 
Kommunelovens § 13-1, fjerde ledd sier at iverksettelsen av politiske vedtak skal forekomme uten 

ugrunnet opphold. Det betyr at kommunen ikke bare er ansvarlige for iverksettelse av vedtak, men at 

det ikke skal ta for lang tid fra et vedtak er fattet til igangsettelse med mindre det foreligger en god grunn.  

Begrepet ugrunnet opphold er en rettslig standard. Det vil si at vurderingen av om et vedtak er iverksatt 

uten ugrunnet opphold i stor grad er preget av skjønn. Betydningen vil også kunne variere fra sak til sak. 

Vurderingen av om en sak er iverksatt er krevende i seg selv, særlig i forhold til saker hvor behandlingen 

strekker seg over lengre tid. I Ot.prp.nr.75 (1993-1994) sies det at kriteriet uten ugrunnet opphold er 

«utpreget skjønnsmessig, og betydningen vil kunne variere fra sak til sak». Advokatfirmaet Simonsen 

VogtWiig har i en artikkel på sine hjemmesider påpekt at «Det man må være klar over er at «uten 
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ugrunnet opphold» er en rettslig standard uten noen skarp grense, men som krever at man må handle 

så raskt det er praktisk mulig. For å være på den sikre siden, må all unødvendig forsinkelse unngås. 

(https://svw.no/artikler/uten-ugrunnet-opphold-den-viktige-fristen-uten-klare-grenser, 09.12.22). 

Revisjonen vil i sine vurderinger ha som utgangspunkt at ugrunnet opphold innebærer at kommunedi-

rektøren så raskt det er praktisk mulig skal ha igangsatt arbeidet med iverksettingen av vedtaket. 

 

På bakgrunn av overstående utleder vi følgende revisjonskriterium: 

 

I kommunelovens § 25-2 står det at kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkes-

tinget om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året. Videre fremgår det av KS-

veilederen «Tillit» fra 2019 at Kommunedirektøren bør se til at hele kommunestyret får tilgang til samme 

informasjon (KS, 2019, s. 93). Denne anbefalingen finnes også i veilederen «Orden i eget hus». Der 

anbefales det å rapportere årlig til folkevalgte om status på vedtak, oppfølging og gjennomføring (KS.no 

2020, 127). 

 

På bakgrunn av overstående utleder vi følgende revisjonskriterium: 

 

• Kommunen skal rapporterer årlig om oppfølging av politiske vedtak til bystyret 
 

Oppsummerte revisjonskriterier problemstilling 1 
 

• Kommunen skal begynne arbeidet med iverksetting av vedtak så raskt som prak-

tisk mulig 
• Kommunen skal rapportere årlig om oppfølging av politiske vedtak til bystyret 
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6.2 Kommunedirektørens uttalelse 

 

Revisjonen mottok følgende uttalelse fra kommunedirektøren i Sarpsborg kommune per e-post (datert 

13.01.2023): 

 
Hei! 
 
Kommunedirektøren takker for en grundig revisjon. Kommunedirektøren har ingen bemerkninger til 
hovedfunnene og konklusjonen. Selv om revisjonen ikke har funnet grunnlag for å gi anbefalinger, vil 
rapporten bli brukt til læring i organisasjonen. 
 
Kommunedirektøren anser at gode systemer er viktig for å kunne følge opp politiske vedtak på en 
tilfredsstillende måte, men er samtidig bevisst på at systemene kun er et utgangspunkt. Temaet må 
gis kontinuerlig oppmerksomhet og det er viktig å bygge kultur for å etterleve politiske styringssigna-
ler og prioriteringer. 
 
Kommunedirektøren har forståelse for at det blant folkevalgte kan være varierende oppfatninger av i 
hvilken grad politiske vedtak følges opp. Det kan være ulike forventninger til hva som skal skje i etter-
kant av et vedtak, kapasitetsutfordringer kan medføre at oppfølgingen ikke blir optimal, og det kan 
være forhold utenfor kommunens kontroll som påvirker det videre forløpet. Kommunedirektøren vil 
legge vekt på å kommunisere åpent og tydelig til politisk nivå i tilfeller der vedtak ikke kan gjennom-
føres som forutsatt, eller der det vil ta mer tid enn antatt. Det vil også bli lagt vekt på å formidle til 
politisk nivå hvilke systemer kommunen har for oppfølging og rapportering, blant annet i forbindelse 
med forestående folkevalgtopplæring.» 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/188 
Dokumentnr.: 4 
Løpenr.: 9148/2023 
Klassering: 3003-188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 31.01.2023 23/4 

 

Oppfølgingsrapport til forvaltningsrevisjonsprosjekt "Spesialundervisning og 
lærernorm" - Sarpsborg kommune 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 

«Spesialundervisning og lærernorm», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten 
til etterretning. 
 

 

2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret: 
 
1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Spesialundervisning og lærernorm», til etterretning. 
 
2. Kommunedirektøren skal gi kontrollutvalget en statusoppdatering våren 2023 vedr. 
kommunens mål om å nå kravene i forskrift til Opplæringslova § 14A-1 om lærertetthet 
ved alle skoler for skoleåret 2023/24.  

 

 
Fredrikstad, 11.01.2023 
 
 

Vedlegg 
• Oppfølgingsrapport «Spesialundervisning og lærernorm», datert den 10.01.2023.  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

• Bystyre sak 63/21, den 14.10.2021 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Spesialundervisning og lærernorm». 

 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget og bystyret behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport som 
omhandlet kommunes arbeid knyttet til spesialundervisning og en vurdering av hvorvidt 
kommunen oppfyller forskriftskravet knyttet til lærernorm. Det ble også gjort en kartlegging 
av skolenes egen vurdering av hvordan korona-pandemien har påvirket 
spesialundervisningen. 
I henhold til kommunelovens §23-2, e) skal kontrollutvalget sørge for at vedtak, som bystyret 
treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp. 
Kontrollutvalget følger opp vedtaket ved at revisjonen har utformet en oppfølgingsrapport, 
denne ligger som vedlegg til saken. 
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Bystyrets vedtak i saken var følgende:  
  «1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Spesialundervisning og lærernorm» til 

etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 2 anbefalinger som fremkommer av 
rapporten. Herunder skal administrasjonen: 

• sikre at praksisen knyttet til beskrivelse av innhold og organisering av undervisning i  
enkeltvedtak om spesialundervisning er god nok. 

• sikre at kravene i forskrift til opplæringsloven § 14A-1 oppfylles ved alle kommunens  
skoler. 

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

 
Revisjonen har i sin oppfølgingsrapport kontrollert hvorvidt de to punktene i bystyrets vedtak 
er fulgt opp av kommunen. Revisjonens konklusjon er følgende: 
 

«Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad bystyrets vedtak i sak 63/21 
er fulgt opp. Revisjonen har konkludert med at bystyrets vedtak om at administrasjonen skal 
sikre at praksisen knyttet til beskrivelse av innhold og organisering av undervisning i 
enkeltvedtak om spe-sialundervisning er god nok, er fulgt opp. På den annen side 
konkluderer revisjonen med at bystyrets vedtak om at administrasjonen skal sikre at kravene i 
forskrift til opplæringsloven § 14A-1 opp-fylles ved alle kommunens skoler ikke er fulgt opp. 
 
Kommunen bør videre sørge for at bystyrets vedtak i sak 63/21, om at kravene i forskrift til 
opp-læringsloven § 14A-1, oppfylles ved alle kommunens skoler.» 

 
Kommunedirektøren har kommet med sin uttalelse til oppfølgingsrapporten. Dette ligger i sin 
helhet på side 11 i rapporten. 
Kommunedirektøren skriver blant annet følgende: 

«[…] - Kommunedirektøren vil gjennomgå ressursbehovet og fordeling mellom bruk av 
ressurser til lærertetthet i ordinær undervisning og ressurser til 
spesialundervisning/enkeltvedtak og organiseringen av slik undervisning med de 
nevnte skolene. 
- Skolene skal gjøre justeringer i ressursbruk for å kunne frigjøre ressurser med 
mål om at forskrift til opplæringsloven om lærertetthet nås i løpet av våren 2023. 
- Kommunen jobber aktivt og bevisst for å nå kravene i forskrift til Opplæringslova 
§ 14A-1 om lærertetthet ved alle skoler for skoleåret 2023/24.» 

Vurdering 
Samlet sett vurderer sekretariatet at dataene som er benyttet er tilstrekkelig som grunnlag 
for oppfølgingsrapportens vurderinger og konklusjoner. Siden dette er en oppfølgingsrapport 
er det ikke gjennomført kontrollhandlinger av kommunens praksis, det er kontrollert 
kommunens systemer og rutiner. 
Sekretariatet vurderer at kommunedirektøren i stor grad slutter seg til revisjonens 
konklusjon. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og kommunedirektørens uttalelse til 
rapporten til etterretning. 
Sekretariatet anbefaler videre at kontrollutvalget legger revisjonens vurderinger og 
konklusjon til grunn i sitt forslag til vedtak i bystyret. Det bør der fremkomme at 
kommunedirektør skal gi kontrollutvalget en statusoppdatering våren 2023 vedr. 
kommunens mål om å nå kravene i forskrift til Opplæringslova § 14A-1 om lærertetthet ved 
alle skoler for skoleåret 2023/24. 
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1 Innledning 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 fastslår at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets ved-

tak om forvaltningsrevisjoner blir fulgt opp, og skal rapportere til kommunestyret om vedtaket er fulgt 

opp. 

 

Revisjonen gjennomførte forvaltningsrevisjonen «Spesialundervisning og lærernorm» i Sarpsborg kom-

mune i 2021. Rapporten fra revisjonen ble behandlet i kontrollutvalget i sak 21/32, 14.09.2021, og i 

bystyret i sak 63/21, 14.10.2021. Bystyret vedtok i saken at vedtaket skulle følges opp med en oppføl-

gingsrapport levert av revisjonen. Oppfølgingsrapporten skal behandles av kontrollutvalget og bystyret. 

 

Revisjonen vil takke kommunen for samarbeidet i forbindelse med gjennomføring av oppfølgingsunder-

søkelsen. 
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2 Gjennomføring av undersøkelsen 

 Oppfølgingskriterier 

Formålet med oppfølgingsundersøkelsen er å kontrollere om bystyrets vedtak i forbindelse med forvalt-

ningsrevisjonsrapporten er fulgt opp.  

 

Bystyret i Sarpsborg kommune fattet følgende vedtak i sak 63/21:  

 
 

1.  Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Spesialundervisning og lærernorm» til etterretning, og 
ber administrasjonen følge opp de 2 anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal 
administrasjonen: 

• sikre at praksisen knyttet til beskrivelse av innhold og organisering av undervisning i  
enkeltvedtak om spesialundervisning er god nok. 

• sikre at kravene i forskrift til opplæringsloven § 14A-1 oppfylles ved alle kommunens  
skoler. 

2.  Bystyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at bystyrets vedtak i forbindelse med forvalt-
ningsrevisjon 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 by-
styret. 

 
I denne oppfølgingsrapporten beskrives det hvordan vedtaket er arbeidet med, og revisjonen gjør en 
vurdering av i hvilken grad administrasjonen har fulgt opp vedtaket. 

 

 Metode og datagrunnlag 

Revisjonen ba i e-post til kommunedirektøren datert 04.11.2022 om en redegjørelse for hvilke tiltak som 

er iverksatt som følge av bystyrets vedtak. Revisjonen ba også om at eventuelle iverksatte tiltak ble do-

kumentert så langt det lot seg gjøre. 

Kommunedirektøren ved Erik Bråthen, direktør oppvekst har i brev til revisjonen datert 09.12.2022 rede-

gjort for fremdrift på kommunens oppfølging av bystyrets vedtak. 

 

Revisjonen har gjennomført vurderinger på bakgrunn av administrasjonens redegjørelse og oversendt 

dokumentasjon. Revisjonen har også innhentet statistikk fra Utdanningsdirektoratet (Udir) vedrørende 

rapportert lærertetthet i grunnskolen i Sarpsborg. 

 
Videre har kommunedirektøren hatt anledning til å uttale seg om denne rapporten før den ble sendt til 
behandling i kontrollutvalget i Sarpsborg kommune. Kommunedirektørens uttalelse ligger vedlagt rappor-
ten. 
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3 Innhold og organisering av spesialunder-

visningen og oppfølging av lærernormen 

 Kulepunkt 1: Innhold og organisering av undervisning i spesialundervisning 

3.1.1 Bakgrunn 

Revisjonen var av den oppfatning at enkeltvedtaket i de fleste av elevmappene som ble kontrollert, be-

skrev hvilket opplæringstilbud eleven skulle ha og hvilke avvik fra læreplanverket som eventuelt ble lagt 

til grunn for opplæringen.  I tillegg til dette inneholdt de fleste av de kontrollerte elevmappene beskrivel-

ser av kompetansemål og vurderinger om hvorvidt det skulle gis fritak for vurdering. I forbindelse med 

kontrollen registrerte revisjonen at det i flere av enkeltvedtakene ble vist til sakkyndig vurdering eller ele-

vens individuelle opplæringsplan (IOP), i enkelte tilfeller til begge deler, for å beskrive innholdet i spe-

sialundervisningen eleven skulle ha. Det samme gjaldt enkeltvedtakenes beskrivelse av organisering av 

undervisningen. Revisjonen stilte derfor spørsmålstegn ved om alle enkeltvedtak inneholdt den beskri-

velse av spesialundervisningens innhold og organisering som kreves. 

 

I veilederen til spesialundervisning1 kapittel 7.2 understrekes det at enkeltvedtaket klart og tydelig skal 

beskrive hva slags opplæringstilbud eleven skal ha. Enkeltvedtaket skal blant annet si noe om: 

 

• innholdet i spesialundervisningen, herunder målsettinger for eleven. 

• organisering, for eksempel om undervisning skal foregå i gruppe, i klassen eller som 

undervisning en til en. 

 

Veilederen peker på at enkeltvedtak vil kunne ha saksbehandlingsfeil dersom dette ikke fremkommer av 

vedtaket. 

 

Det er revisjonens syn at det er enkeltvedtaket som gir eleven juridiske rettigheter, ikke sakkyndig vur-

dering og individuell opplæringsplan. Revisjonen ga uttrykk for at det derfor er viktig at innholdet i spe-

sialundervisningen og organiseringen av denne fremkommer klart og tydelig i enkeltvedtaket. Revisjo-

nens syn var at det antakelig ikke er tilstrekkelig at enkeltvedtaket viser til sakkyndig vurdering og IOP 

når innholdet i spesialundervisningen og organiseringen av denne skal vedtas.  

 

For å styrke dette arbeidet vedtok bystyret at administrasjonen skulle: 

 

• sikre at praksisen knyttet til beskrivelse av innhold og organisering av undervisning i en-

keltvedtak om spesialundervisning er god nok. 

3.1.2 Administrasjonens redegjørelse  

Revisjonen er av Sarpsborg kommune opplyst om at assisterende direktør oppvekst, i samarbeid med 

virksomhetsleder PPT har gjennomgått forvaltningsrevisjonsrapport «Spesialundervisning og lærer-

norm» med virksomhetslederne for skolene. Revisjonen har også fått opplyst at kravene til innhold i en-

keltvedtak er gjennomgått og presisert. Det vises i denne sammenheng til Utdanningsdirektoratets 

(Udir) veileder for spesialundervisning pkt. 7.2, som sist ble endret 11.01.2021. 

 

                                                      
1 https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/ 
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Direktør oppvekst orienterer også om at det er under utarbeidelse en mal som skal sikre at praksis knyt-

tet til beskrivelse av innhold og organisering av undervisning i enkeltvedtak om spesialundervisning er i 

tråd med Udirs retningslinjer. I denne malen vil det også innarbeides et punkt som skal sikre at man gjør 

en vurdering av barnets beste. Ass. direktør oppvekst gjør rutinemessige stikkprøver av nye enkeltved-

tak, og følger opp der kravene ikke er møtt. 

3.1.3 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen registrerer, og er fornøyd med, at forvaltningsrevisjonsrapport «Spesialundervisning og læ-

rernorm» er gjennomgått med virksomhetslederne for skolene. 

 

Revisjonen vurderer det også som positivt at kravene til innhold i enkeltvedtak er gjennomgått og presi-

sert. Det er etter vårt syn også viktig at Sarpsborg kommune har fokus på internkontroll ved at det ruti-

nemessige tas stikkprøver av nye enkeltvedtak, og at det følges opp der kravene ikke er møtt. 

 

Utdanningsdirektoratets (Udir) veileder for spesialundervisning pkt. 7.2 presiserer at enkeltvedtaket skal 

blant annet si noe om undervisningens: 

• Innhold (dvs. en beskrivelse av hva slags opplæringstilbud eleven skal ha, eventuelle 

avvik fra læreplanverket, hvilke fag avviket skal gjelde for, fritak fra vurdering mv.) 

• Omfang (antall årstimer -  beskrivelse av tid skal som hovedregel angis i klokketimer) 

• Organisering av undervisningen (dvs. om undervisningen skal gis i klassen/gruppe, i 

liten gruppe, som eneundervisning, eller i alternativ opplæringsarena) 

• Kompetanse (dvs. om undervisningen skal gis av lærer, spesialpedagog, logoped, as-

sistent osv.) 

 

Veilederen stadfester at enkeltvedtak som oftest vil ha saksbehandlingsfeil dersom det: 

 

• bare omfatter omfanget av spesialundervisningen 

• ikke vurderer hvilket opplæringstilbud eleven skal ha 

• ikke sier noe om organisering av opplæringen, i hvilke fag eleven har behov for særskilt tilrette-

legging eller hvilket innhold det skal være i opplæringstilbudet

 

Med de tiltak administrasjonen har iverksatt, både ved å gjennomgå forvaltningsrevisjonsrapport «Spe-

sialundervisning og lærernorm»  med virksomhetslederne, ved ha å ha igangsatt et arbeid for å utarbei-

delse en mal som skal sikre at praksis knyttet til beskrivelse av innhold og organisering og stikkprøve-

kontroll av nye enkeltvedtak, er revisjonen av den oppfatning at administrasjonen har fulgt opp bystyrets 

vedtak om å sikre at praksisen knyttet til beskrivelse av innhold og organisering av undervisning i enkelt-

vedtak om spesialundervisning er god nok. Revisjonen legger i sin vurdering særlig vekt på at arbeidet 

med å utvikle en mal som skal sikre god og enhetlig praksis, samt stikkprøvekontroll av nye enkeltvedtak 

oppfattes som en styrking av kommunens internkontroll på dette området. 
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 Kulepunkt 2: Norm for lærertetthet 

3.2.1 Bakgrunn 

Revisjonens undersøkelser viste at de aller fleste av Sarpsborg kommunes barneskoler, ungdomsskoler 

og kombinerte skoler oppfylte norm for lærertetthet, jf. forskrift til opplæringsloven § 14A-1.  

 

Enkelte skoler hadde likevel ikke de ressurser til rådighet som skulle til for å nå normkravet fullt ut. For 

1.-4. trinn gjaldt dette Hornes og Kurland barneskoler, samt Sandbakken barne- og ungdomsskole. Til-

sammen manglet disse tre skolene 3,4 ordinære lærerårsverk for samlet sett å oppfylle norm for lærer-

tetthet på 1.-4. trinn. På mellomtrinnet manglet Hornes barneskole 0,1 årsverk for å oppfylle lærernor-

men, og på ungdomstrinnet var situasjonen den at Hafslund ungdomsskole manglet 0,8 årsverk for å 

oppfylle lærernormen. Samlet sett manglet skolene i Sarpsborg 4,3 ordinære lærerårsverk for å nå norm 

for lærertetthet på småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn. 

 

Revisjonen ga uttrykk for at det var uheldig at småtrinnet (1.-4. trinn) kom dårligst ut. Dette begrunnet 

revisjonen med at forskning tyder på at økt lærertetthet har størst effekt på læringsutbyttet hos de 

yngste elevene2.  

 

For å styrke dette arbeidet vedtok bystyret at administrasjonen skal: 

 

• sikre at kravene i forskrift til opplæringsloven § 14A-1 oppfylles ved alle kommunens sko-

ler. 

3.2.2 Administrasjonens redegjørelse  

Administrasjonen har opplyst revisjonen om at kravene i forskrift til opplæringsloven § 14A-1 «Forholds-

tal mellom lærarar og elevar på skolenivå» (lærernorm) sikres gjennom årlige ressurstildeling til skolene. 

Det forklares at det i dette arbeidet benyttes en objektiv, kriteriebasert budsjettfordelingsmodell som på-

ser at skolene får tilstrekkelige ressurser til å opprettholde kravene i opplæringsloven § 14A-1. Budsjett-

fordelingsmodellen sikrer grunnbemanningen på hver enkelt skole gjennom årlig oppdatering av elevtall.  

Det opplyses videre om at skolene hvert år rapporterer ulike data i GSI. Rapporteringen blir gjort basert 

på status per 1. oktober. Skoleeier kontrollerer, følger opp og sikrer at alle skoler oppfyller lærenorm. 

3.2.3 Revisjonens gjennomgang 

I forvaltningsrevisjonsprosjektet «Spesialundervisning og lærernorm» baserte revisjonen seg på sta-

tistikk hentet fra Skoleporten for skoleåret 2019 - 2020, samt tall oversendt fra Sarpsborg kommune for 

skoleåret 2020 – 2021. Skoleporten.no ble lagt ned 1. juli 2020. Den statistikk som revisjonen baserer 

seg på i denne oppfølgingsrapporter er hentet fra udir.no 

 

Forskrift til opplæringslova § 14A-1 sier at på en grunnskole skal forholdet mellom tallet på lærere og 

elever i ordinær undervisning maksimalt være:  

 

a. 15 elever per lærer på 1.–4. årstrinn 

b. 20 elever per lærer på 5.–7. årstrinn 

c. 20 elever per lærer på 8.–10. årstrinn. 

 

                                                      
2 NIFU-innsikt nr. 20 – 2019, s. 7-8 
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I tabell 1 opplyses det om lærertettheten ved alle skolene i Sarpsborg for skoleårene 20/21, 21/22 og 

22/23. Revisjonen har hatt hovedfokus på tallene for skoleåret 2022/2023. I de tilfellene hvor lærertett-

heten ikke tilfredsstiller kravene i forskriftens § 14A-1 er tallet merket med rødt. 

 

TABELL 1 LÆRERTETTHET3  
Lærertetthet i ordinær 

undervisning  

Lærertetthet i ordinær 

undervisning  

Lærertetthet i ordi-

nær undervisning

  

 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

 1.-4. 5.-7. u.trinn 1.-4. 5.-7. u.trinn 1.- 4. 5.-7. u.trinn 

Alvimhaugen barne-

skole 

14,96 18,48  14,02 17,02  14,61 14,25  

Borgen barneskole 12,42 17,38  14,87 18,85  14,91 17,14  

Grålum barneskole 14,82 17,94  14,08 17,63  13,57 14,23  

Grålum ungdomsskole 
 

 19,08 
 

 18,65 
 

 21,55 

Hafslund barneskole 13,51 15,63  14,71 17,51  14,01 14,93  

Hafslund ungdomsskole 
 

 20,77 
 

 19,41 
 

 23,99 

Hafslundsøy barneskole 14,69 16,45  14,46 14,04  12,42 17,39  

Hannestad barneskole 13,04 15,86  12,67 15,56  14,11 15,67  

Hornnes barneskole 15,66 20,43  13,21 19,57  12,30 18,98  

Jelsnes barneskole 9,94 9,11  8,73 10,38  8,58 7,71  

Kruseløkka ungdoms-

skole 

 
 19,9 

 
 19,64 

 
 19,67 

Kurland barneskole 16,23 16,69  14,68 16,89  13,40 16,39  

Lande barneskole 14,58 17,80  13,19 19,61  13,92 17,67  

Navestad barneskole 13,44   11,79   11,67   

Sandbakken barne- og 

ungdomsskole 

17,60 17,50 18,26 14,31 19,33 19,76 14,66 19,77 17,65 

Sandesundsveien bar-

neskole 

13,09 15,55  12,77 16,72  13,46 19,78  

Tindlund barneskole 14,09 17,86  14,16 17,29  14,88 16,25  

Tindlund ungdomsskole   1953   1998   20,00 

Ullerøy barneskole 12,53   12,07   10,46   

Varteig barne- og ung-

domsskole 

15,00 13,94 19,94 14,53 14,58 19,65 13,82 16,90 19,96 

3.2.4 Revisjonens vurderinger 

Revisjonens gjennomgang av administrasjonens redegjørelse og tilgjengelig statistikk for lærertetthet i 

grunnskolen i Sarpsborg viser at forskrift til opplæringslova § 14A-1 (lærernorm) i all hovedsak følges 

ved grunnskolene i kommunen. Det er likevel to ungdomsskoler, Grålum og Hafslund, som ikke har den 

lærertetthet som forskriften krever. Vedtaket fra bystyret var at administrasjonen skulle sikre at kravene i 

forskrift til opplæringsloven § 14A-1 oppfylles ved alle kommunens skoler. Revisjonen anser ikke bysty-

rets vedtak på dette punktet for å være oppfylt. 
                                                      
3 https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/tall-for-larertetthet-i-grunnskolen/, 

19.12.2022 
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4 Konklusjon 

Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad bystyrets vedtak i sak 63/21 er fulgt opp. 

Revisjonen har konkludert med at bystyrets vedtak om at administrasjonen skal sikre at praksisen knyt-

tet til beskrivelse av innhold og organisering av undervisning i enkeltvedtak om spesialundervisning er 

god nok, er fulgt opp. På den annen side konkluderer revisjonen med at bystyrets vedtak om at admini-

strasjonen skal sikre at kravene i forskrift til opplæringsloven § 14A-1 oppfylles ved alle kommunens 

skoler ikke er fulgt opp.  

 

Kommunen bør videre sørge for at bystyrets vedtak i sak 63/21, om at kravene i forskrift til opplæringslo-

ven § 14A-1, oppfylles ved alle kommunens skoler. 

 

 

 

 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy, 11.01.2023 

 

 

  Casper Støten (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor 

Frank Willy Vindløv Larsen (sign.) 

forvaltningsrevisor 
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ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS
Råkollveien 103
1664 ROLVSØY

Deres ref.: Vår ref.: Dato:
21/00166-18 09.01.2023

Oppfølgingsrapport spesialundervisning og lærernorm - uttalelse.

Det vises til deres høringsutkast – Oppfølgingsrapport Spesialundervisning og lærernorm, 
datert 21.12.2022. Mottatt av Sarpsborg kommune samme dato.

Revisjonen har vurdert om bystyrets vedtak i sak 63/21 er fulgt opp.

Bystyrets vedtak i sak 63/21, 14.10.2021:

1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Spesialundervisning og lærernorm» til
etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 2 anbefalinger som fremkommer
av rapporten. Herunder skal administrasjonen:

- sikre at praksisen knyttet til beskrivelse av innhold og organisering av
undervisning i enkeltvedtak om spesialundervisning er god nok.

- sikre at kravene i forskrift til opplæringsloven § 14A-1 oppfylles ved alle
kommunens skoler.

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.

Sarpsborg kommune ved kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg om 
oppfølgingsrapporten innen 11.01.2023.

5.2 Kommunedirektørens uttalelse
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Kommunedirektøren vil benytte muligheten til å uttale seg om oppfølgingsrapporten slik;

 Rapportens pkt. 3.1: innhold og organisering av spesialundervisning:

- Revisjonen har konkludert med at kommunestyrets vedtak om at
administrasjonen skal sikre at praksisen er knyttet til beskrivelse av innhold og
organisering av undervisning i enkeltvedtak om spesialundervisning er god nok,
er fulgt opp.

- Kommunedirektøren tar revisjonens vurdering og konklusjon til etterretning.

 Rapportens pkt 3.2: Norm for lærertetthet:

- Revisjonen konkluderer med at kommunestyrets vedtak om at administrasjonen
skal sikre at kravene i forskrift til opplæringsloven § 14A-1 oppfylles ved alle
kommunens skoler ikke er fulgt opp.

- Revisjonen peker på at Grålum ungdomsskole og Hafslund ungdomsskole
høsten 2022, ikke har den lærertetthet i ordinær undervisning som forskrift til
opplæringsloven § 14A-1 krever.

- Kommunedirektøren viser til at offentlig tilgjengelig statistikk for lærertetthet
bekrefter at forskrift til Opplæringslova § 14A-1 om lærernorm i all hovedsak
følges ved grunnskolene i kommunen.

- Kommunedirektøren viser videre til at Grålum ungdomsskole og Hafslund
ungdomsskole tildeles ressursramme etter samme budsjettfordelingskriterier og
modell som de øvrige grunnskolene i Sarpsborg og at begge skolene tilfredsstilte
kravene om lærertetthet i forskriften, skoleåret 2021/2022.

- Avviket ved GSI-registreringen (Grunnskolenes informasjonssystem) i oktober
2022 speiler situasjonen ved de to skolene høsten 2022.

- Det har vært vurdert som nødvendig å gi noen enkeltelever og elevgrupper en
oppfølging og bemanningsdekning som går utover de ressursene som skolene
har tilgjengelig til spesialundervisning og andre styrkingstiltak.

- Behov for ekstra ressurser og styrkingstiltak knytter seg også i noen grad til
Opplæringslova §9a, Retten til et godt skolemiljø.

- Videre har skolene hatt skolevegringsproblematikk, som krever oppfølging.

- Skolene har høsten 2022 derfor sett seg nødt til å prioritere bemanningsressurser
til styrkingstiltak rundt enkeltelever og grupper av elever på bekostning av
lærertetthet i ordinær undervisning.

- Kommunedirektøren vil gjennomgå ressursbehovet og fordeling mellom bruk av
ressurser til lærertetthet i ordinær undervisning og ressurser til
spesialundervisning/enkeltvedtak og organiseringen av slik undervisning med de
nevnte skolene.
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- Skolene skal gjøre justeringer i ressursbruk for å kunne frigjøre ressurser med
mål om at forskrift til opplæringsloven om lærertetthet nås i løpet av våren 2023.

- Kommunen jobber aktivt og bevisst for å nå kravene i forskrift til Opplæringslova
§ 14A-1 om lærertetthet ved alle skoler for skoleåret 2023/24.

Med hilsen

Turid Stubø Johnsen
Kommunedirektør

Dette brevet er signert elektronisk 

Saksbehandler: Terje Aldár, Kommuneområde oppvekst

Kopi: Erik Bråthen, direktør oppvekst
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ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS
Råkollveien 103
1664 ROLVSØY

Deres ref.: Vår ref.: Dato:
21/00166-16 09.12.2022

Tilbakemelding - oppfølging av forvaltningsrevisjon 
Spesialundervisning og lærernorm

Det vises til eposter fra Østre Viken kommunerevisjon mottatt 4.november og 2.desember 
2022. 

Henvendelsen gjelder; 
 Oppfølging av forvaltningsrevisjon «Spesialundervisning og lærernorm» med

henvisning til bystyrets vedtak i sak 63/21, 14.10.2021.
 Revisjonen ber på grunnlag av bystyrets vedtak om kommunedirektørens

redegjørelse for hvilke tiltak som er iverksatt for å følge opp vedtaket.

Frist for tilbakemelding var opprinnelig satt til 25.november 2022. Ny frist er satt til 9. 
desember 2022.

Kommunedirektøren beklager at opprinnelig frist ikke er overholdt.

Bystyrets vedtak i sak 63/21, pkt 1;

Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Spesialundervisning og lærernorm» til
etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 2 anbefalinger som fremkommer av
rapporten. 

Herunder skal administrasjonen:
 sikre at praksisen knyttet til beskrivelse av innhold og organisering av

undervisning i enkeltvedtak om spesialundervisning er god nok.

 sikre at kravene i forskrift til opplæringsloven § 14A-1 oppfylles ved alle
kommunens skoler.

Kommunedirektørens redegjørelse;

1. Ass. direktør oppvekst har i samarbeid med virksomhetsleder PPT gjennomgått
Forvaltningsrevisjonsrapport «Spesialundervisning og lærernorm» med

Redegjørelse for oppfølging fra Sarpsborg kommune
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virksomhetslederne for skolene. Videre er krav til innhold i vedtak som beskrevet i 
Veilederen spesialundervisning, sist endret 11.01.2021, punkt 7.2. Krav til innholdet i 
enkeltvedtak gjennomgått og presisert. https://www.udir.no/laring-og-
trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/

2. Mal som sikrer at praksisen knyttet til beskrivelse av innhold og organisering av
undervisning i enkeltvedtak om spesialundervisning er under utarbeidelse med
spesifisering av de påkrevde punktene. Herunder et punkt om vurdering av barnets
beste.

3. Ass. direktør oppvekst gjør rutinemessige stikkprøver av nye enkeltvedtak, og følger
opp der kravene ikke er møtt.

4. Kravene i forskrift til opplæringsloven § 14A-1 Forholdstal mellom lærarar og elevar
på skolenivå (lærernorm) sikres gjennom årlige ressurstildeling til skolene. I dette
arbeidet benyttes en objektiv, kriteriebasert budsjettfordelingsmodell som påser at
skolene får tilstrekkelige ressurser til å opprettholde kravene i opplæringsloven §
14A-1. Budsjettfordelingsmodellen sikrer grunnbemanningen på hver enkelt skole
gjennom årlig oppdatering av elevtall.

Skolene rapporterer hvert år pr 1.oktober ulike data i GSI. Skoleeier kontrollerer,
følger opp og sikrer at alle skoler oppfyller lærenorm.

Som kontaktperson for eventuelle oppfølgingsspørsmål i denne saken oppnevnes 
direktør oppvekst Erik Bråthen.

Med hilsen

Erik Bråthen
Direktør oppvekst

Dette brevet er signert elektronisk 

Vedlegg:

Ida Marie Odsæter/Virksomhet stabstjenester

Saksbehandler: Terje Aldár/Virksomhet stabstjenester
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/188 
Dokumentnr.: 13 
Løpenr.: 12870/2023 
Klassering: 3003-188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 31.01.2023 23/5 

 

Statusrapport - Utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2022 i 
Sarpsborg kommune 

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

orientering 
 
Fredrikstad, 16.01.2023 
 
 

Vedlegg 
• Statusrapport - Utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2022 – Sarpsborg 

kommune, datert 13.01 2023. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
• Forvaltningsrevisjonsplan for Sarpsborg kommune 2020/2021 og 2022-2024 
• Kontrollutvalget, sak 22/39, 28.09.2022, Workshop og bestilling av 

forvaltningsrevisjoner for august 2022 til juli 2024. 

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

Vurdering 
Østre Viken kommunerevisjon IKS redegjør i sin statusrapport for de forvaltningsrevisjons 
prosjekt og eierskapskontroller som er gjennomført i 2022. Leveransene er i henhold til 
vedtatt forvaltningsrevisjonsplan for perioden 2022 – 2024.  
 
I statusrapporten har revisjonen vist fordelte timer på de ulike prosjektene slik at 
kontrollutvalget får en bedre oversikt over hvordan timene er forbruket. 
 
Sarpsborg kommune har budsjettert med 1460 timer til forvaltningsrevisjon, 
oppfølgingsundersøkelser og eierskapskontroll i 2022. I tillegg ble det overført 400 timer fra 
2020 til 2022 i forbindelse med utsettelse av forvaltningsrevisjonen Kvalitet i pleie og 
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omsorgstjenestene for tjenesteyting, altså totalt 1860 timer. Revisjonen har levert 1807,5 
timer per 31. desember 2022. Dette utgjør 97 % av budsjett. 
 
Merforbruk avregnes mot regnskapsrevisjon. Eventuelt mindreforbruk blir tilbakebetalt til 
kommunen. 
Vi viser til vedlagte statusrapport for ytterligere detaljer. 
 
Sekretariatet anbefaler for kontrollutvalget at revisjonens statusrapport om utført 
forvaltningsrevisjon for 2022 tas til orientering 
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Statusrapport  
 
Utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
2022 
 
Sarpsborg kommune  
 
Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll på vegne 

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

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

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

 

Tabellen nedenfor viser arbeid som er utført i 2022. 
 
Tabell: Produksjon og timeforbruk 

Oppgave Rappor-
tert 2021 

2022 Prosjekt 
totalt 

Estimerte ti-
mer 

Mer-/mindre-
forbruk 

Administrasjon   60  60  

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

437 + 95 
(2020) 

243 775 600 +/- 10 % +115 

Brukerundersøkelse 
BPA-ordningen* 

 62,5  160 timer (jf. 
vedtak i by-

styret) 

 

Byggesak 175 243 418 350 +/- 10 % + 33 

Levekårsutfordringer - 
utenforskap* 

6 75 81 Utsatt til vå-
ren/somme-

ren 2023. 

 

Kommunens bruk av al-
ternativ skolearena*  

 26  Avventer 
statsforval-
terens tilsyn 

 

Oppfølging av politiske 
vedtak* 

 339  300 +/- 10 %  

Personvern*  286  300 +/- 10 %  

Barnevern: plassering, 
samvær og gjenforening* 

 233  350 +/- 10 %  

Eierskapskontroll: Øst-
fold Energi AS 

 148,5  80 +/- 20 ti-
mer 

+48,5 

Oppfølgingsrapport IT-
sikkerhet 

 76,5  50-80  

Oppfølgingsrapport Spe-
sialundervisning og læ-
rernorm* 

 15  50-80  

Sum  1807,5    

Merknader: Kolonnen «Rapportert 2021» viser hva som er rapportert i 2021 på forvaltningsrevisjoner, 
eierskapskontroller og oppfølgingsrapporter som ble påbegynt det året. Timene tas med for å kunne gi 
et bedre bilde av totalforbruk knyttet til de ulike revisjonsprosjektene. Kolonnen «Estimert» angir time-
antall som er estimert i vedtatt prosjektplan/evt. anslag vedrørende oppfølgingsrapporter, mens kolon-
nen «Mer-/mindreforbruk» viser mer- eller mindreforbruk i forhold til estimat for de ferdigstilte prosjek-
tene (feilmarginen er tatt høyde for ved beregningen av evt. mer/mindreforbruk).  
*Ikke ferdigstilt (det registreres timer på prosjekt frem til bystyrebehandlingen). 
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Administrasjon 
Timeantallet er stipulert ut fra tidligere erfaringstall og dekker administrativ deltakelse i kon-

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

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

sjekt. 
  

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting 
Forvaltningsrevisjonen har blitt utsatt i to omganger, bl.a. på bakgrunn av korona-situasjonen. 

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

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

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

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

 
Brukerundersøkelse BPA-ordningen 
Brukerundersøkelsen ble bestilt i forbindelse med behandling av forvaltningsrevisjonsrapport 

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

mai 2021). Brukerundersøkelsen blir behandlet i kontrollutvalgets møte 31. januar 2023. 

 

Byggesak 
Forvaltningsrevisjonsrapporten ble behandlet i kontrollutvalgets møte 28. september 2022. 

I 2022 har det påløpt 243 timer til å sluttføre arbeidet, som innebærer et merforbruk på 33 

timer i forhold til estimerte timer (utover feilmargin). 

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

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

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

muneadministrasjonen. Kommunen ønsket å forespørre kontrollutvalget om å utsette forval-

tingsrevisjonen i lys av arbeidet som var pågående innen levekårsområdet. Det har påløpt en 

del timer på å forberede arbeidet i 2021 og 2022. Forvaltningsrevisjonen er utsatt i ca. ett år 

og arbeidet vil tas opp igjen våren 2023. 

 

Kommunens bruk av alternativ skolearena 
Revisjonen påbegynte arbeidet med denne forvaltningsrevisjonen som et ledd i å følge opp 

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

ble oppdaget at det er gjennomført et tilsyn fra statsforvalteren på samme området. I kontroll-

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

statlige tilsynet, før man tok stilling til om forvaltningsrevisjonen skulle gjennomføres. 

 

Oppfølging av politiske vedtak 
Prosjektplan for denne forvaltningsrevisjonen ble vedtatt i kontrollutvalgets møte 7. juni 2022. 

Det er påløpt 339 timer til arbeidet i 2022, noen timer som i hovedsak knytter seg til møtevirk-

somhet vil påløpe i 2023. Forvaltningsrevisjonsrapporten vil bli behandlet i kontrollutvalgets 

møte 31. januar 2023. 

 

Personvern og Barnevern: plassering, samvær og gjenforening 

Som et ledd i arbeidet med å sette inn ekstra tiltak for å følge opp forvaltningsrevisjonsplanen 

ble prosjektplanene for disse forvaltningsrevisjonene behandlet i kontrollutvalgets siste møte 
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i  2022. Knyttet til forvaltningsrevisjon om barnevern er det påløpt 233 timer og knyttet til for-

valtningsrevisjon om personvern er det påløpt 286 timer. Vi estimerer at rapportene vil bli be-

handlet i kontrollutvalgets møte i mai 2023. 

 

Eierskapskontroll: Østfold Energi AS 
Prosjektplan for denne eierskapskontrollen ble behandlet i kontrollutvalgets møte 2. mai 2022. 

Det er påløpt 148,5 timer i 2022. Arbeidet med eierskapskontrollen ble noe mer omfattende 

enn forutsatt, og det er derfor et merforbruk på 48,5 timer i forhold til estimert ramme (utover 

feilmargin). Rapport fra eierskapskontrollen ble behandlet i kontrollutvalgets møte 29. novem-

ber 2022.  

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

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

let i kontrollutvalgets møte 5. mai 2022.Totalt ble det benyttet 76,5 timer for å gjennomføre 

oppfølgingsundersøkelsen. 

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

dersøkelser og eierskapskontroll i 2022. I tillegg er 400 timer avregnet i forbindelse med fer-

digstillelse av forvaltningsrevisjonen Kvalitet i pleie og omsorgstjenestene for tjenesteyting. 

1807,5 timer er levert i 2022. Dette tilsvarer 97 % av det totale timebudsjettet (1860 timer).  
 
 

Rolvsøy, 13. januar 2023 
 

Casper Støten (sign.) 
fagleder for forvaltningsrevisjon 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/186 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 10925/2023 
Klassering: 3003-186 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 31.01.2023 23/6 

 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS- Engasjementsbrev 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Engasjementsbrev fra Østre Viken Kommunerevisjon IKS, tas til orientering 

 
Fredrikstad, 12.01.2023 
 
 

Vedlegg 
Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Engasjementsbrev – Sarpsborg kommune, datert 10.01 
2023 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 

Saksopplysninger 
Daglig leder i Østre Viken Kommunerevisjon IKS har oversendt engasjementsbrev til 
kontrollutvalget. Hensikten med engasjementsbrevet er å beskrive vilkårene for 
revisjonsoppdraget og kommunisere dette med oppdragsgiver, slik at det er en felles 
forståelse for hva revisjonen arbeidsoppgaver og ansvar innebærer. 

Vurdering 
Revisjonens fremleggelse av engasjementsbrev kan sees som et element i kontrollutvalgets 
påseansvar overfor revisjonen. Sekretariatet viser til Forskrift om kontrollutvalg og revisjon i 
kommuner og fylkeskommuner § 3 punkt b: «regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med 
lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser og avtaler med revisor.»   
 
Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) revisjonskomite har anbefalt at dette bør gjøres 
minst en gang hver valgperiode.  
 
Revisjonens engasjement brev beskriver i hovedtrekk hva lovbestemt revisjonsarbeidet 
består av, og også andre kontrollhandlinger og uttalelser som gjennomføres samt hvordan 
kontrollarbeidet blir rapportert. Vedrørende revisjonens økonomiske forhold vises det til 
selskapsavtale samt revisjonsavtale, datert 21.12 2020.   
 
Sekretariatet har ingen bemerkninger til engasjementsbrevet, og anbefaler derfor 
kontrollutvalget om å ta engasjementsbrevet fra revisjonen til orientering. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/192 
Dokumentnr.: 10 
Løpenr.: 14303/2023 
Klassering: 3003-192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 31.01.2023 23/7 

 

Uavhengighetserklæringer for oppdragsansvarlige revisorer 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Vedlagte uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering 
 
Fredrikstad, 17.01.2023 
 
 
 

Vedlegg 
Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer:  
• Jolanta Betker, datert 17.01 2023 
• Casper Støten, datert 17.01 2023 
• Liv Irene Hauge, datert 17.01 2023 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kommuneloven, forskrift for kontrollutvalg og revisjon, Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og 
Kontroll og revisjon i kommunene (NKRF) – sine veiledere for kontrollutvalgets påse-ansvar 
overfor revisor. 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kommunelovens § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. I følge 
forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers 
ved behov, avgi til kontrollutvalget en skriftlig egenvurdering av uavhengighet.  
 
I brev til kontrollutvalget i Sarpsborg kommune har oppdragsansvarlige revisorer på 
oppdraget avgitt sin skriftlige egenvurdering om uavhengighet. 
 

Vurdering 
Kontrollutvalget har en oppgave å se til at kommunen har en betryggende revisjonen, og 
som ledd i dette skal revisor avlegge uavhengighetserklæring. Kontrollutvalget påse-ansvar 
er også i tråd med FKT og NKRF sin veileder. Sekretariatet kan ikke se at det er forhold som 
tilsier at revisors uavhengighet ikke er ivaretatt. Sekretariatet anbefaler derfor 
kontrollutvalget om at uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer tas til 
orientering. 
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Til kontrollutvalget i Sarpsborg kommune 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig regnskapsrevisors 
uavhengighet for Sarpsborg kommune 
 

Innledning 

Ifølge kommuneloven § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. Nærmere krav til revisors 
uavhengighet og vandel følger av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (2019) §§ 16-19. 

Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder for alle som utfører revisjon for kommunen, 
herunder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Dette omfatter både 
oppdragsansvarlig revisor, medarbeidere på oppdraget og eventuelt andre som er engasjert på 
oppdraget.  

Østre Viken kommunerevisjon IKS har et kvalitetskontrollsystem i samsvar med internasjonal 
standard for kvalitetskontroll (ISQC 1). Kvalitetskontrollsystemet omfatter dokumenterte 
retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende 
lovgivning og annen regulering. Som en del av kvalitetskontrollsystemet har vi rutiner for å følge opp 
og sikre at revisjonsteamet har tilstrekkelig uavhengighet. 

Ifølge Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers 
ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Denne 
egenvurderingen følger nedenfor. 

 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet  

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

Undertegnede bekrefter at det ikke foreligger spesielle forhold som er egnet til å 
svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet. 

Tilknytning til den 
reviderte virksomheten 
(§ 17) 

Undertegnede har ikke selv eller nærstående som har en slik tilknytning til den 
reviderte eller kontrollerte virksomheten eller virksomhetens ansatte eller 
tillitsmenn at den er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.  

Stillinger i kommunen 
(§ 18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet 
(§ 18 b) 

Undertegnende har ikke andre stillinger i en virksomhet som kommunen deltar i eller 
er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er organisert 
som et interkommunalt selskap. 

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen 
deltar i eller er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er 
organisert som et interkommunalt selskap. 
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Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Deltakelse eller 
funksjoner i annen 
virksomhet (§ 18 d) 

Undertegnede deltar ikke i, eller har funksjoner i en annen virksomhet, som kan 
medføre at revisors interesser kommer i konflikt med interessene til kommunen, 
eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til revisor. 

Rådgivning eller andre 
tjenester (§ 18 e) 

Før slike tjenester gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens eller tjenestens 
art med hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen 
konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med kontrollutvalgs- 
og revisjonsforskriften § 18 e, utfører vi ikke tjenesten. Revisor vurderer hvert enkelt 
tilfelle særskilt. 

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning 
og bistand og ikke revisjon. Undertegnede er bevisst på at også slik veiledning må 
skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og 
kontrollvurderinger.  

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor kommunen 
som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 

Tjenester under 
kommunens egne 
ledelses- og 
kontrolloppgaver 
(§ 18 f) 

Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor kommunen som hører inn under 
kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver. 

Fullmektig for den 
revisjonspliktige 
(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for kommunen. 

 

 

Rolvsøy, 17.01.2023 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Jolanta Betker (sign.) 

daglig leder  
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Til kontrollutvalget i Sarpsborg kommune 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors 
uavhengighet for Sarpsborg kommune 
 

Innledning 

Ifølge kommuneloven § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. Nærmere krav til revisors 
uavhengighet og vandel følger av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (2019) §§ 16-19. 

Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder for alle som utfører revisjon for kommunen, 
herunder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Dette omfatter både 
oppdragsansvarlig revisor, medarbeidere på oppdraget og eventuelt andre som er engasjert på 
oppdraget.  

Østre Viken kommunerevisjon IKS har et kvalitetskontrollsystem i samsvar med internasjonal 
standard for kvalitetskontroll (ISQC 1). Kvalitetskontrollsystemet omfatter dokumenterte 
retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende 
lovgivning og annen regulering. Som en del av kvalitetskontrollsystemet har vi rutiner for å følge opp 
og sikre at revisjonsteamet har tilstrekkelig uavhengighet. 

Ifølge Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers 
ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Denne 
egenvurderingen følger nedenfor. 

 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet  

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

Undertegnede bekrefter at det ikke foreligger spesielle forhold som er egnet til å 
svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet. 

Tilknytning til den 
reviderte virksomheten 
(§ 17) 

Undertegnede har ikke selv eller nærstående som har en slik tilknytning til den 
reviderte eller kontrollerte virksomheten eller virksomhetens ansatte eller 
tillitsmenn at den er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.  

Stillinger i kommunen 
(§ 18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet 
(§ 18 b) 

Undertegnende har ikke andre stillinger i en virksomhet som kommunen deltar i eller 
er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er organisert 
som et interkommunalt selskap. 

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen 
deltar i eller er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er 
organisert som et interkommunalt selskap. 
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Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Deltakelse eller 
funksjoner i annen 
virksomhet (§ 18 d) 

Undertegnede deltar ikke i, eller har funksjoner i en annen virksomhet, som kan 
medføre at revisors interesser kommer i konflikt med interessene til kommunen, 
eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til revisor. 

Rådgivning eller andre 
tjenester (§ 18 e) 

Før slike tjenester gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens eller tjenestens 
art med hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen 
konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med kontrollutvalgs- 
og revisjonsforskriften § 18 e, utfører vi ikke tjenesten. Revisor vurderer hvert enkelt 
tilfelle særskilt. 

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning 
og bistand og ikke revisjon. Undertegnede er bevisst på at også slik veiledning må 
skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og 
kontrollvurderinger.  

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor kommunen 
som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 

Tjenester under 
kommunens egne 
ledelses- og 
kontrolloppgaver 
(§ 18 f) 

Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor kommunen som hører inn under 
kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver. 

Fullmektig for den 
revisjonspliktige 
(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for kommunen. 

 

 

Rolvsøy, 17.01.2023 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Casper Støten (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor  
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Til kontrollutvalget i Sarpsborg kommune 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig regnskapsrevisors 
uavhengighet for Sarpsborg kommune 
 

Innledning 

Ifølge kommuneloven § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. Nærmere krav til revisors 
uavhengighet og vandel følger av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (2019) §§ 16-19. 

Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder for alle som utfører revisjon for kommunen, 
herunder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Dette omfatter både 
oppdragsansvarlig revisor, medarbeidere på oppdraget og eventuelt andre som er engasjert på 
oppdraget.  

Østre Viken kommunerevisjon IKS har et kvalitetskontrollsystem i samsvar med internasjonal 
standard for kvalitetskontroll (ISQC 1). Kvalitetskontrollsystemet omfatter dokumenterte 
retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende 
lovgivning og annen regulering. Som en del av kvalitetskontrollsystemet har vi rutiner for å følge opp 
og sikre at revisjonsteamet har tilstrekkelig uavhengighet. 

Ifølge Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers 
ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Denne 
egenvurderingen følger nedenfor. 

 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet  

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

Undertegnede bekrefter at det ikke foreligger spesielle forhold som er egnet til å 
svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet. 

Tilknytning til den 
reviderte virksomheten 
(§ 17) 

Undertegnede har ikke selv eller nærstående som har en slik tilknytning til den 
reviderte eller kontrollerte virksomheten eller virksomhetens ansatte eller 
tillitsmenn at den er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.  

Stillinger i kommunen 
(§ 18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet 
(§ 18 b) 

Undertegnende har ikke andre stillinger i en virksomhet som kommunen deltar i eller 
er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er organisert 
som et interkommunalt selskap. 

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen 
deltar i eller er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er 
organisert som et interkommunalt selskap. 
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Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Deltakelse eller 
funksjoner i annen 
virksomhet (§ 18 d) 

Undertegnede deltar ikke i, eller har funksjoner i en annen virksomhet, som kan 
medføre at revisors interesser kommer i konflikt med interessene til kommunen, 
eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til revisor. 

Rådgivning eller andre 
tjenester (§ 18 e) 

Før slike tjenester gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens eller tjenestens 
art med hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen 
konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med kontrollutvalgs- 
og revisjonsforskriften § 18 e, utfører vi ikke tjenesten. Revisor vurderer hvert enkelt 
tilfelle særskilt. 

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning 
og bistand og ikke revisjon. Undertegnede er bevisst på at også slik veiledning må 
skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og 
kontrollvurderinger.  

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor kommunen 
som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 

Tjenester under 
kommunens egne 
ledelses- og 
kontrolloppgaver 
(§ 18 f) 

Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor kommunen som hører inn under 
kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver. 

Fullmektig for den 
revisjonspliktige 
(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for kommunen. 

 

 

Rolvsøy, 17.01.2023 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Liv Irene Hauge (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/192 
Dokumentnr.: 11 
Løpenr.: 14599/2023 
Klassering: 3003-192 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 31.01.2023 23/8 

 

Forbundsbasert kvalitetskontroll utført 2022 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar opplysninger om utført kvalitetskontroll i Østre Viken 

Kommunerevisjon IKS til orientering. 
 

 

2. Kontrollutvalget ber om en oppdatering fra ØVKR IKS når ny kontroll i 2023 er 
gjennomført 

 

 
Fredrikstad, 17.01.2023 
 
 

Vedlegg 
Vedlegg 1: Resultat av forbundsbasert kvalitetskontroll utført 2022 i Østre Viken 
kommunerevisjon IKS, datert 23. november 2022.  
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen. 
 

Saksopplysninger 
Kvalitetskontrollkomiteen til «NKRF – kontroll og revisjon i kommunene», har i 2022 
gjennomført kvalitetskontroll i Østre Viken kommunerevisjon IKS. 
 
Sekretariatet har mottatt kopi av vedtak i kvalitetskontrollkomiteen. 
 
I vedtaket fremgår det av kontrollen at utførelsen av regnskapsrevisjonen i ØVKR IKS ikke 
ble godkjent. Det presiseres at kontrolløren ikke fant vesentlige mangler eller avvik på 
kontroll av kommuneoppdraget. Det ble imidlertid avdekket mangler i revisjonen av 
menighetsoppdraget. (Se vedlegg 1). Det vil derfor bli gjennomført en oppfølgingskontroll i 
2023.  
 
Det fremgår videre at vedtaket etter årets kontroll av forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll er godkjent. 
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Vurdering 
I henhold til kommunelovens § 23-2, a, b, c og d skal kontrollutvalget, på vegne av 
kommunestyret, påse at regnskaper blir vurdert på en betryggende måte og at det utføres 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i henhold til gjeldende bestemmelser og 
retningslinjer. 
 
Utførelsen av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll ble godkjent.  
Selv om regnskapsrevisjonen fikk ikke godkjent på utførelsen av sitt arbeid, vurderer 
sekretariatet at regnskapsrevisjon av kommuneregnskapet ble godkjent. Det er i hovedsak 
dette som er kontrollutvalgets oppgave å påse. Kontrollutvalget kan ta opplysninger om 
utført kvalitetskontroll i Østre Viken Kommunerevisjon IKS til orientering. Videre vurderer 
sekretariatet at kontrollutvalget kan be om en oppdatering fra revisjonen når ny kontroll i 
2023 er gjennomført.  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/192 
Dokumentnr.: 6 
Løpenr.: 9111/2023 
Klassering: 3003-192 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 31.01.2023 23/9 

 

Kontrollutvalgets Årsmelding 2022 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 godkjennes  
2. Årsmeldingen oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak: 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 tas til orientering. 
 

 
Fredrikstad, 11.01.2023 
 
 

Vedlegg 
• Kontrollutvalgets årsmelding 2022- utkast 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
• Kontrollutvalgets innkallinger og protokoller i 2022 

 

Saksopplysninger 
I henhold til kommunelovens § 23- 5 skal kontrollutvalget avgi rapport til bystyret om sin 
aktivitet. I samsvar med tidligere praksis avgir kontrollutvalget sin årsmelding til behandling i 
bystyret. 
 

Vurdering 
Årsmeldingen skal gi bystyret informasjon om kontrollutvalgets oppgaver og ansvar, møte og 
informasjonsaktivitet. Årsmeldingen gir også uttrykk for hva som er gjennomført av 
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, samt resultatet og oppfølging 
av disse kontrollene. 
Sekretariatet viser for øvrig til årsmeldingen. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget at vedlagte årsmelding for 2022 vedtas. 
Årsmeldingen oversendes til bystyret med følgende forslag vedtak: 

• Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 tas til orientering. 
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Kontrollutvalgets 
Årsmelding 2022

SARPSBORG KOMMUNE
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Kontrollutvalgets hjemmelsgrunnlag 
Bestemmelsene om at kommunen skal ha et eget kontrollutvalg ble først hjemlet i 
kommuneloven LOV-1992-09-25-107. Bestemmelsene er videreført i ny kommunelov LOV-
2018-06-22-83. Det fremgår av kapittel 23, § 23-1 at «Kommunestyret velger selv et 
kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne».  
 
Figuren under1 viser at det fra kommunestyret/bystyret går to styringslinjer. Den ene går fra 
kommunestyret/bystyret til administrasjonssjefen som har ansvaret for gjennomføringen av 
kommunens tjenesteproduksjon, planlegging og myndighetsutøvelse.  
Den andre styringslinjen representerer en uavhengig og ekstern kontroll som går gjennom 
kontrollutvalget.  
 

 
 

Kontrollutvalgets oppgaver/ansvar 
Kontrollutvalget skal føre tilsyn og kontroll med kommunens virksomhet på vegne av 
kommunestyret. Kommunal og moderniseringsdepartementet har i forskrift om kontrollutvalg 
og revisjon (FOR-2019-06-17-90417), gitt nærmere bestemmelser om kontrollutvalgets 
saksbehandling og oppgaver.   
 
Påse-ansvaret 
 Kontrollutvalget skal påse at: 

• kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 
• det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak 
• det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper 

kommunen har eierinteresser i 
• det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper mv. 

(eierskapskontroll) 
• vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av 

revisjonsrapporter, blir fulgt opp. 
 
 
 
 

 
1 Hentet fra Kontrollutvalgsboken 2. utg. 
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Oppfølging av regnskapsrevisjonen 
Kontrollutvalgets ansvar for å påse at regnskapsrevisjonen fungerer på en betryggende måte 
ivaretas blant annet gjennom at kontrollutvalget får seg forelagt revisjonsplaner, resultater 
etter kvalitetskontroller i revisjonen og uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige 
revisorer. I tillegg blir kontrollutvalget informert om spesielle forhold og funn som revisjonen 
har gjort.   
 
Plan for forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon. Bystyret skal vedta planen. Bystyret kan delegere til kontrollutvalget å 
foreta endringer i planperioden. 
 
Plan for og gjennomføring av eierskapskontroll 
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av 
eierskapskontrollen. Bystyret skal vedta planen. Bystyret kan delegere til kontrollutvalget å 
foreta endringer i planperioden. 
 
Rapportering 
Kontrollutvalget skal avgi rapport til bystyret om hvilke forvaltningsrevisjoner og 
selskapskontroller som er gjennomført og resultatet av disse.  
 
Budsjettbehandling for kontrollarbeidet 
Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Forslaget 
skal inneholde kostnadene til drift av kontrollutvalget, utvalgets sekretariat og den valgte 
revisjonen.  
 
Innstilling på valg av revisor og revisjonsordning 
Bystyret avgjør selv om kommunen skal ansette egne revisorer, delta i IKS eller inngå avtale 
med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. 

 

Kontrollutvalgets sammensetting 
Kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg angir bestemte krav til dem som skal velges 
som medlemmer til kontrollutvalget. Det heter bl.a. at medlem av kontrollutvalg ikke kan 
være medlem eller varamedlem av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet eller ansatt 
i kommunen. 
 
Kontrollutvalget skal i henhold til kommunelovens § 23-1, bestå av minimum fem 
medlemmer. Det er opp til bystyret å bestemme om kontrollutvalget skal ha flere 
medlemmer.  Bystyret i Sarpsborg har for perioden 2019-2023 vedtatt at kontrollutvalget skal 
ha fem medlemmer. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant bystyrets 
medlemmer. 
 
Følgende ble valgt inn i kontrollutvalget ved det konstituerende møtet 2019: 
    
Medlemmer for perioden 2019-2023 
Jon Jæger Gåsvatn, leder (DRP) 
Inger-Christin Torp, nestleder (Ap) 
Ole Gunnar Torgrimsby (SP)   
Heidi Næss (Frp) 
Jon Andersen (SAFOSA) 
 

Varamedlemmer i perioden 2019-2023 
Fellesliste AP, SV, SP, MDG og R: 
Inger Johanne Fjeldbraaten (AP) 
Daniel Haug Nystad (AP) 
Fellesliste FRP, H og DRP:  
Jon Anders Johansen (DRP) 
Iris Haugland Vilster (H) 
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Arne Knoff Næss (Frp) 
Martine Gull Güven (H) 
Fellesliste SAFOSA, KRF, PP, Uavh.repr. 
Jon Arvid Skår (SAFOSA) 
Inger Lise Brække (KrF) 
Kjetil Jacob Mellum (SAFOSA) 

 
Bystyret foretok nyvalg av kontrollutvalget den 17. november 2022:  
 
Medlemmer for perioden 2022-2023 
Jon Jæger Gåsvatn, leder (DRP) 
Ole Gunnar Torgrimsby, nestleder 
(Sp) 
Heidi Næss (Frp) 
Jon Andersen (SAFOSA) 
Inger Johanne Fjeldbraaten (AP) 
 
 

Varamedlemmer i perioden 2022-2023 
Fellesliste AP, SV, SP, MDG og R: 
Anne Gro Pedersen (AP) 
Daniel Haug Nystad (AP) 
Fellesliste FRP, H og DRP:  
Jon Anders Johansen (DRP) 
Iris Haugland Vilster (H) 
Arne Knoff Næss (Frp) 
Martine Gull Güven (H) 
Fellesliste SAFOSA, KRF, PP, Uavh.repr. 
Jon Arvid Skår (SAFOSA) 
Inger Lise Brække (KrF) 
Kjetil Jacob Mellum (SAFOSA) 

 
Kontrollutvalgets møte- og informasjonsaktivitet 
Østfold Kontrollutvalgssekretariat har utført sekretariats tjenesten i 2022.  Sekretariatet skal 
forberede sakene for kontrollutvalget og skal påse at de sakene som behandles av 
kontrollutvalget, er forsvarlig utredet. Sekretariatet skal også påse at kontrollutvalgets vedtak 
blir iverksatt. 
 
Møteinnkallinger, saksdokumenter og protokoller er blitt behandlet og utformet på tilnærmet 
samme måte som for øvrige politiske organ. Møteinnkallinger og sakskart er sendt 
elektronisk til utvalgets medlemmer, ordfører, kommunedirektøren og oppdragsansvarlig 
revisor.  
 
Kontrollutvalgets møteplan og møtedokumenter blir løpende publisert på sekretariatets 
hjemmeside: Fredrikstad kommune - ØKUS, og kommunes hjemmeside. 
 
Kontrollutvalget har i 2022 avholdt 5 møter. Covid-19 situasjonen har preget utvalgets møter 
i den forstand at ett av fem møter har foregått digitalt via Teams.  
Til sammen er det behandlet 57 saker.  
 
Statistikk for de fire siste årene: 
 2022 2021 2020 2019 
møter 5 5 5 5 
saker 57 52 43 53 

 
Ordføreren holdes orientert om arbeidet i kontrollutvalget gjennom at ordfører fortløpende får 
tilsendt utvalgets saksdokumenter og protokoller.  
 
Leder av kontrollutvalget forestår for øvrig den uformelle kontakten med den politiske ledelse 
i kommunen. 
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Kontrollutvalget har bestemt at administrasjonen ved kommunedirektør inviteres til 
enkeltsaker ved behov. Administrasjonen har vært invitert til å orienterer om følgende saker i 
2022: 
 
➢ Ved behandling av kommunes årsregnskap for 2021 var kommunedirektør og 

økonomisjef invitert til møtet for å redegjøre for regnskap og resultat.  
➢ Kommunedirektør orienterte vedr. offentlig utlysning av prosjekter/anskaffelser 

innenfor vei, vann og avløp 
➢ I forbindelse med kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet ønsket utvalget en 

redegjørelse for Note 19 i årsregnskapet. Kontrollutvalget fikk dette i junimøtet.  
➢ Skagerakbanen (se under Andre saker) 
➢ Reguleringsplan Navestad-Berg søndre og kjøp og salg av løkkebråten gnr. 1046 

bnr. 4 
 
Kontrollutvalget er medlem av Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og møter ved mulighet på 
ulike samlinger/møter i deres regi. I 2022 har kontrollutvalgets medlemmer deltatt på 
kurs/konferanser.  
 
 

Behandlede saker i 2022 
I 2022 er regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontrollen utført av Østre Viken 
kommunerevisjon IKS.  
 
Plandokumenter 
Kontrollutvalget har i 2022 behandlet følgende plandokumenter for sin virksomhet: 
• Møteplaner for kontrollutvalget  
• Rullering av Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 – juli 2024 
• Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjonen 2022 
• Budsjett for kontroll- og tilsyn 2023 

 
Regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2021 
Kontrollutvalget har i 2022 avgitt uttalelse til bystyret om  Sarpsborg kommunes årsregnskap 
for 2021. 
 
Revisjonsberetningen for regnskapsåret 2021 
Resultatet av regnskapsrevisjonen rapporteres direkte fra revisjonen til bystyret gjennom 
revisjonsberetningen.  
  
Revisjonsbrev/ Notater  
I tillegg til revisjonsberetningen skal revisor også rapportere andre forhold som er avdekket 
gjennom revisjonen. Slik rapportering skal skje til kontrollutvalget, med kopi til 
kommunedirektør. Rapportering av slike forhold skal skje i form av "nummererte 
revisjonsbrev" eller notater. Kommuneloven § 24-7 til §24-9, samt forskrift om kontrollutvalg 
og revisjon § 3 gir bestemmelser om hvilke forhold som skal rapporteres i nummererte brev.  
 
Kontrollutvalget har i 2022 behandlet ett nummerert revisjonsbrev. 
 
7. juni 2022, sak 22/28 behandlet kontrollutvalget revisjonsbrev nr. 2/2022. I brevet ble det 
vist til følgende merknader: 

 
«Selvkostregnskapet skal belastes med pensjonskostnader, fratrukket bruk av 
premiefond. Ved beregning av selvkost har Sarpsborg kommune ikke hensyntatt bruk av 
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premiefond. Dette medfører høyere kostnader ved beregning av selvkost.» 
 

Administrasjonen fikk frist til kontrollutvalgets møte i september for skriftlig tilbakemelding på 
om revisjonens merknader var fulgt opp med nødvendige tiltak.   
I møtet den 28 september, sak 22/38 behandlet kontrollutvalget kommunedirektørens tilsvar 
og fant at revisjonsbrev nr. 2/2022 kunne lukkes. 
 
Årsrapport om utført regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om regnskaps- og forvaltningsrevisjonen og 
påse at dette foregår etter gjeldende revisjonsstrategier, og bestemmelser i lov og forskrift. 
 
Revisjonen utarbeider et notat kalt oppsummering av regnskapsrevisjon 2021.  Formålet 
med dette notatet er å gi kontrollutvalget en samlet oppsummering av utførte 
revisjonshandlinger, og resultater av disse kontrollene for revisjonsåret. Dette blir sett opp 
mot overordnet revisjonsstrategi (jfr. sak 22/42) for å vise hvordan revisjonen har vurdert 
revisjonsoppgavene knyttet til Sarpsborg kommune og hvordan ressursene er fordelt.  
  
Etterlevelses kontroll 
I følge kommunelovens §24-9 skal regnskapsrevisor 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. 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. 
 
I 2021 var området for etterlevelseskontroll Selvkost, kontrollutvalget fikk saken til behandling 
7. juni 2022. 
➢ «Revisors uttalelse til etterlevelseskontrollen 2021 på området Selvkost» 

Revisors konklusjon var som følger: «Revisjonen har et forbehold om at kommunen ikke har 
hensyntatt bruk av premiefond ved beregning av selvkost. Selvkostregnskapet skal belastes 
med pensjonskostnader, fratrukket bruk av premiefond. Med unntak av dette har ikke 
revisjonen blitt oppmerksomme på noe som gir revisjonen grunn til å tro at Sarpsborg 
kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd regelverk og interne rutiner for håndtering av 
selvkost.» 
Kontrollutvalget tok kontroll med etterlevelsen av «Selvkost» til orientering, samt at 
Kontrollutvalget vil videre følge opp revisjonens forbehold gjennom eget nummeret 
Revisjonsbrev (Revisjonsbrev 2/2022). 
 
Kontrollutvalget fikk fremlagt overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering og valg av 
kontrollområde «Budsjettvedtak – Overholdelse av regelverk og egne rutiner for  
budsjettering og budsjettjusteringer» for 2022 den 29.11.2022.   
 
 
Forvaltningsrevisjon 
Forvaltningsrevisjonsrapporter 
I 2022 har kontrollutvalget behandlet to forvaltningsrevisjonsrapporter: 
 
➢ "Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting" 
Kontrollutvalget behandlet rapporten 2. mai, sak 22/18 
 
Rapporten besvarte følgende tre problemstillinger:  

1. Får brukere av pleie- og omsorgstjenester faglig forsvarlige helse- og 
omsorgstjenester og får brukerne dekket grunnleggende behov, jamfør 
kvalitetsforskrift for pleie og omsorgstjenestene (FOR-2003-06-27-792)? 
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2. Er kommunens avvikshåndtering på pleie- og omsorgsområdet i tråd med kravene i 
forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (FOR-2016-
10-28-1250)? 

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

 
Målsettingen med forvaltningsrevisjonen var blant annet å kontrollere om pasienter og 
brukere av pleie- og omsorgstjenester i Sarpsborg kommune fikk ivaretatt sine 
grunnleggende fysiologiske og sosiale behov.  
Revisjonen vurderte også om kommunen har satt på plass systemer som sikrer at helse- og 
omsorgstjenestene er organisert på en klar og tydelig måte hvor ansvar, oppgaver og 
myndighet fremkommer tydelig.  
 
Revisjonen konkluderte følgende på problemstillingene: 
Problemstilling 1: 

«Basert på de undersøkelser revisjonen har gjennomført konkluderes det med at med at 
brukere av pleie og omsorgstjenester i Sarpsborg kommune i all hovedsak får faglig 
forsvarlige helse- og omsorgstjenester og dekket grunnleggende behov. Revisjonens 
undersøkelse viser likevel at det foreligger forbedringspunkter ved de undersøkte 
virksomhetene og i kommuneområde helse og velferd som helhet.» 

Problemstilling 2: 
«Basert på de undersøkelser og den gjennomgang revisjonen har gjennomført konkluderes 
det med at kommuneområdet helse og velferd i Sarpsborg kommune, i all hovedsak har 
etablert et avvikssystem som registrerer, behandler og lukker avvik, og som i tillegg til dette 
sikrer regelmessig gjennomgang av avvik i hele organisasjonen – herunder rapportering til og 
behandling av kommunens øverste ledelse. Imidlertid har revisjonen avdekket 
forbedringspotensial knyttet til håndteringen av avvik, samt manglende oversikt over alvorlige 
hendelser meldt til Statens helsetilsyn.» 

Problemstilling 3: 
«Basert på de opplysninger som revisjonen har mottatt fra Sarpsborg kommune og de 
undersøkelser knyttet til avvikshåndteringen som er gjennomført i tilknytning til 
problemstilling 2, konkluderer revisjonen med at kommunen har iverksatt tiltak for å følge 
opp anbefalingene i forvaltningsrevisjonsprosjektet fra 2017.» 

 
Revisjonen kom med 12 anbefalinger i rapporten som kontrollutvalget i sin innstilling til 
bystyret ba administrasjonen gjennomføre. Kontrollutvalgets vedtak i saken var som følger: 
 
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene 

for tjenesteyting», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og 
slutter seg til revisjonens anbefalinger. 

 
2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret: 

1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for 
tjenesteyting» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 12 anbefalinger 
som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen: 
1. sikre tiltak for rekruttere ønsket kompetanse og motvirke bruk av ufaglært 

arbeidskraft. 
2. gjennomføre brukerundersøkelser rettet mot brukere av sykehjemstjenester og 

hjemmetjenester så raskt det lar seg gjøre. 
3. sikre at man i tilstrekkelig grad gjennomfører risikovurderinger på 

virksomhetsnivå. 
4. iverksette tiltak for å sikre at ernæringsmessig risiko blir vurdert for beboere på 

sykehjem og for personer med vedtak om hjemmesykepleie i tråd med egne 
prosedyrer og nasjonale anbefalinger. 

5. vurdere å tilsette en eller flere ernæringsfysiologer for å styrke det systematiske 
og individrettede ernæringsarbeidet i kommunen 

84



 

 
 
 Kontrollutvalgets årsmelding 2022 - 7 - 
 

6. igangsette ytterligere tiltak for å skape en felles forståelse mellom kommunen og 
bruker/pårørende av hvilket aktivitetstilbud den enkelte pasient skal tilbys. 

7. igangsette tiltak som sikrer at brukere av hjemmetjenester sikres reell innflytelse 
over egen døgnrytme. 

8. etablere tiltak som sikrer at forskrift for sykehjem m.v. § 4-1 blir overholdt. 
Herunder skal sengerom som hovedregel være enerom og det skal være tilknyttet 
WC-rom til hvert sengerom. 

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

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

11. forsikre seg om at alle registrerte avvik håndteres i tråd med interne retningslinjer. 
12. iverksette tiltak som sikrer at kommunen til enhver tid har en samlet oversikt over 

innmeldte alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. 
 

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

 
Bystyret behandlet rapporten 19. mai 2022, sak 40/22, hvor kontrollutvalgets innstilling i 
saken ble enstemmig vedtatt.  
 
➢ «Byggesak» 
Kontrollutvalget behandlet rapporten 28. september 2022, sak 22/40. 
 
Rapporten besvarte følgende to problemstillinger: 

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

plan- og bygningsloven? 
 
Revisjonen hadde følgende konklusjon i rapporten: 
 «Internkontroll 

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

 
Revisjonen kom med fem anbefalinger med underpunkter som kontrollutvalget innarbeidet i 
sin innstilling til bystyret.  
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken: 

85



 

 
 
 Kontrollutvalgets årsmelding 2022 - 8 - 
 

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 

Bystyret behandlet rapporten den 17.11.2022, sak 70/22 og vedtok innstillingen fra 
kontrollutvalget. 
 
Oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjonsrapporter 
Kontrollutvalget skal påse at vedtak om forvaltningsrevisjonsrapporter følges opp, og siden 
melde til kommunestyret om hvordan bystyrevedtaket og revisors anbefalinger har blitt fulgt 
opp av administrasjonen. Videre skal kontrollutvalget vurdere om vedtaket er fulgt opp på en 
tilfredsstillende måte. 
 
Utvalget har behandlet oppfølging av én rapport i 2022: 

 
➢ «IT-sikkerhet» 
Bystyret fattet følgende vedtak i saken den 06.10.2020, sak 81/20 og 82/20: 
Bystyrets vedtak i sak 81/20 og 82/20 (sakene ble behandlet under ett) var følgende: 

«1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «IT-sikkerhet, delrapport 1» til etterretning, og ber 
administrasjonen følge opp de 7 anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder 
skal kommunen: 

• gjennomgå planer og rutiner knyttet til arbeidet med IT-sikkerhet, og oppdatere disse 
etter dagens organisering, ansvar og funksjoner 

• sørge for en felles forståelse i organisasjonen av hvordan risikovurderinger skal 
gjennomføres og dokumenteres 

• etablere rutiner for passordbruk og -bytte, som i større grad ivaretar IT-sikkerheten 
• etablere en rutine/sjekkliste for håndtering av uforutsette IT-hendelser oppdatere 

internrevisjonsgrunnlaget til gjeldende regelverk og vurdere å inkludere 
kontrollmiljøet i større grad 

• vurdere om gjennomgående funn etter flere gjennomførte internrevisjoner, i større  
grad bør etableres som en problemstilling/avvik på et overordnet organisatorisk nivå 

• sørge for å ha en øvet sikkerhetsorganisasjon med tanke på IKT-hendelser 
2. Bystyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at bystyrets vedtak i forbindelse 
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med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Bystyret ber kontrollutvalget om å følge opp 
vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter bystyrets behandling av 
saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til bystyret.» 

og: 
 

«1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «IT-sikkerhet delrapport 2 av 2» til etterretning, 
og ber administrasjonen følge opp de tre anbefalinger som fremkommer av rapporten. 
Herunder skal kommunen: 

• gjøre ansatte kjent med rutiner for risikovurdering, herunder involvere ansatte i 
arbeidet med å identifisere, vurdere og dokumentere risiko på området 

• gjøre ansatte kjent med rutiner for registrering av avvik på området, herunder sørge 
for at de ansatte vet når og hvor de skal melde avvik 

• sørge for at de ansatte har relevante styringsdokumenter på området lett tilgjengelig 
2. Bystyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at bystyrets vedtak i forbindelse 
med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Bystyret ber kontrollutvalget om å følge opp 
vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter bystyrets behandling av 
saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til bystyret.»  

 
Kontrollutvalget behandlet oppfølging av forvaltningsprosjektet 2. mai 2022. revisjonen skrev 
i rapporten at 8 av 10 kulepunkt var fulgt opp og at de to siste var påbegynt men ikke 
ferdigstilt. Kontrollutvalget tok oppfølgingsrapporten av forvaltningsrevisjonsprosjekt «IT-
Sikkerhet», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning og innstilte til 
bystyret på det samme. 
Bystyret vedtok kontrollutvalgets innstilling den 19. mai 2022, sak 41/22. 
 
Videre oppfølging av oppfølgingsrapporter  
Det hender at administrasjonen ikke har kommet i mål med alle punktene i bystyrevedtak 
vedr. forvaltningsrevisjon når oppfølgingsrapporten blir utarbeidet. Da kan det være 
nødvendig å følge dette ytterligere opp, ofte med en redegjørelse fra administrasjonen.   
 
Kontrollutvalget behandlet i september 2021, oppfølgingsrapport «Barnevern - Ettervern og 
kjøp av tjenester», hvor det var to av 15 punkter i bystyrets vedtak som ikke var ferdigstilt. 
Kontrollutvalget behandlet 1. februar 2022, sak 22/5, «Kommunedirektørens oppfølging av 
vedtak fra bystyret og kontrollutvalget - Barnevern - Ettervern og kjøp av tjenester».  
 
Kontrollutvalget tok saken til orientering og vurderte at bystyrets vedtak er fulgt opp og anser 
saken som ferdigstilt. 
 
Annet vedrørende forvaltningsrevisjon: 
Kontrollutvalget har behandlet følgende saker som vedrører området forvaltningsrevisjon: 
 
• Prosjektplan «Levekårsutfordringer - Utenforskap» 
• Prosjektplan «Oppfølging av politiske vedtak» 
• Prosjektplan «Personvern» 
• Prosjektplan «Barnevern: Plassering, samvær og gjenforening» 
• Statusrapporter om utført forvaltningsrevisjonsarbeid 2021 
• Rutine for avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Sarpsborg 

kommune 
• Det var forventet at revisjonen skulle levere forvaltningsrevisjonsprosjektet 

«Levekårsutfordringer - utenforskap» i 2022. Administrasjonen i Sarpsborg ba i et notat 
av 29.03.2022 om at prosjektet utsettes. Kontrollutvalget vedtok å rullere plan for 
forvaltningsrevisjon 2022-2024, og prosjektet gikk fra nr. 1 på listen til nr.5.  

• Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for august 2022- juli 2024 
• Workshop og bestilling av forvaltningsrevisjoner for august 2022- juli 2024 
• Statusrapport - utført forvaltningsrevisjon for 1. halvår 2022 
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Eierskapskontroll 
Formålet med eierskapskontroll fremkommer av § 23-4 i kommuneloven. Ifølge 
bestemmelsen innebærer en eierskapskontroll å kontrollere om den som utøver kommunens 
eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, bystyrets vedtak og anerkjente 
prinsipper for eierstyring. Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden, og senest innen 
utgangen av året etter bystyret er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller 
som skal gjennomføres. Planen vedtas av bystyret selv. 
 
Kontrollutvalget har vedtatt en plan for eierskapskontroll for perioden 2020 – 2023.  
 
Det har i 2022 vært gjennomført eierskapskontroll på «Østfold Energi AS»  
Kontrollutvalget behandlet rapporten i sitt møte 29.november 2022, sak 22/52. Prosjektets 
problemstillingen var «Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle 
lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring?» 
Med bakgrunn i sin kontroller og vurderinger trakk revisjonen den konklusjon at kommunen i 
hovedsak utøver sitt eierskap i tråd med lovbestemmelser og etablerte normer for god 
eierstyring. Revisjonen anbefalte at kommunen bør: 

 
• Sarpsborg kommune bør sørge for at selskapets styremedlemmer registreres i  

styrevervregisteret. Denne anbefalingen gjelder også for selskapets datterselskap. 
 
Kontrollutvalget tok rapporten til orientering og sluttet seg til revisjonens anbefalinger. 
Rapporten ble oversendt til bystyret for videre behandling. Bystyret har pr. d.d. ikke fått 
behandlet rapporten. 
 
Henvendelser til kontrollutvalget 
Kontrollutvalget kan også behandle henvendelser fra innbyggere eller andre aktører som 
mener de har en sak for kontrollutvalget. For hver henvendelse må det vurderes om den 
hører inn under kontrollutvalgets oppgaver og om den skal prioriteres.  
 
Kontrollutvalget har mottatt fire henvendelser i 2022.  
 
• En henvendelse datert 02.12.2021 vedrørende stiftelser med bekymring om manglende 

styremøter, regnskap mm. Saken ble satt på sakslisten i kontrollutvalgets første møte i 
2022. Kontrollutvalget fikk en orientering fra revisjonen vedr. revisjon av 
legat/stiftelser/fond og kontrollutvalgets eventuelle rolle i dette. 
Kontrollutvalget tok redegjørelsen fra revisjonen vedr. revisjon av legat, stiftelser og fond 
til orientering. Videre tok kontrollutvalget til orientering at revisjonen reviderer 
legat/stiftelser, og at revisjonen ar funnet dette i orden. 
 

• 16.12.2021 ble det sendt en henvendelse til Bystyret og dets representanter vedr. 
Læremidler, og bekymring på om §13-10 i opplæringsloven blir fulgt. Kontrollutvalget 
leder ba om et tilsvar fra kommunedirektør. Saken ble satt på sakslisten til 
kontrollutvalgets første møte i 2022.  Kontrollutvalget tok saken med vedlegg til 
orientering. 

 
• En henvendelse datert 09.03.2022 fra et entreprenørfirma vedr. offentlig utlysning av 

prosjekter på området vei, vann og avløp i Sarpsborg kommune. Kontrollutvalget fikk en 
orientering fra administrasjonen og tok denne til orientering. Utvalget tok ikke saken til 
videre behandling. 

 
• 17.10.2022 fikk kontrollutvalget en henvendelse vedr. reguleringsplan Navestad-Berg 

søndre og kjøp og salg av løkkebråten gnr. 1046 bnr. 4. Kontrollutvalget ba om en 
skriftlig redegjørelse fra kommunedirektør i saken. Saken ble behandlet 29. november 
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2022. kontrollutvalget tok kommunedirektørens redegjørelse til orientering og tok ikke 
saken til videre behandling.  

 
Andre saker  
Av andre saker som kontrollutvalget har behandlet bør spesielt nevnes saken vedrørende 
Skagerakbanen og Sarpsborg kommune. Saken hadde utgangspunkt i et leserinnlegg i 
Sarpsborg Arbeiderblad med tittel «Skagerakbanene og Sarpsborg kommune – samarbeid 
eller trenering», publisert 29.07.2022. Kontrollutvalgets leder ba i den forbindelse om full 
innsikt i saken og en redegjørelse fra administrasjonen. Kontrollutvalget behandlet saken 28. 
september 2022, sak 22/37 og fattet følgende 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 

 
I tillegg har følgende saker vært behandlet i utvalget: 
• Årsmelding 2021 for kontrollutvalget  
• Uavhengighetserklæringer fra ansvarlige revisorer  
• Prosjektplan for eierskapskontroll «Østfold Energi AS» 
• Oppsummering av regnskapsrevisjon 2021 
• Orientering om brukerundersøkelse "Brukerstyrt personlig assistanse BPA" 
 
Kontrollutvalget har også fått seg forelagt referatsaker og korte meldinger/orienteringer som 
tas til orientering i samlesaker som f.eks. kontrollutvalgets protokoller og bystyrets 
behandling av saker fra kontrollutvalget. 
 
Denne årsmeldingen er behandlet og godkjent av kontrollutvalget i møte den 31. januar 
2022. 

 
Jon Jæger Gåsvatn (s) 
Kontrollutvalgets leder 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/188 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 8493/2023 
Klassering: 3003-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 31.01.2023 23/10 

 
 

Brukerundersøkelse "Brukerstyrt personlig assistanse BPA" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar brukerundersøkelse «Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)», 

samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til orientering. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret: 
 
1. 
Bystyret tar brukerundersøkelse «Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)», samt 
kommunedirektørens uttalelse til rapporten til orientering.  
 
2.   
Kommunedirektør beskriver at det skal legges frem en sak vedrørende utvikling av 
BPA-tilbudet for politisk behandling. Bystyret ber om at revisjonens konklusjon i 
rapporten vurderes i denne saken.  
Herunder revisjonens merknader om at: 

• BPA-ordningen i kommunen i for stor grad er begrenset 
• informasjonen som gis i forbindelse med søkeprosessen er utilstrekkelig  
• de alternative tjenester som tilbys i for liten grad dekker brukernes reelle behov 

3.  
Kommunedirektør gir kontrollutvalget en orientering i etterkant av bystyrets behandling. 
 

 
Fredrikstad, 16.01.2023 
 
 

Vedlegg 
• Brukerundersøkelse Brukerstyrt personlig assistanse (BPA), datert 13.01 2023. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
• Bystyre sak 29/21, den 20.05.2021 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Brukerstyrt 

personlig assistanse – Sarpsborg kommune». 
• Kontrollutvalgssak 21/15, den 27.04 2021 - Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Brukerstyrt 

personlig assistanse – Sarpsborg kommune». 
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Saksopplysninger 
Kontrollutvalget og bystyret behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport som 
omhandlet brukerstyrt personlig assistanse i kommunen i 2021.  
 
I henhold til kommunelovens §23-2, e) skal kontrollutvalget sørge for at vedtak, som bystyret 
treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp.  
 
Prosjektet omhandlet følgende to problemstillinger: 
1. Er kommunens rutiner og praksis for tildeling av BPA i tråd med lovverk og føringer? 
2. Hvordan er BPA-ordningen organisert i sammenlignbare kommuner? 
 
Det fremkom ingen anbefalinger fra revisjonen ved rapporten, revisjonen konkluderte med at 
kommunens rutiner og praksis for tildeling av BPA var i samsvar med lovverk og føringer. 
Videre skrev revisjonen: «Hvordan kommunen organiserer BPA-ordningen er opp til den 
selv å bestemme, og det er ikke mulig å påklage dette. I Sarpsborg er det politisk vedtatt at 
det er kommunen som skal være arbeidsgiver i BPA-ordningen». 
 
Imidlertid la kontrollutvalget til følgende i sin innstilling til bystyret: 
«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 senere dette. 
 
Kontrollutvalget følger opp vedtaket ved at revisjonen har utformet en brukerundersøkelse, 
rapporten ligger som vedlegg til saken. 
Revisjonen har i sin brukerundersøkelse gjennomført to spørreundersøkelser. Den ene 
undersøkelsen ble sendt til brukere som har et aktivt BPA-vedtak i Sarpsborg kommune. De 
andre undersøkelsen ble sendt til personer som har søkt om BPA og fått avslag i årene 
2019-2021. Videre har revisjonen innhentet uttalelser fra «Råd for personer med 
Funksjonsnedsettelse» og aktuelle brukerorganisasjoner. 
 
Revisjonens vurdering og konklusjon i brukerundersøkelsen er følgende: 
 

«Denne brukerundersøkelsens mandat omfatter som tidligere nevnt å belyse brukernes 
perspektiv knyttet til om lovens intensjon i forbindelse med BPA-ordningen blir ivaretatt. 
Revisjonen er av den oppfatning at undersøkelsen viser et sammensatt bilde av dette. De som 
har vedtak om BPA i dag fremstår på mange områder som delt i sin opplevelse av om tjenesten 
ytes på en tilfredsstillende måte opp mot det som er deres forventninger. Imidlertid er det tydelig 
at en stor andel av tilbakemeldingene som fremkommer i denne rapporten viser at 
respondentene opplever at tilgangen til BPA-ordningen i for stor grad er begrenset, at 
informasjonen som gis i forbindelse med søkeprosessen er utilstrekkelig, og at alternative 
tjenester som tilbys i for liten grad dekker brukernes reelle behov.» 

 
Kommunedirektøren har kommet med sin uttalelse til brukerundersøkelsen. Dette ligger i sin 
helhet som vedlegg 3 til rapporten. 
Kommunedirektøren skriver blant annet følgende: 

«Tilbakemeldinger skal som revisjonen sier løfte frem brukerperspektivet, noe som 
alltid er nyttig og bidrar til forbedring av tjenestene.» 
 
«Det er viktig å presisere at forvaltningsrevisjonen som ble gjennomført fra 
september 2020 til mars 2021 og behandlet i bystyret 20.05.2021 konkluderte med at 
kommunens rutiner og praksis for tildeling av BPA er i tråd med lovverk og føringer. 
Kommunedirektøren opplyste i denne saken, at det er planlagt en sak til politisk 
behandling vedrørende utvikling av BPAtilbudet i kommunen. Saken har vært utsatt i 
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påvente av ferdigstillelse av denne brukerundersøkelsen og forventes nå behandlet i 
løpet av 2023.» 

Vurdering 
Samlet sett vurderer sekretariatet at dataene som er benyttet er tilstrekkelig som grunnlag 
for brukerundersøkelsens vurderinger og konklusjoner. Sekretariatet vurderer at 
kommunedirektøren slutter seg til revisjonens konklusjon. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og kommunedirektørens uttalelse til 
rapporten til etterretning. 
 
Sekretariatet anbefaler videre at kontrollutvalget legger revisjonens vurderinger og 
konklusjon til grunn i sitt forslag til vedtak i bystyret. Kommunedirektør beskriver at det er 
planlagt en sak til politisk behandling vedrørende utvikling av BPA-tilbudet i kommunen som 
forventes behandles i løpet av 2023. Kontrollutvalget bør innstille følgende til bystyret: 
 
Rapporten og kommunedirektørens uttalelse til rapporten tas til orientering. 
Kommunedirektør beskriver at det skal legges frem en sak vedrørende utvikling av BPA-
tilbudet for politisk behandling. Bystyret ber om at revisjonens konklusjon i rapporten 
vurderes i denne saken.  
Herunder revisjonens merknader om at: 

• BPA-ordningen i kommunen i for stor grad er begrenset 
• informasjonen som gis i forbindelse med søkeprosessen er utilstrekkelig  
• de alternative tjenester som tilbys i for liten grad dekker brukernes reelle behov 

 
Kommunedirektør gir kontrollutvalget en orientering i etterkant av bystyrets behandling. 
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1 FREMGANGSMÅTE 

1.1 Mandat for undersøkelsen 

Østre Viken kommunerevisjon IKS har fått i oppdrag fra bystyret i Sarpsborg kommune å gjennomføre 

en brukerundersøkelse vedrørende kommunens BPA-ordning. Av bystyrets vedtak i PS 29/21 

20.05.2021 fremkommer følgende: 

 

1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Brukerstyrt personlig assistanse – Sarpsborg kommune» 

til etterretning. 

 

2. Det skal gjennomføres en brukerundersøkelse for personer som enten har vedtak om BPA-ordning, 

og /eller personer som har fått avslag på vedtak om BPA-ordning, i tråd med kontrollutvalgets an-

befaling. 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 Sarps-

borg kommune. Brukerundersøkelsen gjennomføres i 2021/22. 

 

Det fremkommer av kontrollutvalgets behandling av sak PS 21/15 27.04.2021 følgende: 

 

Kontrollutvalget anbefaler bystyret at det gjennomføres en brukerundersøkelse for personer som enten 

har vedtak om BPA-ordning, og/eller har fått avslag på vedtak om BPA-ordning. Brukerundersøkelsen 

skal gi svar på hvorvidt brukerne opplever at lovens intensjon blir ivaretatt. Kontrollutvalget anbefaler 

også bystyret at brukernes organisasjoner og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne blir bedt 

om å kommentere hvordan de opplever situasjonen når det gjelder BPA ordning i Sarpsborg kommune. 

Det ble estimert et ressursforbruk for revisjonen på 160 timer for å utføre brukerunderundersøkelsen. 

Brukerundersøkelsen gjennomføres i 2021/22. Enstemmig vedtatt. 

 

På bakgrunn av ovennevnte vedtak besluttet revisjonen at respondentene i brukerundersøkelsen skulle 

være personer som på tidspunktet for undersøkelsens oppstart (20.06.2022) har vedtak vedrørende 

BPA, samt personer som har søkt om BPA og fått avslag i årene 2019, 2020 og 2021. I tillegg så er det 

innhentet uttalelser fra rådet for personer med funksjonsnedsettelse og andre brukerorganisasjoner.  

 

Rapportens fremstillinger av fakta og vurderinger har til hensikt å løfte frem brukerperspektivet, samt 

fremheve tendenser i datamaterialet som revisjonen oppfatter som relevante for å belyse om brukerne 

opplever at lovens intensjon blir ivaretatt. Revisors vurderinger må leses i lys av at datamaterialet er 

begrenset til et brukerperspektiv og at det ikke ligger i undersøkelsens mandat at revisjonen skal vurdere 

kommunens regeletterlevelse utover dette. 

 

Denne rapporten er sendt til kommunedirektøren i Sarpsborg kommune for en uttalelse. Kommunedi-

rektørens uttalelse ligger vedlagt rapporten. 

 

Brukerundersøkelsen og rapporten er utarbeidet av forvaltningsrevisor Bjørnar B. Eriksen og oppdrags-

ansvarlig revisor Casper Støten. Revisorenes habilitet og uavhengighet er vurdert opp mot kommunen 

og den undersøkte virksomheten, og revisjonen vurderer de habile til å utføre oppdraget. 
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1.2 Metode 

I denne rapporten har vi benyttet data fra de kildene som bestillingens mandat skisserer, for å belyse 

brukerperspektivet knyttet til BPA-ordningen i Sarpsborg kommune. 

 

I denne undersøkelsen er informasjonen hentet inn gjennom bruk av følgende metoder:  

• Spørreundersøkelse 

• Uttalelser fra brukerorganisasjoner 

 

Spørreundersøkelse 

Det er gjennomført to spørreundersøkelser i denne brukerundersøkelsen omhandlende Brukerstyrt per-

sonlig assistanse (BPA). Undersøkelsene er gjennomført ved hjelp av det nettbaserte spørreundersø-

kelsesverktøyet Questback. 

 

I forbindelse med personer som mottar BPA-tjenester er det gjennomført en spørreundersøkelse blant 

personer som per 20. juni 2022 hadde et aktivt BPA-vedtak i Sarpsborg kommune. Revisjonen mottok 

25. august 2022 respondentliste med kontaktinformasjon til respondenter for undersøkelsen. Den totale 

respondentlisten inneholdt 11 mulige respondenter, hvorav administrasjonen hadde kontaktinformasjon 

til 9 personer. Brukerundersøkelsen ble sendt ut til totalt 9 respondenter 26. august, med svarfrist 2. 

september. Det ble ytterliggere sendt ut påminnelse om besvarelse til respondenter som ikke hadde 

svart 30. august, 1. september og 5. september. På bakgrunn av at vi kun hadde mottatt 6 av 9 besva-

relser kontaktet revisjonen de respondentene vi hadde telefonnummer til (dette gjaldt 3 respondenter) i 

uke 37. Dette førte til at 2 nye respondenter besvarte undersøkelsen. Revisjonen tok kontakt med kom-

munen for å få inn svar fra den siste respondenten. Når spørreundersøkelsen til slutt ble avsluttet 3. 

oktober 2022, hadde vi fått svar fra samtlige ni respondenter. Noen respondenter har valgt å ikke svare 

på alle spørsmålene i undersøkelsen, antall besvarelser på spørsmålene faller likevel aldri under åtte. 

 

I forbindelse med personer som har fått avslag på BPA-tjenester er det gjennomført en undersøkelse 

blant de som har søkt om BPA og fått avslag i årene 2019, 2020 og 2021. Revisjonen mottok 25. august 

2022 respondentliste med kontaktinformasjon til respondenter for undersøkelsen. Den totale respon-

dentlisten inneholdt 7 mulige respondenter (fordelt på 6 e-postadresser). Brukerundersøkelsen ble 

sendt ut 26. august, med svarfrist 2. september. Det ble sendt ut påminnelse om besvarelse til respon-

denter som ikke hadde svart 30. august og 1. september. Av de 6 e-postadressene vi sendte ut under-

søkelsen til, fikk vi svar fra 5, imidlertid svarte kun 3 av respondentene på påstandene knyttet til helse- 

og omsorgstjenestelovens formål (figur 2, side 11). 

 

Spørsmålene i spørreundersøkelsene er gjennomlest og kvalitetssikret av sentrale fagpersoner i admi-

nistrasjonen. At fagpersoner er med på å kvalitetssikre spørsmålene i spørreundersøkelsene bidrar til å 

sikre kvaliteten av undersøkelsen og minimere risikoen for eventuelle misforståelser for respondentene 

som skal besvare undersøkelsene. Dette er med på å styrke resultatenes troverdighet. 

  

Resultatene fra spørreundersøkelsene er innarbeidet i rapporten, gjengitt i tabeller og grafer. 

 

Uttalelse fra brukerorganisasjoner 

På bakgrunn av bystyrets vedtak har revisjonen sendt forespørsel om uttalelser til Råd for personer med 

funksjonsnedsettelse og aktuelle brukerorganisasjoner. Frist for tilbakemelding ble først satt til 26. ok-

tober, men ble senere utvidet til 1. desember 2022. Revisjonen har mottatt 7 uttalelser fra følgende 

organisasjoner/råd: 
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- Rådet for personer med funksjonsnedsettelse Sarpsborg 

- Autismeforeningen (Østfold lokallag) 

- Handikappede Barns Foreldreforening (HBF Østfold) 

- Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU Nedre Glomma) 

- Blindeforbundet i Østfold 

- Norges Handikapforbund Sarpsborg 

- Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner – Akershus og Østfold (SAFO Øst) 

 

Samtlige uttalelser er vedlagt rapporten. 
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2 RESULTATER OG ANALYSE 

 

2.1 Brukerundersøkelse blant brukere av BPA 

2.1.1 Informasjon 

Som tidligere nevnt var det 9 brukere av BPA som besvarte spørreundersøkelsen, 8 av disse ga svar 

på hvor lenge de hadde mottatt tjenesten:  

 

Svaralternativ Antall 

Under 1 år 3 

Mellom 1 og 2 år 1 

Over 4 år 4 

N 8 

Tabell 1: Hvor lenge har du mottatt BPA tjenester fra Sarpsborg kommune? 

Som det fremgår av tabellen består halvparten av respondentene av brukere som har hatt tjenesten 

over lengre tid (over 4 år), mens den andre halvparten har hatt tjenesten i relativt kort tid (0-2 år). 

 

Ifølge pasient- og brukerrettighetsloven skal brukere ha den informasjon som er nødvendig for å få 

tilstrekkelig innsikt i tjenestetilbudet og for å kunne ivareta sine rettigheter. I påstanden under har res-

pondentene svart på sin opplevelse av informasjonen de fikk vedrørende BPA når de søkte om tjenester 

i Sarpsborg kommune: 

 

Svaralternativ Antall Prosent 

1 - helt uenig 2 25,0% 

2 - uenig 1 12,5% 

3 - verken uenig eller enig 3 37,5% 

4 - enig 1 12,5% 

5 - helt enig 1 12,5% 

N 8  

Tabell 2: Jeg opplevde å få tilstrekkelig informasjon vedrørende BPA når jeg søkte om tjenester 

i Sarpsborg kommune 

Tabellen viser at 3 respondenter er helt uenig eller uenig med at de har fått tilstrekkelig informasjon, 3 

er verkene enig eller uenig, og 2 er enig eller helt enig. To av de fire respondentene som har mottatt 

tjenesten i under 2 år, svarte helt uenig på dette spørsmålet.   

 

Det ble gitt mulighet for respondentene å legge inn en kommentar for å supplere besvarelsen, og vi 

mottok 5 kommentarer. Tre av disse pekte på en opplevelse av at kommunen hadde gitt uttrykk for at 

de ikke hadde en BPA-ordning etter intensjonen, at de ikke bruker BPA-ordning, og at kommunen or-

ganiserer tilbudet til brukere med rett på BPA på andre måter. En av tilbakemeldingene pekte direkte 

på at vedkommende fikk informasjon om andre tjenester og selv måtte etterspørre muligheten for BPA. 

 

2.1.2 Arbeidslederrollen 

Respondentene ble bedt om å oppgi hvem som hadde arbeidslederrollen i forbindelse med BPA-

tilbudet. Halvparten av de som svarte (4) oppga at de ivaretok arbeidslederrollen selv, 3 svarte at pårø-

rende ivaretok arbeidslederrollen, mens 1 oppga at både tjenestemottaker og pårørende hadde denne 
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rollen. Deretter besvarte respondentene følgende påstander om opplevelsen av informasjonen og opp-

læringen de fikk vedrørende arbeidslederrollen når de søkte om BPA tjenester i Sarpsborg kommune:  

 

Svaralternativ Antall Prosent 

1 - helt uenig 0 0,0% 

2 - uenig 2 25,0% 

3 - verken uenig eller enig 2 25,0% 

4 - enig 3 37,5% 

5 - helt enig 1 12,5% 

N 8  

Tabell 3: Jeg opplevde å få tilstrekkelig informasjon vedrørende arbeidslederrollen 

Tabell 3 viser at 2 av 8 respondenter er uenig i at de fikk tilstrekkelig informasjon om arbeidslederrollen, 

mens 4 av 8 er enig eller helt enig i at de fikk tilstrekkelig informasjon. Tabellen under (tabell 4) viser at 

3 av 8 er uenig i at de har fått tilstrekkelig opplæring i rollen, og samme antall respondenter er også enig 

eller helt enig i at de har fått tilstrekkelig opplæring. 

 

Svaralternativ Antall Prosent 

1 - helt uenig 0 0,0% 

2 - uenig 3 37,5% 

3 - verken uenig eller enig 2 25,0% 

4 - enig 2 25,0% 

5 - helt enig 1 12,5% 

N 8  

Tabell 4: Jeg opplevde å få tilstrekkelig opplæring vedrørende arbeidslederrollen 

Det ble gitt mulighet for å legge til en kommentar til besvarelsene. Her mottok vi 5 kommentarer. To av 

disse pekte på en positiv opplevelse, der de blant annet gir uttrykk for at de får god støtte og har et godt 

samarbeid med kommunen i tilknytning til arbeidslederrollen. En respondent hevdet at vedkommende 

ikke hadde fått noe opplæring og måtte fremskaffe informasjon på egenhånd, de to resterende respon-

dentene skrev at de hadde fått et nettkurs som de gjennomførte, men at dette ikke opplevdes som 

tilstrekkelig opplæring. 

 

2.1.3 Brukermedvirkning  

Ifølge pasient- og brukerrettighetsloven skal kommunen gjøre en helhetlig og individuell vurdering av 

om det er mest hensiktsmessig at brukernes behov dekkes av BPA-ordningen. Bruker har rett til å med-

virke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester og det skal legges stor vekt på brukernes me-

ning i utformingen av tjenestene. Dette innebærer at kommunen har plikt til å involvere brukere i under-

søkelser, behandling og valg av tjenestetilbud. I påstanden under (tabell 5) har respondentene oppgitt 

sin opplevelse av medvirkningen i utformingen av tjenestene som er mottatt fra Sarpsborg kommune: 

 

Tabell 5: Jeg opplevde at min rett til å medvirke i utformingen av tjenestene jeg mottar fra kom-

munen som BPA ble ivaretatt i tilstrekkelig grad 

Svaralternativ Antall Prosent 

1 - helt uenig 2 22,2% 

2 - uenig 0 0,0% 

3 - verken uenig eller enig 3 33,3% 

4 - enig 2 22,2% 

5 - helt enig 2 22,2% 

N 9  
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Tabellen viser at 4 av 9 respondenter er enig eller helt enig med at deres rett til medvirkning ble ivaretatt. 

Før øvrig er 2 respondenter helt uenig og 3 respondenter forholder seg nøytralt til denne påstanden 

(verken uenig eller enig). 

 

Det ble også gitt mulighet for å legge til en kommentar knyttet til denne påstanden, og vi mottok 4 

kommentarer. 2 av respondentene uttrykker at de opplever at de har fått deltatt og medvirket innenfor 

det som var forventet, 1 respondent peker på at brukermedvirkningen kom sent inn i prosessen (etter at 

søknad om BPA var sendt). Den siste respondenten hadde en opplevelse av å bli «truet» til medgjørlig-

het gjennom å få færre timer med assistentdekning på bakgrunn av at vedkommende takket nei til et 

dagsentertilbud. 

 

2.1.4 Opplevelse av BPA-tjenesten som gis av kommunen 

I spørreundersøkelsen ønsket vi også å få frem respondentenes opplevelse av den tjenesten som ble 

gitt i det daglige, som er presentert i følgende tabell: 

 

Svaralternativer Antall Prosent 

1 - helt uenig 2 22,2% 

2 - uenig 1 11,1% 

3 - verken uenig eller enig 1 11,1% 

4 - enig 3 33,3% 

5 - helt enig 2 22,2% 

N 9  

Tabell 6: Jeg er fornøyd med tjenestene som kommunen gir meg gjennom BPA-ordningen 

Resultatene viser at et knapt flertall av respondentene er enig eller helt enig i at de er fornøyd med 

tjenestene som kommunen gir. Tre respondenter er uenig eller helt uenig. 

 

Det ble også gitt mulighet for å legge til en kommentar knyttet til denne påstanden, og vi fikk inn 6 

kommentarer. Flere gir uttrykk for at tjenestene oppleves som gode, men det pekes også på en del 

utfordringer: 

- En respondent opplever at kommunen ikke har fokus på å utvikle og ha gode BPA ordninger, 

og at flere nok hadde fått denne tjenesten dersom kommunen hadde en praksis som var nær-

mere lovens intensjon. Respondenten opplever at kommunen burde åpne for samarbeid med 

private aktører som er gode på å levere BPA tjenester. 

- En annen respondent peker på utfordringer knyttet til rekruttering av assistenter, herunder at 

assistenter som de har blitt trygge på, må søke kommunen for å få større stilling, samt at ved-

kommende opplever at kommunen ikke tilbyr fagkompetansen som er nødvendig knyttet til de-

res situasjon. 

- To av respondentene opplever at egenandelen knyttet til BPA er for høy i Sarpsborg kommune, 

og at dette blant annet har med å gjøre at ektefelles inntekt blir beregnet sammen med tjenes-

temottakers når egenandelen skal beregnes. Dette oppleves som anstrengende for disse 

respondentenes økonomi. 

- To respondenter peker også på at de ønsker seg mer av tjenesten, herunder flere BPA-timer i 

helger og kvelder og assistenter som kan være på plass 24/7. 
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2.1.5 Helse- og omsorgstjenestelovens formål 

Påstandene i grafen nedenfor dekker deler av helse- og omsorgstjenestelovens formål. Respondente-

nes svar gir en indikasjon på i hvilken grad de opplever at tjenestene de mottar fra kommunen (gjennom 

BPA-ordningen) ivaretar lovens formål.1 

En påstand skiller seg relativt sett negativt ut, og dette er knyttet til om tjenesten er tilpasset brukerens 

behov (stolpen helt til høyre i figuren). Her oppgir 4 av 9 respondenter at de er uenig eller helt uenig i at 

tjenestene er tilpasset deres behov, på en annen side er det like mange respondenter (4) som er enige 

eller helt enige i at dette er ivaretatt. To påstander skiller seg ut med positivt fortegn; knyttet til at tjenes-

tene sikrer selvstendighet og en aktiv og meningsfull tilværelse i felleskap med andre (stolpe 4 og 5 fra 

venstre), her svarer 5 av 9 respondenter at de er enige eller helt enige i at dette ivaretas. 

 

Det ble også her gitt mulighet for å legge igjen en kommentar knyttet til om kommunens BPA-ordning 

ivaretar lovens formål. Vi mottok 5 kommentarer, flere av kommentarene gjentar en del av tematikken 

som tidligere er nevnt, revisor ønsker imidlertid å trekke frem følgende: 

                                                      
1 Grafene for hver av disse påstandene er vedlagt rapporten. 

Figur 1: Påstander knyttet til helse- og omsorgstjenestelovens formål. 
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- To av kommentarene peker på at BPA-ordningen er avgjørende for at disse brukerne skal kunne 

leve verdige liv og de er i stor grad fornøyd med tjenesten, likevel oppgir en respondent at de 

økonomiske kostnadene er en stor påkjenning for privatøkonomien. 

- Flere respondenter peker på at tjenesten ikke er omfangsrik nok (har for få timer), noe som 

hindrer brukere (og evt. pårørende) å leve de livene de ønsker. En respondent peker også på 

at stadige behov for planlegging av aktiviteter gir lite rom for spontanitet i hverdagen. 

- En respondent foreslår at det bør gjennomføres en brukerundersøkelse (lik den som er gjen-

nomført som grunnlag for denne rapporten) hvert eller annethvert år. 
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2.2 Brukerundersøkelse blant søkere med avslag på BPA 

2.2.1 Informasjon og brukertilfredshet 

Som nevnt i metodedelen i denne rapporten er det gjennomført en spørreundersøkelse blant personer 

som har søkt om BPA og fått avslag i årene 2019, 2020 og 2021. 5 (av 6 mulige) respondenter besvarte 

undersøkelsen, to av disse søkte om BPA før 2019, to søkte i 2020 og en i 2021 (som vist i tabell 7). 3 

av 5 oppgir at de som følge av søkeprosessen har fått andre tjenester fra kommunen (tabell 8). 

 

Svaralternativer Antall 

Før 2019 2 

2019 0 

2020 2 

2021 1 

N 5 

Tabell 7: Når søkte du om BPA i Sarpsborg kommune? 

Svaralternativ Antall 

Ja 3 

Nei 2 

N 5 

Tabell 8: Min søknad om BPA førte til at jeg fikk tilbud om andre typer tjenester fra kommunen? 

Ifølge pasient- og brukerrettighetsloven skal brukere ha den informasjon som er nødvendig for å få 

tilstrekkelig innsikt i tjenestetilbudet og for å kunne ivareta sine rettigheter. I påstanden under har res-

pondentene svart på sin opplevelse av informasjonen de fikk vedrørende BPA når de søkte om tjenester 

i Sarpsborg kommune: 

 

Svaralternativ Antall Prosent 

1 - helt uenig 3 60,0% 

2 - uenig 1 20,0% 

3 - verken uenig eller enig 0 0,0% 

4 - enig 1 20,0% 

5 - helt enig 0 0,0% 

N 5  

Tabell 9: Jeg opplevde å få tilstrekkelig informasjon vedrørende BPA når jeg søkte om tjenester 

i Sarpsborg kommune 

Som det fremgår av tabellen over er 4 av 5 helt uenige eller uenig i at de hadde fått tilstrekkelig infor-

masjon, mens 1 respondent er enig. 

 

Det ble gitt mulighet for å legge til en kommentar knyttet til denne påstanden, og vi mottok 3 kommen-

tarer. Revisor vil trekke frem følgende momenter fra kommentarene: 

- Alle tre kommentarer påpeker på ulike måter at de har fått ingen eller utilstrekkelig informasjon 

om BPA-ordningen i søkeprosessen. 

- Det anføres i to kommentarer at det var en opplevelse av at kommunen ikke vurderte BPA-

ordningen i tråd med det som er lovgivers intensjon, knyttet til i hvilke tilfeller BPA-ordningen 

burde benyttes. Det påstås at kommunen har manglende kompetanse knyttet til dette, eller be-

visst har forsøkt å unngå å gi BPA som tjeneste til fordel for andre tjenester som f.eks. støtte-

kontakt, hjemmehjelp mv.   
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- I en av kommentarene ble det trukket frem en hendelse knyttet til at en saksbehandler i kom-

munen fikk tilgang til brukers journal ved senter for rus og psykisk helse og brukte disse opp-

lysningene ifbm. BPA-saken uten samtykke. Det ble meldt avvik om dette til kommunen, uten 

at dette ble fulgt opp, ifølge respondenten. 

 

Tabellen nedenfor viser i hvilken grad respondentene er fornøyd med tjenestene de har blitt tildelt av 

Sarpsborg kommune. 4 av 5 er uenig eller helt uenig i denne påstanden. 1 respondent er enig. 

Tabell 10: Jeg er fornøyd med tjenestene som ble tildelt meg 

Respondentene ble bedt om å legge inn en kommentar vedrørende hvilke tjenester de fikk tilbud om fra 

kommunen. Her mottok vi 4 kommentarer. Kommentarene viser at brukerne ble tilbudt tjenester som 

støttekontakt, hjemmehjelp og ergoterapeut. 3 av respondentene ga uttrykk for at de ikke opplevde at 

tjenestene de fikk var tilstrekkelig for at de skulle leve fullverdige liv.  

 

Videre ble det gitt mulighet for å skrive en kommentar om hvordan tjenestene opplevdes, her mottok vi 

3 kommentarer. En respondent oppgir at hjemmehjelpen har blitt bedre, men at støttekontaktordningen 

ikke er i samsvar med vedtaket, og at tilbudet oppleves som lite fleksibelt da det ofte går på støttekon-

taktens premisser med tanke på når tjenesten kan ytes. Det samme gjenspeiles i noen grad i de to 

andre kommentarene, der tjenestene også oppleves å være knyttet til mer eller mindre faste mønstre, 

som gjør tjenesten lite fleksibel og tilpasset brukerens faktiske behov. Det oppleves også av enkelte at 

kommunikasjonen med kommunen er for dårlig og at de ikke har blitt behandlet på en måte som ivaretar 

tilliten mellom kommunen og tjenestemottakerne og deres trygghet. 

2.2.2 Brukermedvirkning 

Ifølge pasient- og brukerrettighetsloven skal kommunen gjøre en helhetlig og individuell vurdering av 

om det er mest hensiktsmessig at brukernes behov dekkes av BPA-ordningen. Bruker har rett til å med-

virke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester og det skal legges stor vekt på brukernes me-

ning i utformingen av tjenestene. Dette innebærer at kommunen har plikt til å involvere brukere i under-

søkelser, behandling og valg av tjenestetilbud. I påstanden under (tabell 11) har respondentene oppgitt 

sin opplevelse av medvirkningen i utformingen av tjenestene som er mottatt fra Sarpsborg kommune: 

Tabell 11: Jeg opplevde at min rett til å medvirke i utformingen av tjenestene jeg søkte om fra 

kommunen ble ivaretatt i tilstrekkelig grad 

Svaralternativ Antall Prosent 

1 - helt uenig 2 40,0% 

2 - uenig 2 40,0% 

3 - verken enig eller uenig 0 0,0% 

4 - enig 1 20,0% 

5 - helt enig 0 0,0% 

Ikke aktuelt 0 0,0% 

N 5  

Svaralternativ Antall Prosent 

1 - helt uenig 4 80,0% 

2 - uenig 0 0,0% 

3 - verken uenig eller enig 0 0,0% 

4 - enig 0 0,0% 

5 - helt enig 1 20,0% 

N 5  
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Tabellen viser at 4 av 5 respondenter er uenig eller helt uenig med at deres rett til medvirkning ble 

ivaretatt. 1 respondent er helt enig. 

 

Det ble også gitt mulighet for å legge til en kommentar for å supplere besvarelsen, og vi mottok 3 kom-

mentarer. I en kommentar oppgis det at vedkommende ikke har fått den hjelpen det er behov for, og at 

dette er svært belastende. To kommentarer nevner blant annet at brukermedvirkningen i liten grad blir 

lagt vekt på av kommunen, og at det til tross for at det fremsettes et klart og veldokumentert ønske om 

BPA, så blir dette ignorert fra kommunens side. Det påstås at kommunen vurderer behovene til personer 

som mindre enn det som er reelt og riktig, og at Sarpsborg kommunes praksis ikke er i tråd med praksis 

i andre kommuner. 

2.2.3 Helse- og omsorgstjenestelovens formål 

Påstandene i grafen nedenfor dekker deler av helse- og omsorgstjenestelovens formål. Respondente-

nes svar gir en indikasjon på i hvilken grad de opplever at tjenestene de mottar fra kommunen ivaretar 

lovens formål.2 Kun 3 av de totalt 5 respondentene valgte å svare på disse påstandene. 

 

                                                      
2 Grafene for hver av disse påstandene er vedlagt rapporten. 

Figur 2: Påstander knyttet til helse- og omsorgstjenestelovens formål. 
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Grafen på forrige side viser at de tre som svarte på påstandene på mange områder er samstemte om 

at tjenestene de mottar i dag ikke tilfredsstiller helse- og omsorgslovens formål. De fleste er helt uenig i 

påstandene, imidlertid er 1 av respondentene uenig (og ikke helt uenig) i at tjenestene vedkommende 

får er tilpasset behovene. 1 respondent har også gitt et nøytralt svar (verken uenig eller enig) knyttet til 

om tjenestene sikrer at vedkommende har mulighet til å leve og bo selvstendig.  

 

Det ble også gitt mulighet for å legge til en kommentar knyttet til opplevelsen om kommunens tjenester 

ivaretar lovens formål. Her fikk vi inn 5 kommentarer. En respondent nevner at vedkommende ville fått 

en bedre hverdag med BPA-ordning enn det som er dagens situasjon. En annen respondent opplever 

å ikke å ha fått hjelp overhodet. En av respondentene opplever det som en skandale at de ikke har fått 

mer bistand knyttet til barn med sterke funksjonshemminger, og at dette går ut over deres muligheter 

for å leve et verdig liv. Videre er det også to kommentarer som peker på at tjenestene som mottas ikke 

på langt nær er nok for å ivareta fysiske og psykiske behov, og at manglende tjenester også kan føre til 

passive liv som har en negativ effekt på psykisk helse. Det oppleves at Sarpsborg kommune ikke tar 

hensyn til behov for mer tjenester, selv om dette er veldokumentert og begrunnet. 
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2.3 Uttalelser fra rådet for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne og brukerorganisasjoner 

Samtlige uttalelser er i sin helhet vedlagt rapporten, og vi oppfordrer leseren til å lese igjennom disse 

for å få et mest mulig komplett bilde av organisasjonenes og rådets oppfatninger. Revisjonen ønsker å 

fremheve følgende observasjoner og utdrag fra uttalelsene som vi oppfatter som sentrale og gjennom-

gående: 

 

Revisjonen oppfatter at mange av tilbakemeldingene omtaler at tilgangen til brukerstyrt personlig assis-

tent i for stor grad er begrenset i dag, og at dette har en negativ effekt på tjenestemottakeres livskvalitet. 

Det er også en oppfatning om at de tjenestene som ytes som alternativ til BPA-ordning ikke dekker 

tjenestemottakernes behov. Flere gir uttrykk for en opplevelse av at kommunen i for stor grad vektlegger 

minimering av kostnader over den enkelte brukers reelle hjelpebehov.  

 

«Vi har opplevd at funksjonshemmede i kommunen, ikke får de mulighetene til assistanse og 

bistand som ligger i BPA-ordningen. Funksjonshemmede blir tilbudt alternative ordninger og 

tjenester som ikke er styrt av den enkelte, når de søker om BPA. I Sarpsborg kommune er det 

bare noen få som har denne ordningen. Flere personer med funksjonsnedsettelser må få mu-

ligheter til brukerstyrt personlig assistanse for å kunne leve et aktivt og selvstendig liv.» 

      - Norges Handikapforbund Sarpsborg. 

 

«Vi opplever at kommunen ikke foretar tilfredsstillende subjektiv vurdering av søkere, men leg-

ger til grunn for sin organisering kommunens økonomiske situasjon.  Vi opplever at dagens 

organisering av BPA ordningen i kommunen, fraviker både lovtekst og de politiske intensjoner 

som lovverket bygger på.  Vi mener derfor at det ikke i tilstrekkelig grad tas hensyn til brukernes 

subjektive behov i vurdering av “oppfyllelse av bestemte vilkår”. (…) Vi har eksempler på at 

familier innvilges BPA først etter klagebehandling hos statsforvalteren. Det kan oppleves som 

en strategi fra kommunens side at en velger å avslå søknader, og overlater vurdering gjennom 

klagebehandling til et høyere forvaltningsnivå.  Ikke alle familier har tilstrekkelig ressurser til å 

følge opp en slik klageadgang, og lar heller saken ligge, - eller aksepterer det kommunale av-

slag, og tar imot andre kommunale tilbud som ikke fullt ut dekker bruker/familiens bistandsbe-

hov.» 

- NFU Nedre Glomma 

 

«Vi forstår at det kan være vanskelig for kommunen å foreta en faglig vurdering av den enkelte 

søkers subjektive behov. Men vi mener at det i slike tilfeller så må søkers familie og søkers 

egenvurdering tillegges avgjørende vekt. I tillegg vil mange tilfeller Spesialisthelsetjenesten ut-

talelser ha betydning vurdering av eventuell søknad om BPA. Vi opplever dessverre at dette 

ikke alltid skjer. Vi er usikre på hvorledes kommunen vekter behovsbeskrivelser i søkers Indivi-

duelle plan (IP) selv om slike behovsbeskrivelser ikke automatisk kan utløse kommunale tiltak, 

jfr forskrift.» 

      - SAFO Øst/HBF Østfold 

 

 

En annen konsekvens av dette oppgis å være at personer med faktisk behov for BPA, lar være å søke 

om dette, da søknadsprosessen oppfattes som vanskelig og sjansen for å få innvilget tjenesten anses 

som lav.  
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«Fordi situasjonen i Sarpsborg preges av mange avslag og utilfredsstillende tilbud om andre 

tjenester, har vi fått forståelsen av at brukerne eller foresatte lar være å søke om BPA i Sarps-

borg kommune.  Dette er en utvikling som har skjedd over flere år.» 

- NFU Nedre Glomma 

 

Flere gir tilbakemelding om at informasjon om BPA-ordningen ikke er tilstrekkelig. Blant annet oppleves 

det at nettsidene i liten grad informerer om hva BPA-ordningen innebærer og hvem som kan søke på 

en slik ordning. Det gis også uttrykk for at kommunen oppleves som tilbakeholden med å gi informasjon 

om mulighetene og rettighetene knyttet til BPA-ordningen. 

 

Et annet element flere organisasjoner peker på er bestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven, 

herunder at tjenestebehov må være på minst 25 til 32 timer per uke for at BPA skal innvilges. At søkna-

der avslås med bakgrunn i lavt beregnet behov i timer oppleves blant annet som at den enkeltes behov 

for et helhetlig og fleksibelt tjenestetilbud nedprioriteres på bakgrunn av at tjenestebehovet ikke er om-

fattende nok. 

 

«Dersom det er mest hensiktsmessig for brukeren å samorganisere tjenestene i en BPA-

ordning, skal dette veie tungt. Vi opplever at kommunen avslår søknader dersom antall timer i 

behovet er under 25 eller 32 timer i uka. Avslaget begrunnes da i særrettighetsbestemmelsen i 

Pasient- og brukerrettighetsloven. Vi opplever at kommunen forsømmer sin plikt når det gjelder 

å utrede sammen med søkeren/brukeren om BPA kan være den beste løsningen for organise-

ring av tjenestene jf. helse- og omsorgstjenesteloven.»  

- Blindeforbundet Sarpsborg. 

 

Flere oppfatter at kommunen ikke har tilstrekkelig kjennskap til hva BPA har av betydning for den en-

kelte, og mangler kompetanse på brukernes rettigheter rundt BPA ordningen. 

 

«Mange av våre medlemsfamilier stiller spørsmål om kommunen har tilstrekkelig kompetanse 

når det gjelder søkerens reelle behov for BPA. De opplever at kommunen generelt er negativ 

innstilt til BPA slik ordningen er tenkt å fungere jfr intensjonene i lovtekstene. De opplever at 

kommunen foretrekker å tilby andre kommunale tjenester i forbindelse med søknad om bruker-

styrt personlig assistent.» 

- NFU Nedre Glomma 

 

Flere av uttalelsene trekker frem det de anser som manglende fokus på at ordningen med brukerstyrt 

personlig assistent skal bidra til likestilling og et selvstendig liv for brukeren. Dagens ordning, og da 

særlig den manglende tilgangen til ordningen, oppfattes å legge til rette for at brukerne i mindre grad får 

leve et liv på lik linje med andre.  

 

Flere tilbakemelder også at barns tilgang til BPA-ordningen er viktig i et likestillings- og inkluderingsper-

spektiv, blant annet gjennom å avlaste foreldre og legge til rette for at barn oppnår selvstendighet. 

 

 

«BPA skal være et hjelpemiddel for å leve et likestilt liv i samfunnet, det er også et hjelpemiddel 

som gjør at foreldre til hjemmeboende barn med dette behovet kan beholde sin plass i arbeids-

livet.» 

- Autismeforeningen (Østfold lokallag) 

 

«(…) Heller ingen barn har BPA i Sarpsborg. Det er oppsiktsvekkende. Barns rett til BPA må bli 

tydelig. Det er et godt likestillings- og inkluderingsverktøy. På et tidspunkt har barn og unge 
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behov for å oppleve selvstendighet, og frigjøre seg fra foreldre. BPA skal også kunne gis som 

avlastning til foreldre.» 

      - Råd for personer med funksjonsnedsettelse 

 

Kostnader for den enkelte bruker knyttet til BPA-ordningen er også noe flere av organisasjonene er 

opptatt av. Det oppleves at egenandeler knyttet til tjenesten utgjør en for stor økonomisk belastning for 

den enkelte, og at dette også bidrar til å øke forskjellene mellom de som har behov for tjenester og de 

som ikke har det. 

 

«Kommunen har muligheter til å ta betaling for praktisk bistand som er en del av BPA-

ordningen. Her er det viktig at kommunen legger opp til en politikk der en skal innføre kom-

pensasjonsprinsipp som sikrer at funksjonshemmede oppnår likestilling, aktiv deltakelse og et 

selvstendig liv. På andre områder i velferdstjenestene for eksempel i NAV, er kompensasjons-

prinsippet et bærende element i å skape et likeverdig liv for funksjonshemmede.» 

- Norges Handikapforbund Sarpsborg 
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2.4 Vurderinger 

Etter revisjonens vurdering viser resultatene fra spørreundersøkelsene og uttalelsene fra brukerorgani-

sasjoner og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (heretter kalt rådet) samlet sett et sam-

mensatt bilde av hvordan brukerne opplever at lovens intensjon knyttet til BPA-ordningen blir ivaretatt.  

 

Det er tydelig at brukere som i dag har vedtak om BPA mer eller mindre er delt på midten i en del 

sentrale spørsmål knyttet til ivaretagelse av arbeidslederrollen, informasjon i forbindelse med søknads-

prosessen, brukermedvirkning og om de opplever at tjenesten ytes på en god måte som er i tråd med 

formålet i helse- og omsorgstjenesteloven. Noen brukere av BPA peker blant annet på at omfanget av 

tjenesten de mottar er for lite, og at egenandelene knyttet til tjenesten oppleves som belastende. Dette 

i sammenheng oppleves som et hinder for å leve fullverdige liv.   

 

De personene som deltok i undersøkelsen som hadde fått avslag på BPA er mer entydig negative til 

søkeprosessen og informasjonen de har fått knyttet til BPA-ordningen. De er også mer entydig negative 

til om tjenestene de mottar i dag ivaretar deres behov på en god måte som er i tråd med formålet i helse- 

og omsorgstjenesteloven. Enkelte respondenter går langt i å antyde at kommunen ikke vurderer BPA-

ordningen i tråd med det som er lovgivers intensjon, knyttet til i hvilke tilfeller BPA-ordningen burde 

benyttes. 

 

Uttalelsene fra brukerorganisasjoner og rådet peker på en rekke forhold som de mener bør forbedres i 

forbindelse med dagens BPA-ordning, som på mange områder samsvarer med øvrige funn i spørre-

undersøkelsen. Dette knytter seg blant annet til kostnader og tjenesteomfang for de som i dag mottar 

BPA-tjenester.  

 

Det revisjonen imidlertid oppfatter som den mest gjennomgående tilbakemeldingen fra organisasjonene, 

rådet og respondentene i spørreundersøkelsen, er at de oppfatter at terskelen for å motta BPA-tjenester 

er for høy, og at kommunen i for liten grad vektlegger den enkeltes behov i vurderingen av om BPA-

tjenester skal tildeles. Dette pekes på som en vesentlig årsak til at en del tjenestemottakere, og da 

særlig de som mottar andre tjenester enn BPA, i dag ikke opplever at tjenestene de mottar er tilstrekkelig 

for at de skal leve likestilte og verdige liv. 

 

2.5 Konklusjon  

Denne brukerundersøkelsens mandat omfatter som tidligere nevnt å belyse brukernes perspektiv knyt-

tet til om lovens intensjon i forbindelse med BPA-ordningen blir ivaretatt. Revisjonen er av den oppfat-

ning at undersøkelsen viser et sammensatt bilde av dette. De som har vedtak om BPA i dag fremstår 

på mange områder som delt i sin opplevelse av om tjenesten ytes på en tilfredsstillende måte opp mot 

det som er deres forventninger. Imidlertid er det tydelig at en stor andel av tilbakemeldingene som frem-

kommer i denne rapporten viser at respondentene opplever at tilgangen til BPA-ordningen i for stor grad 

er begrenset, at informasjonen som gis i forbindelse med søkeprosessen er utilstrekkelig, og at alterna-

tive tjenester som tilbys i for liten grad dekker brukernes reelle behov. 
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VEDLEGG 

1. Uttalelser fra rådet og brukerorganisasjoner: 

a. Råd for personer med funksjonsnedsettelse Sarpsborg 

b. Autismeforeningen (Østfold lokallag) 

c. Handikappede Barns Foreldreforening (HBF Østfold) 

d. Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU Nedre Glomma) 

e. Blindeforbundet i Østfold 

f. Norges Handikapforbund Sarpsborg 

g. Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner – Akershus og Østfold 

(SAFO Øst) 

 

2. Grafer fra spørreundersøkelsene: 

a. Påstander knyttet til helse- og omsorgstjenestelovens formål (besvart av personer med 

BPA-tjenester) 

b. Påstander knyttet til helse- og omsorgstjenestelovens formål (besvart av personer som 

har fått avslag på BPA-tjenester) 

 

3. Kommunedirektørens uttalelse 
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Fra: Ida Marie Odsæter
Til: Støten Casper; Larsen Frank Willy
Kopi: Arild Karlsen (arild@karlsenpost.no)
Emne: Uttalelse fra Råd for personer med funksjonsnedsettelse til BPA-ordningen i Sarpsborg
Dato: tirsdag 22. november 2022 09:59:25
Vedlegg: image001.png

Hei!

Råd for personer med funksjonsnedsettelse har i sitt møte 21. november avgitt følgende
uttalelse til BPA-ordningen:

Råd for personer med funksjonsnedsettelse mener det er på høy tid at Sarpsborg kommune
tar sitt ansvar når det gjelder tilbud om BPA. Dette da de er en av kommunene med dårligst
dekning av denne tjenesten.  Vår erfaring er at saksbehandlere i kommunen ikke er kjent med
hva BPA har av betydning for det enkelte individ. Inntrykket er også at kommunens
saksbehandlere mangler kompetanse på brukernes rettigheter rundt BPA ordningen.
Saksbehandlere har selv i møte med rådet og organisasjoner vært klar på at de har mer
erfaring med den enkelte søkers behov, enn hva spesialhelsetjenesten beskriver rundt
søknader. Funksjonshemmede som har behov for BPA tjenester søker ikke, fordi det er
vanskelig å få innvilget. Dermed vil ikke det reelle behovet for de som ønsker BPA komme til
syne. Dette gjelder både barn, unge og voksne med stort behov for denne type tjeneste.
Heller ingen barn har BPA i Sarpsborg. Det er oppsiktsvekkende. Barns rett til BPA må bli
tydelig. Det er et godt likestillings- og inkluderingsverktøy. På et tidspunkt har barn og unge
behov for å oppleve selvstendighet, og frigjøre seg fra foreldre. BPA skal også kunne gis som
avlastning til foreldre.
Det er viktig at kommunen ser enkeltpersonens behov i den enkelte sak som behandles.

Med vennlig hilsen
Ida Odsæter
Rådgiver

Virksomhet stabstjenester
Tlf. 951 44 958

Sarpsborg kommune gjør oppmerksom på at dette ikke er en privat e-postadresse.
Både inngående og utgående e-post blir vurdert for eventuell journalføring i kommunens sak-arkivsystem.

Vedlegg 1a
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UTTALELSE FRA AUTISMEFORENINGEN I NORGE ØSTFOLD LOKALLAG VEDRØRENDE HVORDAN VI 
OPPLEVER DAGENS BPA ORDNING I SARPSBORG 

25.10.2022 

Vi viser til mail mottatt fra Casper Støten i Østre Viken Kommunerevisjon IKS av 14.10.2022. 

Denne uttalelsen er fra Autismeforeningen i Norge Østfold lokallag. 

Vi takker for muligheten til å komme med innspill. 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et svært viktig likestillingsverktøy i hverdagen for mange av 
våre medlemmer. 

Kommunen må være obs på at en del autister ikke godt nok mestrer å kommunisere sitt hjelpebehov 
og sine utfordringer, selv når man har tilsynelatende godt muntlig språk og ser ut til å snakke godt for 
seg. Mange har vanskelig for å kommunisere i hvilken grad noe er belastende, og i hvilken grad det 
påvirker deres hverdagsfungering, helse og livskvalitet.  
Eksempelvis kan det å rydde, vaske, lage mat, ta oppvasken, handle, betale regninger osv være 
ekstremt krevende og utmattende. Men hen presser seg til å gjøre det likevel, fordi det er ting som 
MÅ gjøres, enten en har overskuddet til det eller ikke. Og at de som skal vurdere hens funksjon og 
hjelpebehov bare ser at slike ting blir gjort, og konkluderer med at hjelpebehovet er lavt. Mens 
realiteten er at hen får angst- og stressrelaterte helsevansker, utmattelse og psykiske uhelse som 
følge av å gjøre dem selv. At hen gjør slike oppgaver på bekostning av all livskvalitet, og ikke mestrer 
å kommunisere dette til hjelpepersonell, NAV osv på en måte som hen opplever at blir forstått. Dette 
fører til at tilstrekkelig hjelp ikke tildeles. Hverken BPA, eller tilstrekkelig timeantall fra andre 
tjenester.  

En for høy total belastningsmengde i hverdagen er en av hovedårsakene til psykisk uhelse hos 
autister. Og det å få egnet hjelp til å løse hverdagsoppgaver er et viktig tiltak for å bedre generell 
helse og livskvalitet. Når det er psykisk uhelse, utbrenthet, angst, depresjon, stressproblematikk e.l. 
inne i bildet vil det som hovedregel bety at bistandsbehovet ikke er dekket.  

Når BPA til en autist vurderes må det også tas utgangspunkt i at behovet for forutsigbarhet og 
selvstyring svært ofte er stort, og kan være større enn hva søkeren mestrer å kommunisere.  
Dette behovet kan gjøre alternativer som f.eks. hjemmehjelp for belastende. Fordi hen behøver et 
fåtall faste personer å forholde seg til, og det å kunne bygge en opplevelse av en trygg relasjon med 
denne/disse.  
Og fordi hva en behøver hjelp til ofte kan variere. En uke kan hen kanskje mestre å lage maten sin 
selv, men behøve hjelp til klesvask, litt planlegging og organisering. Mens en annen uke kan 
matlagingen oppleves umulig, og det er dette som må prioriteres. Slik variasjon lar seg best løse ved 
hjelp av BPA, da hen selv kan prioritere hva som er viktigst å få hjelp med der og da, fremfor fastsatte 
oppgaver for en hjemmehjelp e.l.  
Timeantall bør ikke spille inn når BPA vurderes for autister, dersom det er andre årsaker som tilsier at 
dette kan lette mer belastning og stress for personen enn det andre tiltak kan.  

BPA skal være et hjelpemiddel for å leve et likestilt liv i samfunnet, det er også et hjelpemiddel som 
gjør at foreldre til hjemmeboende barn med dette behovet kan beholde sin plass i arbeidslivet.  
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Vi håper at Sarpsborg kommune styrker sin BPA ordning både for barn og voksne, og vi er gjerne en 
bidragsyter for å øke kompetansen rundt de punktene vi her spiller inn. 

 

Med vennlig hilsen 

Styret 

Autismeforeningen i Norge Østfold lokallag 
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Fra: Atle Midtgård
Til: Støten Casper
Kopi: Anna Solberg, Olsengvestre.no; Anne Berit Løland
Emne: Re: Innhentning av uttalelser fra brukernes organisasjoner og rådet for mennesker med nedsatt

funksjonsevne, knyttet til BPA ordningen i Sarpsborg kommune
Dato: mandag 28. november 2022 15:17:59
Vedlegg: image001.png

Uttalelse fra NFU Nedre Glomma

Hvordan NFU Nedre Glomma opplever dagens BPA ordning i
Sarpsborg kommune.

Stortingsmelding nummer 8 (2022–2023) om “Menneskerettar for
personar med utviklingshemming — – Det handlar om å bli høyrt og sett”
kan vi lese i kapittel 5.3.1 “Tilrettelagd personleg assistanse”:

«Brukarstyrt personleg assistanse inneber at personar med
funksjonsnedsetjing får ein personleg assistent som hjelper i kvardagen.
Brukaren (anten sjølv eller gjennom assistanse) har rolla som
arbeidsleiar og tek på seg ansvaret for organiseringa og innhaldet i
assistansen ut frå eigne behov. I 2015 vart ordninga med brukarstyrt
personleg assistanse rettsfesta i pasient- og brukarrettslova, som ein
særskild rett for brukarar som oppfylte bestemte vilkår.»

NFU Nedre Glomma mener at ovenstående presisering allerede ligger til
grunn for bestemmelsene i Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d..
Her fremkommer det at  mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett
til å BPA organisert som brukerstyrt personlig assistanse dersom bruker
selv mener det er behov for dette. 

Lov om kommunale helse – og omsorgstjenester §3-2 og §3-8 tolker vi
på samme måte.   I tillegg Lov om likestilling og forbud mot diskriminering
§20 - §21 - §22.

Vi oppfatter at blant annet nevnte lover også omhandler behov for BPA
hos mennesker med nedsatt funksjonsevne, i forskjellige livsfaser.

NFU Nedre Glomma har fått tilbakemeldinger fra våre medlemmer som
har fått avslag på søknader om BPA i Sarpsborg kommune, eller fått
tilbud om andre tjenester som de mener ikke dekker det søkeren har
behov for.

Vi opplever at kommunen ikke foretar tilfredsstillende subjektiv vurdering
av søkere, men legger til grunn for sin organisering kommunens
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økonomiske situasjon.  Vi opplever at dagens organisering av BPA
ordningen i kommunen, fraviker både lovtekst og de politiske intensjoner
som lovverket bygger på.  Vi mener derfor at det ikke i tilstrekkelig grad
tas hensyn til brukernes subjektive behov i vurdering av “oppfyllelse av
bestemte vilkår”. 

Helt konkret opplever vi at enkelte av våre medlemmer vurderer flytting til
annen kommune på grunn av Sarpsborg kommunes behandlingsrutiner
når det gjelder familiens behov for BPA, også fordi en opplever at vilkår
som kreves er oppfylt. Vi har eksempler på at familier innvilges BPA først
etter klagebehandling hos statsforvalteren. Det kan oppleves som en
strategi fra kommunens side at en velger å avslå søknader, og overlater
vurdering gjennom klagebehandling til et høyere forvaltningsnivå.  Ikke
alle familier har tilstrekkelig ressurser til å følge opp en slik klageadgang,
og lar heller saken ligge, - eller aksepterer det kommunale avslag, og tar
i mot andre kommunale tilbud som ikke fullt ut dekker bruker/familiens
bistandsbehov.

Mange av våre medlemsfamilier stiller spørsmål om kommunen har
tilstrekkelig kompetanse når det gjelder søkerens reelle behov for BPA.
De opplever at kommunen generelt er negativ innstilt til BPA slik
ordningen er tenkt å fungere jfr intensjonene i lovtekstene. De opplever
at kommunen foretrekker å tilby andre kommunale tjenester i forbindelse
med søknad om brukerstyrt personlig assistent. 

Søknadsprosessen oppleves som lang, og en må belage seg på avslag
og klager. Vår erfaring er at behandlingstiden i enkelte tilfeller strekker
seg over flere år. 

Fordi situasjonen i Sarpsborg preges av mange avslag og
utilfredsstillende tilbud om andre tjenester, har vi fått forståelsen av at
brukerne eller foresatte lar være å søke om BPA i Sarpsborg kommune. 
Dette er en utvikling som har skjedd over flere år.  

Dette beklager vi sterkt.

Vi mener at mandatet til kommunerevisjonen også burde undersøke
hvilke forhold som ligger til grunn for at brukere i Sarpsborg ikke søker
om BPA ordning når de, utfra en subjektiv egenvurdering har behov for
dette.  I denne omgang vil en ikke få avklart disse forholdene, noe vi
mener bidrar til et mangelfullt datagrunnlag i forhold til “hvordan en
opplever dagens BPA ordning i Sarpsborg kommune”.

På vegne av styret i NFU Nedre Glomma
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Anna Margaretha Solberg (sign) - styremedlem 
Atle Midtgård (sign) - styremedlem

119



Fra: Hege Weimand Larsen
Til: Støten Casper
Emne: SV: Innhentning av uttalelser fra brukernes organisasjoner og rådet for mennesker med nedsatt

funksjonsevne, knyttet til BPA ordningen i Sarpsborg kommune
Dato: torsdag 1. desember 2022 15:26:01
Vedlegg: image001.png

image002.png

Blindeforbundet i Østfold besvarer herved forespørselen fra bystyret vedrørende vår opplevelse
av BPA-ordningen i Sarpsborg kommune.
 Besvarelsen peker på flere forhold ved BPA-ordningen, blant annet:

informasjonsplikten til kommunen,
det reelle tilbudet overfor den som vil søke om BPA
saksbehandling av BPA-søknader
de praktiske forhold som påvirker muligheten for å lykkes med å etablere nye BPA-
ordninger for synshemmede arbeidsledere/medarbeidsledere
samt drift i kommunal og privat regi

1. Vi erfarer at nettsidene til kommunen kan forbedres når det gjelder informasjon om hva BPA
er og hvem som kan søke.
1.1 Det er en god informativ side med tanke på hvordan man skal gå frem for å søke om BPA,
men vi opplever at det er mangelfull informasjon om BPA på nettsiden.
Vi har fått tilbakemelding om at det er vanskelig å få tak i hva BPA er og hvem som kan søke om
BPA.
Vi opplever dessuten at en språkvask kan forbedre inntrykket den enkelte får i møte med
informasjonen som går frem i denne kanalen, da vi finner enkelte språkfeil, samt ord og uttrykk
som bærer preg av "utdaterte holdninger" knyttet til det å ha et assistansebehov (f.eks. møtes
man tidlig i teksten av ordlyden «er du sterkt funksjonshemmed»…, som kan byttes ut med ord
som «har du behov for personlig assistanse og praktisk bistand i dagliglivet som følge av en
funksjonsnedsettelse…» eller lignende).

1.2. Vår forventning til kommunens BPA-tilbud er at det i all hovedsak gis tilstrekkelig og
utfyllende informasjon om hva BPA er, jf. Kommunens informasjonsplikt, herunder:
a) hvem som kan søke etter både helse- og omsorgstjenesteloven og
b) hvem som har en særrettighet til å organisere tjenestetilbudet som BPA i pasient- og
brukerrettighetsloven
1.2.1 Saksgang og forvaltning etter intensjonen med lovverket
Dersom det er mest hensiktsmessig for brukeren å samorganisere tjenestene i en BPA-ordning,
skal dette veie tungt. Vi opplever at kommunen avslår søknader dersom antall timer i behovet er
under 25 eller 32 timer i uka. Avslaget begrunnes da i særrettighetsbestemmelsen i Pasient- og
brukerrettighetsloven. Vi opplever at kommunen forsømmer sin plikt når det gjelder å utrede
sammen med søkeren/brukeren om BPA kan være den beste løsningen for organisering av
tjenestene jf. helse- og omsorgstjenesteloven.
1.2.2 I saksutrednings- og kartleggingsfasen har vi opplevelse av at kommunen kan fragmentere
brukerens behov helt til timeantallet er under 25 t. uka, fremfor å se på helheten innad i
kommunen og på tvers av ulike etater. Vi opplever at samarbeid mellom f.eks. nav som bevilger
funksjonsassistanse i arbeidslivet og kommunens helse- og omsorgstjenester kan forbedres, for å
muliggjøre aktiv deltakelse for synshemmede og blinde.
1.2.2.1 Kunnskap om synshemmedes behov for ledsaging i kartleggingsfasen av BPA-saker
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Kommunen kan trenge mer kompetanse og veiledning om hvordan de skal kartlegge behov for
ledsaging og visuelle behov, det vil si alle behov hvor man kun trenger verbal tilbakemelding på
visuelle inntrykk og situasjoner.

2. Vi opplever at plikten kommunen har til å ha et reelt tilbud om BPA, kan styrkes.
Vårt inntrykk av Sarpsborg kommune er at det er mye som kan forbedres i hvordan kommunen
informerer og veileder om BPA, herunder også hvordan søknader blir mottatt og behandlet.
Et reelt tilbud om BPA vil si at man kan få tildelt BPA uavhengig av rettighetsbestemmelsen jf.
punkt 1.2.2.1.
Et reelt tilbud om BPA kan også handle om å investere i systemer som er laget for å drifte BPA på
en forsvarlig måte, der både ansatte og tjenestetilbudet ivaretas.
Herunder kommer spørsmålet om hvorvidt kommunen kan tjene på å sette av midler til drift av
BPA-ordningene som dekker inn de kostnader det er å ha tjenesteytere i eget liv og hjem.
Sammenlignet med øvrige tjenester som organiseres «fra bil» og «i bolig» fra kommunen, bør
ansattes utlegg i BPA dekkes på samme vis.
Vi opplever at kommunens systemer for å drifte BPA på en forsvarlig måte, er mangelfull, og at
det går ut over muligheten synshemmede personer har til å etablere og drifte gode BPA-
ordninger.
Vi opplever at kommunen ikke har opplæringstilbud som er tilrettelagt for blinde og svaksynte.
Det samme gjelder verktøy for arbeidsledelse, planlegging og timeføring.

4. Når det gjelder kommunens selvråderett i valg av arbeidsgivermodell, vil vi spille inn at
kommunen ikke kan fraskrive seg forsvarlighetskravet i driften av BPA uavhengig av
arbeidsgivermodell. Vi opplever at kommunen har såpass mangelfulle systemer for opplæring,
planlegging – og rapportering av arbeidstid for ansatte og verktøy for arbeidsleder, at vi stiller
oss spørrende til om kommunen kan tjene på å lære av andre kommuner eller samarbeid med
leverandører som kan inngå kontrakt med Sarpsborg kommune. Mange leverandører tilbyr både
driftskonto, internkontrollsystem, egne BPA-rådgivere og opplæringsmateriell for ansatte og
arbeidsledere. Kommunen har etter hva vi erfarer, i dag kun GAT-system, som ikke er laget for
BPA-drift. Systemene må ikke stå i veien for at BPA blir brukt etter intensjonen.

Vi håper våre erfaringer med BPA kan bidra til videreutvikling av ordningen i kommunen. Vi bistår
gjerne med flere innspill og diskusjon, om ønskelig.

____________________
Norges Blindeforbund
Hege Weimand Larsen
Sekretær Østfold 
Tlf: +47 69 15 30 70
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Sarpsborg, 29. november 2022 

Innhentning av uttalelser fra brukernes organisasjoner og rådet for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne knyttet til BPA ordningen i 
Sarpsborg kommune. 

Et aktivt og selvstendig liv med brukerstyrt personlig assistent. 
Personer med funksjonsnedsettelse skal ha de samme rettighetene til å leve et selvstendig liv på lik 
linje med andre borgere i samfunnet. Det betyr at de skal ha rett til selvbestemmelse, full deltakelse på 
alle samfunnsområdene som for eksempel i arbeid, skole, fritid, ferie, kulturliv og i valg av bolig. Dette 
betyr at samfunnet har gjennom rettigheter slått fast at funksjonshemmede skal ha samme retten til 
likeverdig liv. 
For å oppnå likestilling og likeverd i samfunnet for personer med funksjonsnedsettelse er det etablert 
rettigheter og ordninger som skal kompensere for funksjonsnedsettelse hos den enkelte. En av disse 
ordningene er brukerstyrt personlig assistanse som er nedfelt i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 
d. samt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 og § 3-8.
Vi har opplevd at funksjonshemmede i kommunen, ikke får de mulighetene til assistanse og bistand
som ligger i BPA-ordningen. Funksjonshemmede blir tilbudt alternative ordninger og tjenester som
ikke er styrt av den enkelte, når de søker om BPA. I Sarpsborg kommune er det bare noen få som har
denne ordningen. Flere personer med funksjonsnedsettelser må få muligheter til brukerstyrt personlig
assistanse for å kunne leve et aktivt og selvstendig liv.

Forbedringer og krav til utredningen av brukerstyrt personlig assistent. 
Organisasjonen ønsker å komme med noen krav til forbedringer av måten kommunen forvalter og 
praktiserer dagens muligheter og rettigheter til brukerstyrt personlig assistanse ordningen. Det bør 
stilles klare politiske krav til å utvikle en god BPA-ordning i Sarpsborg kommune. 

• Sarpsborg kommune må legge til grunn og forstå BPA som et likestillingsverktøy og i mindre grad
og ikke er en annen måte å organisere hjemmetjenesten på, som noen opplever at dagens
ordning blir praktisert på. I tillegg om likestilling og forbud mot Lov diskriminering § 20 - § 21 og §
22, oppfattes det at bl.a. nevne lover omhandler behov for BPA hos mennesker med nedsatt
funksjonsevne i forskjellige livsfaser.

• Vi mener at utformingen av BPA-ordningen må i større grad, vektlegge formålet og mulighetene
som ligger i BPA for at flere personer skal få et aktivt og selvstendig liv i henhold til intensjonen.
Mulighetene til å få en reell BPA-ordning, må gjelde uavhengig boform og sted.

• Personer med et behov for tjenester under 32 timer får ofte tilbud om utvidet støttekontakt,
hjemmehjelp, hjemmesykepleie, avlastning og omsorgslønn. Sarpsborg kommune må i større
grad gi tilbud om BPA til personer som ikke omfattes av den juridiske rettighetsgrensen.

• For å etablere en god BPA-ordning, er det viktig at intensjonene blir fulgt opp. Skal
funksjonshemmede få like muligheter og rettigheter, må en etablere en kompensasjonsordning for
utgifter knyttet til assistentene. Det må etableres en ordning for å dekke driftskostnadene for
assistentene i den enkelte ordningen. Dette er kostnader til bl.a. reiseutgifter, overnattinger,
kostgodtgjørelser etc.

• Organisasjonen opplever at kommunen er svært tilbakeholden til å gi informasjon om mulighetene
og rettighetene om BPA-ordningen til personer med funksjonsnedsettelser. Dette har ført til at få
personer, har fått BPA. Kommunen bør aktivt forbedre informasjonen på blant annet sin
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hjemmeside og aktivt gi informasjon, når ulike etater møter funksjonshemmede og oppdager 
behovet for assistanse og bistand. 

• Egenandeler i helse- og omsorgssektoren bidrar til å forsterke urettferdighet, og øker forskjeller
mellom de som er helt avhengig av slike tjenester og de som klarer seg uten.

• Vi har mange gode velferdsordninger i Norge. De fleste brukes av folk flest, mange uten
egenandeler og noen med. Mange av våre velferdsordninger får man bare dersom det foreligger
et objektivt behov. Ofte er det strenge vilkår og et "trangt nåløye" for å få tjenestene, enten det
dreier seg om nødvendig helsehjelp, omsorgstjenester eller tiltak for å gi et selvstendig liv.

Et viktig prinsipp for våre velferdsordninger er at de skal motvirke at sykdom,
funksjonsnedsettelser og dårlig helse skal ramme deg økonomisk og sosialt. Likevel er det som
skjer i praksis. Kommunen har muligheter til å ta betaling for praktisk bistand som er en del av
BPA-ordningen. Her er det viktig at kommunen legger opp til en politikk der en skal innføre
kompensasjonsprinsipp som sikrer at funksjonshemmede oppnår likestilling, aktiv deltakelse og et
selvstendig liv. På andre områder i velferdstjenestene for eksempel i NAV, er
kompensasjonsprinsippet et bærende element i å skape et likeverdig liv for funksjonshemmede.

• Det er viktig at kommunens saksbehandlingstid blir kortest mulig og at kommunen prioriterer
søknader om tjenester, som skal sikre et likeverdig liv for funksjonshemmede i kommunen.

• Det er viktig at kommunen satser på bruk av BPA-ordningen. Den enkelte funksjonshemmede må
selv kunne få muligheten til å velge hvem som skal levere tjenesten, om det skal være kommunen
eller en ideell organisasjon av funksjonshemmede. Når søker har fått innvilget BPA, kan du være
arbeidsleder. Betyr det at du kan utarbeide annonsen til utsendelse for å søke etter assistenter.
Kommunen sender tilbake til brukeren og kan da ha et intervju eller flere. Viktig og ha søkere som
passer til arbeidet.

• Funksjonshemmedes organisasjon må få innflytelse på tjenester som er grunnleggende viktig for
personer med funksjonsnedsettelser i kommunen, derfor må organisasjonen og rådet for personer
med funksjonsnedsettelse bli hørt og får innflytelse på utforming og organisering av tjenestene før
beslutningen tas.

• Når BPA er innvilget, er det viktig at det gis en god og grundig opplæring for at BPA-ordningen for
den enkelte skal fungere på en best mulig måte og i henhold til intensjonene.

Norges Handikapforbund Sarpsborg 

Gunn Aagaard 
leder 
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 Øst
  Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner – Akershus og Østfold

SAFO Øst, c/o NHF Øst, Pb. 9219 Grønland, 0134 Oslo. Epost: hanne.grimstvedt@nhf.no 
 Org.nr. 914 508 223           Bankkonto: 1506.33.04015 (ny pr. 01.01.20) 

Til  

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

Sarpsborg, 30.11.2022 

Uttalelse vedr høring om BPA ordningen i Sarpsborg kommune 

I følge Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d. har mennesker ned nedsatt funksjonsevne rett til å 
få slike tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse dersom det er behov for dette.  
Vi henviser også til Lov om kommunale helse – og omsorgstjenester §3-2 og §3-8. 
I tillegg Lov om likestilling og forbud mot diskriminering §20 - §21 - §22. 
Vi oppfatter at blant annet nevnte lover omhandler behov for BPA hos mennesker med nedsatt 
funksjonsevne i forskjellige livsfaser. 

Det presiseres i Lov om kommunale helse – og omsorgstjenester at personer «Med stort behov i 
første ledd menes et tjenestebehov på minst 32 timer per uke. Brukere med tjenestebehov på minst 
25 timer per uke har likevel rett til å få tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse, med 
mindre kommunen kan dokumentere at slik organisering vil medføre vesentlig økt kostnad for 
kommunen.» 

Vi forstår lovteksten slik at denne er knyttet opp mot kommunens organisering av BPA ordningen, og 
oppfatter av lovtekstens at brukerens rettigheter i forhold til BPA er en avgjørende lovmessig 
rettighet. 
Vi må skille på brukerens rettigheter, og hvordan kommunen velger å organisere tjenestene. 

Med dette som utgangspunkt opplever vi Sarpsborg kommunes rutiner for vurdering av behov for 
BPA som utilstrekkelige og lovstridig. 

Vi forstår at det kan være vanskelig for kommunen å foreta en faglig vurdering av den enkelte søkers 
subjektive behov. Men vi mener at det i slike tilfeller så må søkers familie og søkers egenvurdering 
tillegges avgjørende vekt. I tillegg vil mange tilfeller Spesialisthelsetjenesten uttalelser ha betydning 
vurdering av eventuell søknad om BPA. Vi opplever dessverre at dette ikke alltid skjer. Vi er usikre på 
hvorledes kommunen vekter behovsbeskrivelser i søkers Individuelle plan (IP) selv om slike 
behovsbeskrivelser ikke automatisk kan utløse kommunale tiltak, jfr forskrift.  

Dagens ordning i Sarpsborg kommune opplever vi ikke går i favør av søker.  Først og fremst at bruker 
selv ikke får anledning til å styre valg av assistent. 

Dernest at kommunens vurdering av søkers timeomfang hva gjelder BPA, sannsynligvis er primært 
basert på ønske om å lavest mulig kostnader for Sarpsborg Kommune, og ikke utfra søkers reelle 
behov. Vi opplever at dette misforholdet mellom brukers reelle behov og kommunens organisering 
er årsaken til avslag på søknader og at flere med ønske om BPA i Sarpsborg kommune lar være å 
søke. 
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[Skriv her] 

Avslutningsvis vil vi gi utrykk for tilfredshet med Viken Kommunerevisjon sin oppfølging av Sarpsborg 
kommunes bystyre sitt vedtak. Vi mener det er viktig at Sarpsborg Kommunes praksis med hensyn til 
individuell saksbehandling av søknader om BPA og hvorvidt brukernes lovmessige rettigheter blir i 
varetatt.  

Med vennlig hilsen 

SAFO ØST 

Arild Karlsen /s/ 

Styreleder Runar Tønnesen /s/ 

Styremedlem  
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Tjenestene jeg får fra kommunen (gjennom BPA-ordningen) sikrer forebygging, behandling og 

tilrettelegging for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne  

Tjenestene jeg får fra kommunen (gjennom BPA-ordningen) fremmer sosial trygghet og forebygger 

sosiale problemer 

Vedlegg 2a
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Tjenestene jeg får fra kommunen (gjennom BPA-ordningen) bedrer levevilkårene og bidrar til 

likeverd og likestilling 

Tjenestene jeg får fra kommunen (gjennom BPA-ordningen) sikrer at jeg har mulighet til å leve og 

bo selvstendig 
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Tjenestene jeg får fra kommunen (gjennom BPA-ordningen) sikrer at jeg har mulighet til å ha en 

aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre 

Tjenestene jeg får fra kommunen (gjennom BPA-ordningen) er tilpasset mitt behov 
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Tjenestene jeg får fra kommunen sikrer forebygging, behandling og tilrettelegging for 
mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne 

Tjenestene jeg får fra kommunen fremmer sosial trygghet og forebygger sosiale problemer 

Vedlegg 2b
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Tjenestene jeg får fra kommunen bedrer levevilkårene og bidrar til likeverd og likestilling 

Tjenestene jeg får fra kommunen sikrer at jeg har mulighet til å leve og bo selvstendig 
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Tjenestene jeg får fra kommunen sikrer at jeg har mulighet til å ha en aktiv og meningsfull 
tilværelse i fellesskap med andre 

Tjenestene jeg får fra kommunen er tilpasset mitt behov 
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ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS
Råkollveien 103
1664 ROLVSØY

    Unntatt offentlighet

Deres ref.: Vår ref.: Dato:
20/09454-24 13.01.2023

Kommunedirektørens uttalelse

Kommunedirektøren takker for utført brukerundersøkelse. Tilbakemeldinger skal som 
revisjonen sier løfte frem brukerperspektivet, noe som alltid er nyttig og bidrar til forbedring 
av tjenestene.

Denne brukerundersøkelsen skulle gi svar på «hvorvidt brukerne opplever at lovens intensjon blir 
ivaretatt» og «brukernes organisasjoner og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne blir bedt
om å kommentere hvordan de opplever situasjonen når det gjelder BPA ordning i Sarpsborg 
kommune».

Antall respondenter er få og det registreres at svar er kommet etter gjentatte purringer.
Det er imidlertid positivt at den endelige andelen respondenter som har svart er høy og ikke 
minst at mange organisasjoner/råd har svart på undersøkelsen.
Forvaltningsrevisjonen konkluderer med at svarene tyder på at brukerne «er delt i sin 
opplevelse av om tjenesten ytes på tilfredsstillende måte opp mot det som er deres 
forventninger» og at tilgangen til ordningen kan oppleves som begrenset. Videre 
fremkommer det at brukerne opplever at informasjon om BPA ordning ikke er 
tilstrekkelig/god nok, det gjelder også de som har fått avslag. Dette er et område som 
kommunen vil jobbe mer med.

Det er viktig å presisere at forvaltningsrevisjonen som ble gjennomført fra september 2020 til 
mars 2021 og behandlet i bystyret 20.05.2021 konkluderte med at kommunens rutiner og 
praksis for tildeling av BPA er i tråd med lovverk og føringer. Kommunedirektøren opplyste i 
denne saken, at det er planlagt en sak til politisk behandling vedrørende utvikling av BPA- 
tilbudet i kommunen. Saken har vært utsatt i påvente av ferdigstillelse av denne 
brukerundersøkelsen og forventes nå behandlet i løpet av 2023.

Med hilsen

Turid Stubø Johnsen

Kommunedirektør
Dette brevet er signert elektronisk 

Vedlegg 3
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2

Kopi:
Ida Marie Odsæter/Virksomhet stabstjenester, Kirsti Skaug/Kommuneområde helse og 
velferd

Saksbehandler: Ellinor Andreassen, Kommuneområde helse og velferd
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/190 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 9999/2023 
Klassering: 3003-191 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 31.01.2023 23/11 

 

Orienteringssak - Budsjett 2023 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kommunedirektørens redegjørelse for budsjett 2023, tas til orientering 

 
Fredrikstad, 11.01.2023 
 
 

Vedlegg 
Ingen  

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Budsjett 2023 – du finner det her: 
Sarpsborg kommune - Budsjettet er vedtatt 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget ønsket i siste møte før nyttår å invitere kommunedirektør til kontrollutvalgets 
første møte i 2023 for å gi en orientering om årets vedtatte budsjett. Utvalget skal ikke 
behandle selve budsjettet, men budsjettet kan likevel gi mye nyttig informasjon som 
kontrollutvalget kan ta med seg i sitt arbeide. 
 
Følgende invitasjon er sendt: 

«Kontrollutvalget ønsker å invitere kommunedirektør til sitt møte 31.01.2023 for å gi 
en informasjon om hvilke utfordringer og muligheter administrasjonen ser ved det 
vedtatte budsjettet for 2023. Dette kan være nyttig informasjon for kontrollutvalget 
bl.a. for å få en oversikt over områder de bør ha et ekstra øye på, sett opp mot risiko- 
og vesentlighetsanalyse i forkant av ny forvaltningsrevisjonsplan med mer. Vi anser 
at ca 20-30 minutter vil være nok inkludert spørsmål fra utvalget.» 

 

Vurdering 
Budsjett for 2023 er behandlet og vedtatt av bystyret. Utvalget vil ikke få en gjennomgang av 
hele budsjettdokumentet, men det er ønskelig at administrasjonen gir en gjennomgang av 
de utfordringer og muligheter budsjettet gir. Aktuelle spørsmål/problemstillinger kan være: 

- hvilke utfordringer gir årets budsjett kommunen og dens innbyggere 
- kan det være områder kontrollutvalget bør ha ekstra fokus på det kommende 

året, eks om det er nedskjæringer som kan gå ut over tjenestetilbudet 
- er det virksomheter som kommer ekstra godt ut av det i 2023 
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https://www.sarpsborg.com/aktuelt/budsjettet-er-vedtatt/


 

 

 
Sekretariatet anbefaler at informasjonen fra kommunedirektøren tas til orientering. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/190 
Dokumentnr.: 9 
Løpenr.: 10702/2023 
Klassering: 3003-191 
Saksbehandler: Rania Matramawi 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 31.01.2023 23/12 

 

Referat og meldinger 

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

 
Fredrikstad, 12.01.2023 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 29.11.2022 
2. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte den 17.11.2022, sak 70/22 - 

Forvaltningsrevisjon «Byggesak»  
3. Melding om vedtak vedr. valg av nytt medlem til Kontrollutvalget. Fra bystyret 

17.11.2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
• Lenke til rapport fra Statsforvalteren «Rapport fra tilsyn med tjenesten økonomisk 

rådgivning av Sarpsborg» 
https://tilsynskalender.statsforvalteren.no/InternalApi/Download?fileReference=f34f8
17e-fcaa-4b0a-802a-403a6f446ff1  

• Henvendelse fra en innbygger vedr. økt husleie, manglende innsyn og dermed mulig 
brudd på forvaltningsloven. Unntatt off: offl. § 13, jf. fvl. § 13.  

 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 29.11.2022 ligger vedlagt, til orientering. 
 
Vedlegg 2: Kommunestyret behandlet den 17.11.2022, sak 70/22 - Forvaltningsrevisjon 
«Byggesak». Til orientering. 
 
Vedlegg 3: Bystyret i Sarpsborg behandlet i møte 17.11.2022 valg av nytt medlem til 
Kontrollutvalget etter Inger-Christin Torp. Til orientering. 
 
Meldinger/orienteringer: 
✓ Rapport fra Statsforvalteren «Rapport fra tilsyn med tjenesten økonomisk rådgivning 

av Sarpsborg», se vedlagt lenke, til orientering 
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https://tilsynskalender.statsforvalteren.no/InternalApi/Download?fileReference=f34f817e-fcaa-4b0a-802a-403a6f446ff1
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✓ Kontrollutvalget har fått en henvendelse datert 04.01.2023. Henvendelsen var fra en 
innbygger som har klagd på økt husleie, manglende innsyn og svar fra kommunen. 
Henvender tok også kontakt i aug. 2022, og fikk da til svar at: 

«Kontrollutvalget har ikke mandat til å gå inn i enkelt saker. Der 
administrasjonen har fattet et som gjelder deg, så skal du ha mulighet til å 
klage til den/de som har fattet vedtaket. Hvis de opprettholder sitt vedtak, så 
er det Statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) som er rette klageinstans» 

 
Henvender har nå også sendt saken til Statsforvalteren. Statsforvalteren ber 
Sarpsborg kommune bla. om å besvare innsynsbegjæringen. Kontrollutvalget kan 
ikke gå inn i enkeltsaker.  
Kontrollutvalgets leder ønsker imidlertid at informasjonen i henvendelsen tas med 
risiko- og vesentlighetsvurdering før neste plan for forvaltningsrevisjon. Til 
orientering.  

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

Kontrollutvalget Sarpsborg 

 
 
 
Møtedato: 29.11.2022,  
Tidspunkt: fra kl. 13:00 til kl. 14:00 
Møtested: Rådhuset, møterom Roald Dahl 
Fra – til saksnr.: 22/47 -  22/57  

 
Frammøteliste 
 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer innkalte/møtt 

Jon Jæger Gåsvatn, leder (DRP) X 
 

Ole Gunnar Torgrimsby, nestleder 

(Sp) 

X 
 

Inger-Johanne Fjeldbraaten (Ap) X  

Heidi Næss (Frp)  Forfall Jon Anders Johansen, møtt 

Jon Andersen (SAFOSA) X   

 
 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. 
 
Møtende fra sekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Anita Rovedal. 
 
Møtende fra revisjonen: Konst. seksjonsleder forvaltningsrevisjon Casper Støten, 
forvaltningsrevisor Frank Willy V. Larsen og seksjonsleder regnskap Liv Irene Hauge  
 
Møtende fra administrasjonen: Kommunedirektør Turid Stubø Johnsen, direktør Hasse 
Ekman 
 
 
 

…………………….  ……………………. 

Jon Jæger Gåsvatn, leder  Ole Gunnar Torgrimsby  

   

 
 

Merknader 
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Saksliste 

 
Saksnr. Innhold  

PS 22/47 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 

PS 22/48 Valg av representant til å signere protokoll 
 

 

PS 22/49 Informasjon fra kommunedirektør angående henvendelse 
om reguleringsplan Navestad-Berg søndre og kjøp og salg 
av løkkebråten gnr. 1046 bnr. 4 
 

 

PS 22/50 Prosjektplan "Personvern" 
 

 

PS 22/51 Prosjektplan "Barnevern: Plassering, samvær og 
gjenforening 
 

 

PS 22/52 Rapport fra eierskapskontroll med Østfold Energi AS 
 

 

PS 22/53 Orientering om forvaltningsrevisjonsprosjektet "Brukerstyrt 
personlig assistanse BPA" 
 

 

PS 22/54 Forenklet etterlevelseskontroll - Overordnet risiko- og 
vesentlighetsvurdering 
 

 

PS 22/55 Møteplan 2023 
 

 

PS 22/56 Referater og meldinger 
 

 

PS 22/57 Eventuelt  
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PS 22/47 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

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

 

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 29.11.2022: 

Leder innledet saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 29.11.2022: 

Innkalling og saksliste godkjennes 
 
 

PS 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 

 

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 29.11.2022: 

Leder innledet saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 29.11.2022: 

Til å signere protokoll sammen med leder av utvalget, velges nestleder 
 
 

PS 22/49 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. 

 

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 29.11.2022: 

Leder innledet saken. 
 
Kommunedirektør svarte på spørsmål fra utvalget.  
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Utvalget drøftet saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 29.11.2022: 

1. Informasjonen fra kommunedirektøren tas til orientering. 

 

2. Kontrollutvalget tar ikke saken til videre behandling. 

 
 

PS 22/50 Prosjektplan "Personvern" 

Sekretariatets innstilling 

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

 

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 29.11.2022: 

Leder innledet saken 
 
Revisjonen redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 29.11.2022: 

Prosjektplan «Personvern» godkjennes. 
 
 

PS 22/51 Prosjektplan "Barnevern: Plassering, samvær og gjenforening 

Sekretariatets innstilling 

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

 

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 29.11.2022: 

Leder innledet saken 
 
Revisjonen redegjorde for saken, de foreslår en liten endring i problemstilling 2. Sørger 
kommunen for at barn som bor i fosterhjem får den oppfølgingen de har krav på? til 
Sørger kommunen for at barn som er plassert utenfor hjemmet får den oppfølgingen de har 
krav på? 
 
Vedtak enstemmig som innstilt med justering av problemstilling 2. 

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 29.11.2022: 

Prosjektplan «Barnevern: Plassering, samvær og gjenforening» godkjennes, med følgende 
justering av problemstilling 2. «Sørger kommunen for at barn som er plassert utenfor 
hjemmet får den oppfølgingen de har krav på?» 
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PS 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 

 

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 29.11.2022: 

Leder innledet saken 
 
Revisjonen redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak og innstilling 29.11.2022: 

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 

 
 

PS 22/53 Orientering om forvaltningsrevisjonsprosjektet "Brukerstyrt personlig 
assistanse BPA" 

Sekretariatets innstilling 

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

 

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 29.11.2022: 

Leder innledet saken 
 
Revisjonen redegjorde for saken 
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Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 29.11.2022: 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
 

PS 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 

 

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 29.11.2022: 

Leder innledet saken 
 
Revisjonen redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 29.11.2022: 

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 

 
 

PS 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 
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Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 29.11.2022: 

Leder innledet saken 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 29.11.2022: 

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 

 
 

PS 22/56 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

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

 

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 29.11.2022: 

Leder innledet saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 29.11.2022: 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering. 

 
 

PS 22/57 Eventuelt 

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 29.11.2022: 

 NKRFs Kontrollutvalgskonferanse påmelding frist: 15.12.2022. Interessenter tar 
kontakt med leder for påmelding. 

 

 Budsjettorientering i januar 2023 
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Arkivsak 21/15435
Saksbehandler Ida Marie Odsæter

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Bystyret 2019-2023 17.11.2022 70/22

SAKSPROTOKOLL

Forvaltningsrevisjon "Byggesak"

Bystyret 2019-2023 har behandlet saken i møte 17.11.2022 sak 70/22
Behandling i Bystyret 17.11.2022:
Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken: 
Jon J. Gåsvatn (DRP), Marit Kildedal (DRP), Ståle Solberg (SaFoSa), kommunedirektør Turid 
Stubø Johnsen.

Votering
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Bystyrets vedtak 
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 

byggesaksbehandlingen. 
 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.
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  Kontrollutvalgets leder
Jon Jæger Gåsvatn
Brevikveien 9
1711 SARPSBORG

Deres ref.: Vår ref.: Dato:
  20/00221-79 18.11.2022

Melding om vedtak vedr. valg av nytt medlem til Kontrollutvalget

Bystyret i Sarpsborg behandlet i møte 17.11.2022 valg av nytt medlem til Kontrollutvalget 
etter Inger-Christin Torp.

I møtet ble følgende vedtak fattet:
1. Som nytt medlem nr 1. til kontrollutvalget (Fellesliste AP, SV, SP, MDG og R) velges: 
    Inger-Johanne Fjeldbraaten (AP) 
2. Som nytt varamedlem nr 1 velges: Anne Gro Pedersen (AP) 
3. Som ny nestleder i kontrollutvalget velges: Ole Gunnar Torgrimsby (SP)

Dette til orientering.

Med hilsen

Hilde Øisang
Formannskapssekretær

Dette brevet er signert elektronisk 

Kopi:
Østfold kontrollutvalgssekretariat

Saksbehandler: Hilde Øisang, Virksomhet stabstjenester
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/190 
Dokumentnr.: 6 
Løpenr.: 10411/2023 
Klassering: 3003-191 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Sarpsborg 31.01.2023 23/13 
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