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Om Vestfold og Telemark revisjon IKS 
 

Vestfold og Telemark revisjon IKS (VTR) er stiftet i 2019 av fylkeskommunen og alle 

kommunene i Vestfold og Telemark fylke. Selskapet er en videreføring av Telemark 

kommunerevisjon IKS og Vestfold kommunerevisjon. VTR utfører revisjon og andre 

tjenester for våre eiere og andre kommunale/fylkeskommunale aktører. 

 

VTRs ansatte har bred erfaring med eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. De har 

samfunnsfaglig, økonomisk og juridisk utdanning på mastergradsnivå, og har god 

kompetanse innen offentlig forvaltning.  

 

Du kan lese mer på vårt nettsted vtrevisjon.no. 
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1 Innledning 
 

1.1 Bakgrunn – kontrollutvalgets bestilling 

Kontrollutvalget skal utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, og 

skal påse at det blir utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i kommunen.1  

 Plan for forvaltningsrevisjon skal vise på hvilke områder det skal 

gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal dekke både kommunens 

virksomhet og den virksomheten som utøves i kommunens selskaper.  

 Plan for eierskapskontroll skal vise hvilke eierskapskontroller som skal 

utføres. Planen skal dekke utøvelsen av kommunens eierskap i de selskap 

kommunen har eierinteresser i.  

 

Kommunestyret selv skal vedta planene. Kommunestyret kan delegere til 

kontrollutvalget å gjøre endringer i planene.  

 

Planene skal baseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger av kommunens 

virksomhet og eierskap, og av virksomheten i kommunens selskaper.  

 

Denne risiko- og vesentlighetsvurderingen er innrettet mot forvaltningsrevisjon, og er 

utarbeidet av Vestfold og Telemark revisjon IKS (VTR) på oppdrag fra kontrollutvalget i 

Sandefjord kommune, jf. sak 03/20. Vurderingen av behovet for forvaltningsrevisjon 

framgår av kapittel 4. Risiko knyttet til kommunens eierskap, vil eventuelt bli vurdert i et 

eget dokument. 

 

1.2 Hva er forvaltningsrevisjon 

Forvaltningsrevisjon er en av kontrollutvalgets lovpålagte oppgaver.  

 

Forvaltningsrevisjon er å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 

fylkestingets vedtak, jf. kommuneloven § 23-3. Undersøkelsene rettes mot kommunen 

                                                
1 Jf. kommuneloven §§ 23-2, 23-3 og 23-4. 
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og mot kommunens selskaper. Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres i samsvar med 

god kommunal revisjonsskikk. 

Gjennom forvaltningsrevisjon kan kontrollutvalget: 

 bidra til kommunens egenkontroll 

 synliggjøre muligheter til økt produktivitet og måloppnåelse  

 bringe fram styringsinformasjon til kommunens beslutningstakere  

 bidra til læring og forbedring i kommunen organisasjon og i kommunens 

selskaper 

 

1.3 Avtale om forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er omtalt i selskapsavtalen for VTR IKS og er 

dekket av avtale om revisjonstjenester mellom Sandefjord kommune og VTR IKS. 

Basert på dette, kan VTR levere ca 11 rapporter om forvaltningsrevisjoner og 

eierskapskontroller til Sandefjord kommune fordelt over fire år, avhengig av tema og 

innretning på undersøkelsen. Dersom kommunen ønsker flere eller mer omfattende 

forvaltningsrevisjoner eller eierskapskontroller kan det avtales særskilt. 

 

1.4 Forvaltningsrevisjoner 2017-2019 

I Sandefjord kommune er følgende forvaltningsrevisjoner (inkludert forvaltningsrevisjon 

i selskap) gjennomført i perioden 2017-2019: 

 

 Organisering og ledelse 

 Helse, miljø og sikkerhet 

 Reiser, seminarer og kurs 

 Fønix AS 

 Vestfold Vann IKS 

 Skole i Sandefjord kommune med fokus på elevens psykososiale miljø 

 Sandefjord Lufthavn AS – levert 2020 

 

Mindre prosjekter: 

 Ansettelse rådmann – offentligloven 
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2 Om risiko- og vesentlighetsvurderingen 

Risiko og vesentlighet 

Risiko handler om  

• hva som kan gå galt,  

• hvor sannsynlig det er at noe går galt, og  

• hva som er konsekvensen. 

 

Vesentlighet i forvaltningsrevisjon vurderes ut fra hvor alvorlig den enkelte 

risikofaktor/konsekvens er i forhold til kommunens eller selskapets måloppnåelse.  

 

Vi vurderer vesentligheten i lys av flere perspektiver:   

 kommunens samfunnsoppdrag -  hensynet til lokaldemokrati, politiske 

prioriteringer, innbyggerdeltakelse, tillit og bærekraft  

 kommunens brukere/innbyggere – tjenesteyting og myndighetsutøvelse som 

angår mange eller som er av stor betydning for dem det gjelder  

 økonomiske interesser/økonomisk betydning 

 

Plan for forvaltningsrevisjon skal dekke kommunens virksomhet, herunder 

kommunale foretak, oppgavefelleskap og vertskommuneordninger, samt virksomheten 

i kommunens selskaper.  

 

Vi har tatt utgangspunkt i kommunelovens formålsparagraf, kommunedirektørens 

internkontrollansvar2 og virkeområdet for forvaltningsrevisjon3. Vi fokuserer derfor på 

følgende tema i risikovurderingen: 

 

 Ligger forholdene til rette for et funksjonsdyktig folkestyre? 

 Har kommunedirektøren tiltak for virksomhetsstyring og betryggende kontroll? 

 Blir regelverk, rettssikkerhet, kvalitet og effektivitet ivaretatt i 

myndighetsutøvelse og tjenesteyting? 

 Legger kommunen til rette for en bærekraftig utvikling?  

                                                
2 Kommuneloven §§ 1 og 31-3 
3 Kommuneloven § 23-3 
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 Utøves virksomheten i kommunens selskap i tråd med gjeldende regler og 

vedtak? 

 

Metode 

For å kartlegge og vurdere risiko i Sandefjord kommune har vi innhentet og 

gjennomgått følgende informasjon: 

 relevant regelverk og nasjonale føringer for kommunene 

 kommunens økonomiplan, årsrapporter, planstrategi og annen 

styringsdokumentasjon 

 analyse av nøkkeltall fra KOSTRA og annet statistisk materiale  

 kommunens internkontroll 

 tilsynsvirksomhet rettet mot kommunen  

 (tilsynsrapporter, tilsynsplaner og klagesaksbehandling)  

 annen dokumentasjon som gir grunnlag til å vurdere risiko knyttet til 

kommunens virksomhet 

 spørreundersøkelse til kommunalsjefer/ administrativ ledelse, politiske 

gruppeledere og hovedutvalgsledere 

 

I KOSTRA-analysen har vi i hovedsak brukt tall for kommunen for 2018. Vi 

sammenligner kommunen med sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnittet 

utenom Oslo. I KOSTRA er kommunene gruppert ut fra størrelse, kostnader og 

inntekter. Sandefjord kommune er i kommunegruppe 13 som er store kommuner 

utenom de fire største byene.  

 

Vi bygger også på revisjonens egne erfaringer og kunnskap om kommunen, og på 

tidligere forvaltningsrevisjoner. Kontrollutvalget har bedt om innspill til vurderingen fra 

ordfører og kommunedirektør, og arbeidstaker-organisasjonene.  

 

Kommunesammenslåing 

1. januar 2017 slo kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord seg sammen til én 

kommune; Sandefjord kommune. Dette var den første sammenslåingen i 

kommunereformen som ble vedtatt av Stortinget i 2014. I forbindelse med 

sammenslåingen ble det foretatt en grensejustering i Stokke, slik at Vear har blitt en 

del av Tønsberg. 
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3 Om Sandefjord kommune 
Demografi 

Sandefjord kommune er etter folketall den nest største kommunen i storfylket Vestfold 

og Telemark. Med halvøyene Østerøya og Vesterøya har kommunen en kystlinje på ca 

160 km. Sandefjord kommune har et areal på ca. 425 km2.  

 

Kommunen hadde per 3. kvartal 2019 et folketall på 63.613 innbyggere. Folketall etter 

kjønn og alder er fordelt som følger: 

 

 
Figur 1 – Folketall etter kjønn og alder  

 

Kommunens organisasjon 

Sandefjord kommune har hatt følgende administrative organisering frem til 31.12.2019, 

med sentrale stabsfunksjoner og fem kommunalområder: 
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Figur 2-Organisasjonskart –Sandefjord kommune per desember 2019

Sandefjord kommune er arbeidsplass for ca. 5.000 ansatte.

Ny organisering av Sandefjord kommune

Rådmannen besluttet i november 2019 en ny organisering av rådmannens stab og av

kommunalområdene. Arbeidet med videre endringsprosess og lokalisering har startet.

Det har bl.a. vært drøftingsmøte med fagorganisasjonene. Saken ble behandlet i

sentralt AMU og administrasjonsutvalget 9.12.2019, hvor rådmannens innstilling ble

enstemmig vedtatt. Det er igangsatt endringsprosesser innenfor hvert

kommunalområde. Det er også igangsatt et prosjekt for intern lokalisering i rådhuset.

Målet med dette arbeidet er å få til en samlokalisering i rådhuset, både av rådmannens

ledergruppe, men også ansatte som skal jobbe i samme kommunalområde. Det er

nedfelt frister for prosjektgruppens arbeid, og mye av arbeidet skal gjøres innen første

halvår 2020.

Rådmannen opplyser følgende bakgrunn for ny organisering:

Bygge mer utviklingskraft i organisasjonen og styrke kommunene som

samfunnsutvikler

Mer helhet og sammenheng I: Kommunens mål framfor kommunalområdenes

mål
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 Mer helhet og sammenheng II: Færre toppledere og større enheter for å få 

oppmerksomheten på mer overordnede mål 

 Ikke mer stab enn nødvendig – «slank og strategisk» 

 Avvikle doble funksjoner og ha tydeligere faglinjer 

 Mer helhetlig og sammenhengende organisering for barn og unge 

 

Kommunens nye vedtatte organisasjonsmodell: 

 

 
Figur 3: Ny organisasjonsmodell – Sandefjord kommune 

 

Rådmannen har også opplyst at det er igangsatt noen sentrale utviklingsprosjekter/ 

tiltak som krever samarbeid og sammenheng: 

- ny skole- og barnehagestruktur 

- leve hele livet 

- helhetlig plan for byutvikling 

- digitalisering og effektivisering 

- heltidskultur og stabilt lavt sykefravær 

 

I kontrollutvalgsmøte den 31.1.2020, ble rådmannen bedt om å orientere om 

arbeidsmiljøet innenfor Helse og omsorg. Han opplyste at i fjor høst kom det påstander 

om en «fryktkultur» innenfor Helse og omsorg. Rådmann har sjekket ut dette i alle 
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«kanaler»; gjennom lederlinjen, vernetjenesten, medbestemmelsesapparatet, samt 

undersøkelser.   

 

Representanter fra arbeidstakerorganisasjonene har kommet med innspill til 

forvaltningsrevisjon på området organisering, arbeidsmiljø og rekruttering. 

 

Det kan være risiko knyttet til organisasjonsendringer. Det ble gjennomført en 

forvaltningsrevisjon innenfor Organisering og ledelse i 2017. Vi vil derfor ikke anbefale 

å prioritere forvaltningsrevisjon innenfor dette området nå.  

 

Økonomi – KOSTRA – Nøkkeltall 20184 

 

 Kostra 2018 Sandefjord 

kommune 

Gruppesnitt 

Gruppe 13 

Landsgj.snitt 

uten Oslo 

Frie inntekter per innbygger 52.361 53.187 55.124 

Netto driftsutgifter per innbygger 53.626 56.335 - 

Langsiktig gjeld i prosent av brutto 
driftsinntekter 

 
36,3 % 

 
109,3 % 

 
105,6 % 

Fri egenkapital drift i prosent av 
brutto driftsinntekter (prosent) 

 
17,8 % 

 
12 % 

 
11,2 % 

Årets mindre/merforbruk i 
driftsregnskapet i prosent av brutto 
driftsinntekter (prosent) 

 
1 % 

 
1 % 

 
1,2 % 

 

Tabell 1: SSB: KOSTRA nøkkeltall.  Reviderte tall 17.06.2019 

 

Tabellen viser at kommunens frie inntekter5 per innbygger ligger lavest, sammenlignet 

med de to kommunegruppene som vi sammenlikner med. Dette betyr at kommunen 

har mindre midler per innbygg som fritt kan disponeres uten føringer fra staten eller 

gjeldende lover og regler.  

                                                
4 Reviderte KOSTRA-tall pr. 15.06.2019 

5 Frie inntekter er midler kommuner og fylkeskommuner fritt kan disponere uten andre føringer fra 

staten enn gjeldende lover og regler. Frie inntektene består av rammetilskudd fra staten og 

skatteinntekter 

https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/bamble/regnskap#description_KOSKG210000
https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/bamble/regnskap#description_KOSKG210000
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Tabellen viser også at Sandefjord kommune har betydelig lavere andel langsiktig gjeld 

i prosent av brutto driftsinntekter, enn snittet for Kostra-gruppe 13 (G13)6 og 

landsgjennomsnittet. Kommunen har også høyere andel fri egenkapital drift i prosent 

av brutto driftsinntekter. Dette er positive tall for kommunen.  

 

Kommunenes prioriteringer uttrykkes vanligvis i form av netto driftsutgifter per 

innbygger eller per innbygger i målgruppen. Netto driftsutgifter påvirkes av forhold som 

dekningsgrader, standard på tjenestene, produktivitet og/eller kvalitet og omfanget av 

brukerbetaling. Tabellen over viser at Sandefjord kommunes totale netto driftsutgifter 

per innbygger i 2018 var lavere enn andre sammenliknbare kommuner: kr 53.626 (63 

271 innbyggere), mens G13 hadde 56.335 kr per innbygger. Inntektsforskjeller er den 

viktigste forklaringen på at det er ulikheter i samlet tjenestetilbud når vi sammenligner 

kommuner. Lavere frie inntekter per innbygger og lavere netto driftsutgifter per 

innbygger enn sammenlignbare kommune, kan være en risiko for kvaliteten på 

kommunens tjenestetilbud. Lave netto driftsutgifter kan også bety at kommunen har en 

effektiv drift. 

 

 

                                                
6 KOSTRA-gruppe 13 (G 13): «Store kommuner utenom de fire største byene.» 
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Tabellen nedenfor viser netto driftsutgifter per innbygger i angitt målgruppe.7

 
Tabell 2 – Netto driftsutgifter per innbygger 

 

Tabellen viser at kommunen brukte mindre penger per innbygger på de aller fleste 

tjenesteområdene i 2018 enn Kostra-gruppe 13, med unntak av grunnskole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Tabell hentet fra Sandefjord kommunes Budsjett 2020 – Økonomiplan 2023 - 2023  
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4 Lokaldemokrati og virksomhetsstyring  
4.1 Lokaldemokrati 

4.1.1 Åpenhet og innsyn 

Åpenhet og innsyn er sentrale forutsetninger for et fungerende demokrati. 

Offentlighetsloven og kommunelovens regler om møteoffentlighet skal legge til rette for 

at kommunens virksomhet er åpen og gjennomsiktig. På den måten styrkes 

informasjons- og ytringsfrihet, den demokratiske deltakelse, tilliten til kommunen og 

allmenhetens kontroll.  

I ny kommunelov er møteprinsippet styrket ved at det er klargjort hva som skal anses 

som et folkevalgt organ og at det er begrenset adgang til å opprette folkevalgte organ. 

Det skal fastsettes reglement for folkevalgte organers virkeområde, virksomhet og 

saksbehandling.  

 

Sandefjord kommune har tilrettelagt for åpenhet og innsyn i offentlige dokumenter. 

Kommunen har på sin nettside en fane for Innsyn, hvor Postliste, Dokumentsøk og Søk 

på saker er tilgjengelig. Journalene viser til offentlige dokumenter, som er publisert på 

nettsiden.  

 

Nettsiden til Sandefjord kommune har en fane for Politikk hvor politiske møteplaner 

med sakslister med saksfremlegg og protokoller legges ut. Kommunestyremøter 

sendes direkte på nett og er også tilgjengelig i etterkant av møtene. 

 

Norsk Presseforbund offentliggjorde i 2018 en såkalt åpenhetsindeks. Indeksen bygger 

på tre innfallsvinkler der en sjekker hjemmesidene, om kommunene svarer på 

spørsmål og det blir sendt et innsynskrav til kommunene. Sandefjord kommune fikk 

bare 12 poeng av 30,5 mulige. 

 

Kommunen har hatt stor medieoppmerksomhet rettet mot seg siste år. Generelt er det 

risiko for at offentlighet og innsynskrav ikke håndteres i samsvar med 

offentlighetsloven. En forvaltningsrevisjon om innsyn kan kombineres med arkiv og 

journal. 
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4.1.2 Saksutredning og gjennomføring av kommunestyrets vedtak  

Kommunedirektøren har ansvar for at saker til folkevalgte organer er forsvarlig utredet, 

og at vedtak blir gjennomført uten ugrunnet opphold. Saksutredningen skal gi et faktisk 

og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på 

faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for iverksettingen av vedtaket, 

skal han si fra om det på en egnet måte. 

 

Sandefjord kommune har etablert rutiner og maler for saksutredning. Risiko i 

saksforberedelsen er at det i kortere perioder kan være kapasitets- og 

kompetanseutfordringer i organisasjonen, hvilket igjen kan føre til risiko for svekket 

kvalitet i saksutredningen og manglende oppfølging og lukking av vedtak.  

 

Kommunestyret i Sandefjord kommune vedtok den 24.09.2019 et nytt reglement for 

saksbehandling i folkevalgte organer. Det fremgår av reglementet at rådmannen skal 

sørge for at de saker som legges frem for folkevalgt organ er forberedt på en forsvarlig 

måte og i samsvar med de regler som følger av lov, reglement og andre bindende 

bestemmelser.  

 

Kommunen har etablert et system for oppfølging av formannskapets og 

kommunestyrets vedtak. Det er lagt frem rapporter for formannskapet den 4.2.2020, 

sak 15/20, på vedtak 2. halvår 2019 i formannskap og kommunestyret.  

 

4.1.3 Budsjettering og rapportering 

Kommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt 

over tid. Kommunen skal utarbeide samordnete og realistiske planer for egen 

virksomhet og økonomi og for lokalsamfunnets utvikling. 

 

Kommunestyret skal vedta årsbudsjett og økonomiplan for de fire neste årene. 

Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i 

kommunale og regionale planer skal følges opp. Økonomiplanen og årsbudsjettet skal 

vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som 

økonomiplan og årsbudsjett bygger på. Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes 

opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige. Årsbudsjettet er 

bindende. Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel.  

 



Risiko og vesentlighetsvurdering 2020-23 – Sandefjord kommune 

 

 

 

Vestfold og Telemark revisjon IKS 15 

Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2023 ble vedtatt av kommunestyret 19. desember 

2019. Budsjett og økonomiplan er rådmannens viktigste arbeidsdokument. Budsjett 

2020 og Økonomiplan 2020-2023 viser blant annet rådmannens utredning, med en 

innledning om kommunens overordnede mål og utfordringer, kommunens økonomiske 

mål, kommunens økonomiske forutsetninger fremover og befolkningsframskrivinger, en 

samlet oversikt over årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023. Videre er drifts- og 

investeringsbudsjettet nærmere beskrevet. Økonomiplan og årsbudsjett er satt opp i 

balanse, og er innrettet slik at kommunens økonomiske handlefrihet kan bli ivaretatt 

over tid. Rådmannen skriver at kommunen dermed kan yte tjenester og drive 

samfunnsutvikling til beste for innbyggerne, i tråd med kommunelovens 

formålsparagraf, den demografiske utviklingen og vedtak som fattes av 

kommunestyret. Rådmannen poengterer at driftsbudsjettet i perioden 2020-2023 

vurderes som stramt. I et økonomisk perspektiv vokser utgiftene på driftsbudsjettet mer 

enn det som er forenlig med en økonomisk bærekraft på sikt. Dette vises ved at 

driftsbudsjettets årlige bidrag til finansiering av investeringer er fallende i perioden og 

det er svært lavt i planens siste år.  

 

Ny kommuneloven har nå åpnet for at økonomiplanen kan utgjøre kommuneplanens 

handlingsdel, og rådmannen legger opp til at økonomiplanen 2021 – 2024 vil ha slik 

status.    

 

Rådmannen skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret om utviklingen i 

utgifter og inntekter, sammenholdt med budsjett. Hvis utviklingen tilsier vesentlige 

avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet.  

 

I Sandefjord rapporterer rådmannen til kommunestyret hvert tertial, i tillegg til 

årsrapportering.  

 

Regnskapsrevisor har god erfaring med kvaliteten på budsjett og oppfølgingen i 

tertialsakene. De ansatte på budsjettavdelingen har lang erfaring og god kompetanse. 

Gode budsjetter og oppfølgingen av disse gjør at kommunen sjelden får store avvik 

eller «overraskelser» ved årsslutt. 
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4.1.4 Sykefravær 

Kommunenes sak 023/19 «Sykefravær – Utvikling og årsaker», som ble behandlet i 

Administrasjonsutvalget 9.12.2019, viser status på kommunens sykefravær.  

Det fremgår av saken at kommunen har et høyt og økende sykefravær, og at 

rådmannen ønsker å orientere om kommunens arbeid for å redusere sykefraværet. 

Saken skal videre behandles i formannskapet og kommunestyret i 2020.  

Vestfold 

I daværende Vestfold fylke (offentlig- og privat sektor) gikk legemeldt fravær ned fra 

5,0 % i 2. kvartal 2018 til 4,8 % i 2. kvartal 2019. Sandefjord kommune har ikke hatt 

samme utvikling, men har derimot hatt en økning fra 6,5 % til 7,2 %. For 2. kvartal i 

2019 hadde Sandefjord kommune høyest legemeldt fraværet av alle de store 

bykommunene i Vestfold.  

Sandefjord  

Sykefraværstall hentet fra kommunens eget lønns- og personalsystem Visma HRM 

viser et akkumulert fravær (legemeldt og egenmeldt) pr. 31.10.2019 på 8,0 % for 

kommunen samlet, se tabellen nedenfor. Dette er en økning på 1,0 prosentpoeng 

sammenliknet med samme periode i 2018. 

 
Tabell 3 – sykefravær måned for måned 

 

Rådmannen skriver i saken: 

Sykefravær er komplekst og påvirkes av flere faktorer. De faktorer arbeidsgiver kan 

påvirke er i hovedsak arbeidsmiljøperspektivet og IA-perspektivet, samt forebygge det 

medisinske perspektivet gjennom godt systematisk HMS arbeid.   

 

Kostnader knyttet til sykefravær er betydelige. Det skal være fokus på sykefravær og 

forebygging av dette i lederlinjen på alle nivåer, på lik linje som for økonomi.   
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Det er nødvendig å snu utviklingen med økende sykefravær i kommunen. Den 11. 

desember 2019 har rådmannen innkalt ledere som leder avdelinger med over 9 % 

sykefravær akkumulert for 2019 (pr. 30.09.19) eller har overordnet lederansvar for slik 

avdeling. En av hensiktene med samlingen er blant annet å kartlegge hva ledere 

mener skal til for å redusere sykefraværet. Rådmannen mener det må tettere 

oppfølging til framover for å snu utviklingen.  

 

Når resultatene foreligger etter årets 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelse i januar 

2020, vil organisasjon og HR sjef foreta en analyse for å se etter sammenhenger 

mellom mestringsorientert ledelse, mestringsklima og sykefravær. Samarbeidet med 

NAV arbeidslivssenter vil bli intensivert. Oppfølgingen av enheter med høyt sykefravær 

vil bli hyppigere, og det vil bli iverksatt månedlig rapportering av sykefraværet. 

 

Rådmannen opplyste i kontrollutvalgets møte i januar 2020 at kommunen har satt i 

gang tiltak for blant annet å redusere sykefraværet – Heltidskultur og stabilt lavt 

sykefravær. Videre ble resultatene fra 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelsen fra 

2019 lagt frem. Resultatene viser at Sandefjord kommune ligger på eller over 

landsgjennomsnittet på alle kategorier, og at Sandefjord har hatt positiv utvikling på 

flere kategorier siden 2017.  

 

Ordfører har kommet med innspill om at sykefravær kan være et aktuelt område for 

forvaltningsrevisjon.  

 

Det er planlagt og satt i verk en rekke tiltak for å redusere sykefraværet. Det kan være 

risiko for at slike tiltak ikke blir godt nok fulgt opp, eller ikke har ønsket effekt. Vi mener 

derfor at det kan være aktuelt med en forvaltningsrevisjon av kommunens arbeid.  

 

4.1.5 Aktuelle tema for forvaltningsrevisjon 

 

Tema/selskap Vinkling Risiko Vesentlighet 

Åpenhet og innsyn Tiltak og praksis for 
håndtering av 
innsynssaker. Bør 
kombineres med arkiv 
og journal. 

Høy Vesentlig for 
demokrati og 
tillit. 
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Saksutredning og 
oppfølging av 
kommunestyrets vedtak 

Systemundersøkelse av 
tiltak og praksis for 
saksutredning og 
gjennomføring av 
politiske vedtak 

Middels Vesentlig for 
demokratiet at 
vedtak blir 
forsvarlig utredet 
og gjennomført. 

Sykefravær Kommunens 
forebyggende tiltak/ 
sykefraværsoppfølging 

Høy Vesentlig for at 
kommunens 
oppgaver kan 
ivaretas 
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4.2 Kommunedirektørens virksomhetsstyring  

4.2.1 Internkontroll 

Kommunedirektøren skal sørge for at administrasjonen er gjenstand for betryggende 

kontroll, jf. kommuneloven § 31-3.8 I kommunens årsberetning skal det redegjøres for 

tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll 

med virksomheten. Et nytt krav er at kommunedirektøren minst en gang i året skal 

rapportere til kommunestyret og fylkestinget om resultater fra statlig tilsyn. 

 

Det er krav om internkontroll på en rekke særlovsområder, både sektorovergripende og 

for de ulike tjenesteområdene i kommunen, f.eks. arbeidsmiljøloven, 

personopplysningsloven, opplæringsloven, barnevernloven, helse- og 

omsorgstjenesteloven og sosialtjenesteloven.  

 

Godt etablert internkontroll og gode systemer for internkontroll er vesentlig for 

oppbygningen av ny kommune.  

 

Rådmannen opplyser at modellen under viser hvordan Sandefjord kommune vil 

vurdere arbeidet med internkontroll.  

                                                
8 Denne paragrafen er en overgangsregel inntil nye regler om internkontroll trer i kraft, jf. koml kap. 25 
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Figur 4 – KS’ Modenshetspyramide - Internkontroll 

 

Kommunens mål er å få kontroll på internkontrollarbeidet. Rådmannen opplyser at 

kommunen er i ferd med å få kontroll på dette, og vurderer at kommunen per i dag 

ligger et sted mellom gult og grønt i figuren. Rådmannen opplyser at kommunen har et 

overordnet dokument, som beskriver internkontrollen, jf. kommuneloven § 31-3 nevnt 

på siden foran.   

 

For å systematisere arbeidet med betryggende internkontroll benytter kommunen det 

elektroniske systemet Compilo (tidligere Kvalitetslosen). Systemet skal ivareta og 

forenkle melding og behandling av avvik og gjennomføring av risiko og 

sårbarhetsanalyser, og være et oppdatert bibliotek over styrende dokumentasjon. Alle 

medarbeidere skal ha mulighet til å melde avvik i Compilo. I forbindelse med 

forvaltningsrevisjonen Skole i Sandefjord kommune med fokus på elevenes 

psykososiale miljø, anbefalte vi at, som en del av Sandefjord kommunes forsvarlige 

system, bør det etableres overordnede retningslinjer for melding og oppfølging av avvik 

i forhold til skolenes aktivitetsplikt, jamfør opplæringslovens § 9A-4. 
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Mangelfull internkontroll kan føre til lovbrudd og manglende måloppnåelse. Det kan 

også være en risiko knyttet til manglende oppfølging av avvik og til å bruke kunnskap 

om avvik i forbedringsarbeid innenfor ulike tjenesteområder. Internkontroll kan være et 

aktuelt område for forvaltningsrevisjon innenfor et eller flere tjenesteområder. 

 

4.2.2 Etikk og varsling 

Et av formålene med kommuneloven er å bidra til at kommuner og fylkeskommuner er 

tillitskapende. KS og Transparency International Norge (TI) anbefaler at kommuner og 

kommunale foretak og selskap har etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte, og at 

retningslinjene bør være behandlet av kommunestyret. I årsberetningen skal 

kommunen gjøre rede for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å 

sikre en høy etisk standard. 

 

Arbeidstakere har rett, og til dels plikt, til å varsle om kritikkverdige forhold på 

arbeidsplassen. Kommunen som arbeidsgiver plikt til å utarbeide rutiner for varsling av 

kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Kravene til rutiner og arbeidsgivers håndtering 

av varslingssaker er endret med virkning fra 1.1.2020. 

 

En god ytringskultur blant ansatte og gode rutiner rundt varsling, er viktig for 

lokaldemokratiet. Det er derfor viktig at kommunen sikrer at det oppleves trygt å ytre 

seg kritisk om forhold i egen virksomhet. Fra 1.1.2020 er tilrettelegging for et godt 

ytringsklima tatt inn i arbeidsmiljølovens formålsparagraf. 

 

Etiske retningslinjer 

Kommunen har ikke omtalt etikk og varsling i årsmeldingene for 2017 eller 2018. 

På kommunens nettside ligger etiske retningslinjer fra 2013 (gamle Sandefjord). Vi har 

fått opplyst at disse fortsatt er gjeldende, men at det skal legges frem et revidert utkast 

til rådmannens ledergruppe og politisk behandling i løpet av kort tid.  

 

Rutiner for varsling 

Sandefjord kommune har en ny varslingsrutine, vedtatt i juni 2019. Rutinen skal ivareta 

varsling etter arbeidsmiljøloven kapittel 2 A.  

 

Rådmannen opplyser at viktige tiltak knyttet til varsling fremover er: 

 Avklare så tidlig som mulig hvorvidt det er et varsel i lovens forstand eller ikke  
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 Ha gode rutiner for varsling og oppfølging av varsler 

 Ha en administrativ kapasitet for å håndtere varslingssaker 

 «normalisere» saksbehandling og oppfølging – ikke lage saker større enn de er 

 Ta godt vare på både varsler og den/de det er varslet om  

 

KU-leder har kommet med innspill til forvaltningsrevisjon knyttet til varslingskulturen i 

Sandefjord kommune.  

 

Vi er også kjent med at kom kommunen har hatt en større varslingssak. Slike saker 

kan svekke tilliten til at kommunen håndterer varsel i samsvar med gjeldende rutiner og 

krav. 

 

Det har ikke vært forvaltningsrevisjon av etisk arbeid og varsling etter 

kommunesammenslåingen. Dette er et område der det generelt er risiko for mangler 

knyttet til oppmerksomhet og praksis. Vi mener derfor at det kan være aktuelt med 

forvaltningsrevisjon på dette området. Det er eventuelt tilrådelig å vente til slutten av 

kommende fireårsperiode, slik at nye rutiner er etablert, og det er bedre grunnlag for å 

undersøke relevant praksis. 

 

4.2.3 Arkiv og dokumentasjon  

Kommuner og offentlige organ har ansvar for å dokumentere sin egen aktivitet både i 

et kortsiktig og et langsiktig perspektiv. I tillegg har arkivene en samfunnsmessig 

betydning for åpenhet, demokratisk aktivitet, forskning og kulturell virksomhet. En 

velfungerende postjournal og arkivordning er grunnleggende forutsetninger for å 

ivareta dette. 

 

Alle kommuner skal utarbeide en arkivplan som skal innrettes slik at den kan brukes 

som et redskap i organets internkontroll med arkivarbeidet.  

Flere studier, blant annet tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjoner, har vist at det er 

stor risiko for at mye arkivverdig materiale ikke blir arkivert.  

 

En undersøkelse gjennomført av arkivverket i 2019, viser at mange kommuner ikke 

foretar overføringer av arkivverdig materiale fra sine elektroniske systemer til 

langtidslagring, og at mange kommuner opplever at det er knapphet på ressurser for å 

følge de lovkrav som gjelder.  
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Sandefjord kommune er medeier i selskapet IKA Kongsberg, som er et interkommunalt 

selskap. Selskapets fulle navn er Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og 

Telemark IKS. IKA Kongsbergs hovedoppgave er å legge forholdene til rette for 

eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens 

intensjoner og bestemmelser, samt å bevare og formidle deponerte arkiver som har 

rettslig, forvaltningsmessig og kulturell verdi. 

 

Sandefjord kommune har et dokumentsenter som skal ivaretar kommunens 

sentraliserte dokumentforvaltning. Gjennom et felles postmottak for kommunen skal all 

post sorteres, arkivvurdert, skannet og registrert i Sandefjords sak- og arkivløsning 

Websak Fokus - for deretter å bli elektronisk fordelt til enheter og saksbehandlere. 

Arkivverket har planlagt tilsyn i Sandefjord i 2020.  

 

Arkivdanning og organisering av arkivet er vesentlig for at kommunen skal ha oversikt 

over egen saksbehandling og dokumenthåndtering. Videre er arkivet vesentlig for å 

sikre innsyn og ivareta innbyggermedvirkning og demokratiske hensyn, og for å sikre 

dokumentasjon av kommunens virksomhet for framtida.  

 

Sandefjord kommune har en sentralisert dokumentforvaltning, noe som reduserer 

risikoen. Erfaringen tilsier imidlertid at mye av risikoen for mangelfull arkivdanning 

ligger i manglende journalføring når saksbehandlere er avsendere av dokumenter, 

epost o.l. Det har ikke vært forvaltningsrevisjon av arkiv i Sandefjord tidligere. Vi 

anbefaler derfor forvaltningsrevisjon på området, selv om det er planlagt et statlig tilsyn 

i 2020. Vi mener derfor at det kan være nyttig med en forvaltningsrevisjon i slutten av 

perioden.  

4.2.4 Informasjonssikkerhet  

Informasjonssikkerhet omfatter alle tiltak som sikrer konfidensialitet, integritet og 

tilgjengelighet til informasjon og IT-systemer, det vil si alt som sørger for å gi korrekt 

informasjon til de rette menneskene til rett tid.  

 

Personopplysningsloven gjennomfører EUs personvernforordning (GDPR) i norsk rett 

og stiller krav om tilfredsstillende informasjonssikkerhet ved behandling av 

personopplysninger.  Det kreves dokumentert internkontroll. Kommunen skal ha en 

komplett oversikt over alle personopplysninger som kommunen behandler, både 

innenfor de ulike tjenesteområdene og internt over personopplysninger om 
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kommunens ansatte og politikere. Basert på disse oversiktene skal kommunen vurdere 

risiko og opprette rutiner og et aktivt system for avvikshåndtering. Kommunen skal ha 

databehandleravtaler med alle som behandler personopplysninger på vegne av 

kommunen, f.eks. leverandører av IT-systemer. Kommunene skal gjennomføre og 

dokumentere opplæring av alle ansatte innenfor personvern og informasjonssikkerhet. 

 

Sandefjord kommune har en IKT-seksjon, som har til hovepgave å bidra til stabile og 

moderne og effektive ikt-systemer med høy «oppetid» (dvs. tilgjengelighet). Dette 

omfatter administrasjonsnettet, ekstra sikret nett for systemer med sensitive 

personopplysninger (f.eks. helseopplysninger) og skolenettet for lærere og elever. 

Seksjonen skal videre sørge for høy sikkerhet både på det tekniske (mht. datainnbrudd 

og sabotasje) og på systemer med sensitive data (mht. personvern). Kommunen har 

personvernombud. Sandefjord kommune har opprettet et personvernombud som kan 

gi informasjon og råd om kommunens behandling av personopplysninger. 

 

Seksjonen har en støttefunksjon for hele kommunen. Foruten å være kommunens ikt-

faglige instans, bistår seksjonen kommunens ledelse med utforming og gjennomføring 

av kommunens digitaliseringsstrategi. Kommunens datautstyr omfatter et betydelig 

antall servere i helsenettet, administrasjonsnettet og skolenettet.  

 

Kommunen har utarbeidet styringsdokument; Informasjonssikkerhet og personvern. 

Dokumentet er rådmannens styringsdokument i internkontrollen med 

informasjonssikkerhet, og er laget på grunnlag av EUs personvernforordning og 

personopplysningsloven.  

 

Siden regelverket er nytt og omfattende er det generell risiko for at kommunen ikke har 

god nok oversikt over hvilke personopplysninger de behandler, og at de ikke har 

tilfredsstillende system og etterlevelse. Dette medfører risiko for tap av data, 

informasjon på avveie, at nødvendig informasjon ikke er tilgjengelig for de som trenger 

det, tap av tillit og omdømme og store bøter. Informasjonssikkerhet er vesentlig for 

innbyggere og ansatte, slik at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysninger. 

Det er også vesentlig at ansatte har den informasjonen de trenger, slik at de kan levere 

riktige tjenester. 
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Representanter fra arbeidstakerorganisasjonene har spilt inn at informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi kan være aktuelt for forvaltningsrevisjon.  

 

4.2.5 Anskaffelser 
Reglene om offentlige anskaffelser skal bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser, 

og at det offentlige opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige 

anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. Anskaffelser over en viss verdi skal 

kunngjøres og gjennomføres i samsvar med regulerte prosesser, og KOFA9 kan ilegge 

gebyr for ulovlige direkteanskaffelser.  

 

Reglene om offentlige anskaffelser skal også bidra til å motvirke sosial dumping, 

ivareta miljøhensyn og motvirke brudd på menneskerettighetene. Kommunene skal ha 

ulike tiltak for å ivareta disse kravene. 

 

Sandefjord kommune har en Innkjøpsseksjon, som bl.a. har ansvaret for e-handel og 

for å inngå innkjøpsavtaler innenfor lov om offentlige anskaffelser.  

  

Sandefjord har siden 01.06.02 hatt ansvaret for driften av sekretariatsfunksjonen for 

Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid (VOIS). VOIS ble etablert i 01.01.96 og er et 

formalisert samarbeid som har alle kommuner i Vestfold som medlemmer samt at 

Høgskolen i Sørøst Norge og Fylkesmannen i Vestfold er avtalemedlemmer. VOIS er 

organisert som et vertskommunesamarbeid i henhold til Kommunelovens § 20-2, der 

Sandefjord kommune er vertskommune. VOIS sitt sekretariat er samlokalisert med 

Sandefjord kommunes innkjøpsseksjon og har 3 årsverk til å utføre sekretariatets 

oppgaver. VOIS har et rådgivende styre som består av rådmennene fra alle 

kommunene. Sekretariatets utgifter finansieres ved overføringer fra medlemmene i 

samarbeidet (inkl. Sandefjord) samt gjennom samkjøpsproveny.  

 

Formålet med VOIS er å inngå best mulige innkjøpsavtaler, forvalte avtaleporteføljen, 

sørge for innkjøpsfaglig utvikling og samarbeide med andre offentlige virksomheter og  

innkjøpssammenslutninger. 

 

                                                
9 Klagenemnda for offentlige anskaffelser 
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Sandefjord kommune har en prosedyre fra november 2017, som angir hovedlinjene for 

anskaffelser, hvordan ansvar og avgjørelsesmyndigheten er, samt hvordan 

anskaffelser organiseres. Videre har kommunen bl.a. en ny prosedyre, datert 

12.12.2019, som gjelder for kjøp omfattet av forsyningsforskriften og med en verdi 

under EØS-terskelverdien. 

 

Regnskapsrevisor har, som en del av regnskapsrevisjonen, kontrollert 

anskaffelsesområdet i flere år uten å finne vesentlige feil. Revisor er videre kjent med 

at kommunen har et godt innkjøpsmiljø, ettersom VOIS er samlokalisert med 

innkjøpsavdelingen.  

 

Ordfører har nevnt at A-krim Vestfold10 har fokus på risiko for misligheter i forbindelse 

med innkjøp og kommet med innspill om at dette kan være et aktuelt tema for 

forvaltningsrevisjon i Sandefjord.   

 

Det kan være risiko knyttet til anskaffelser som kommunen gjør selv. Videre kan det 

være risiko for at kommunen ikke følger opp samfunnsansvaret ved anskaffelser, i 

samsvar med de skjerpede lovkravene som har kommet de siste årene. Særlig risiko er 

det knyttet til oppfølging av kontraktsvilkår om samfunnsansvar (barnearbeid, 

menneskerettigheter m.m.). Det kan også være risiko for at det ikke er avklart hvem 

som har slikt oppfølgingsansvar når det gjelder kontrakter som er inngått i 

innkjøpssamarbeidet (rammeavtaler).   

 

Gode og lovlige anskaffelser er vesentlig for omdømme og tillit, og for forebygging av 

korrupsjon og ivaretakelse av samfunnsansvar.  

 

Anskaffelser kan være et aktuelt område for forvaltningsrevisjon.  

 

4.2.6 Offentlig støtte 
EØS-avtalen forbyr tildeling av offentlig støtte til foretak, dersom støtten kan vri eller 

true med å vri konkurransen og påvirke samhandelen innen EØS-området. Kommunen 

kan gi lovlig støtte innenfor de rammene og prosedyrekravene som følger av reglene 

om offentlig støtte. 

                                                
10 A-krim Vestfold er et samarbeid mot arbeidslivskriminalitet i Vestfold.  
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En del kommuner tilbyr selv eller gjennom eierskap, varer og tjenester i 

konkurranseutsatte markeder, f.eks. badeland, kafedrift, utleie av næringseiendom og 

håndtering av næringsavfall. Slik konkurranseutsatt aktivitet skal være tydelig atskilt fra 

annen offentlig virksomhet, slik at det ikke skjer en ulovlig kryssubsidiering. 

Investeringer i næringsvirksomhet og omsetning av offentlig eiendom og tilrettelegging 

for næringsvirksomhet kan også gi risiko for ulovlig støtte.  

 

4.2.7 Kunst  
Kommunens kunst kan utgjøre store verdier, både økonomisk, kulturelt og historisk. 

Kommunen bør derfor ha en oppdatert oversikt over den kunsten som kommunen har 

ansvar for, og gode rutiner for å ta vare på og sikre disse verdiene. Ansvarsforhold for 

administrasjon og forvaltning av kunst i kommunen, herunder om kunstverk er 

tilstrekkelig forsikret, bør være avklart og dokumentert.  

 

På kommunens intranett (Innsiden) ligger det en rutine som beskriver hvordan 

kommunens originale kunstverk skal registreres. Kunstregister skal gi en samlet 

oversikt over kommunens kunstsamling, der kunstnerisk kvalitet ses i forhold til 

innkjøps- og forsikringsverdi.  

 

Kommunalsjef for Kultur og fritid har opplyst at kunstregisteret for gamle Sandefjord 

kommune skal være oppdatert, men kunstregisteret er ikke oppdatert for hele den nye 

kommunen. De holder på med å kartlegge kunst i gamle Stokke. Per nå har de ingen 

oversikt over hvor store verdier kommunen har i kunst. Det er en risiko at kommunen 

ikke har en oppdatert oversikt over kunsten og hvilke verdier kommunen har i kunst.   

 

4.2.8 Aktuelle tema for forvaltningsrevisjon 
 

Tema/selskap Vinkling Risiko Vesentlighet 

Internkontroll Overordnet system, 
implementering og 
etterlevelse. 
F.eks. risikovurdering,  
avvikshåndtering. 

Middels Vesentlig for 
måloppnåelse og 
intern styring 

Arkiv og 
dokumentasjon 

Journalføring og 
arkivdanning, innsyn. 
Eventuelt følge opp 
tilsyn fra Arkivverket. 

Høy Vesentlig for 
kommunens 
oversikt og å sikre 
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Aktuelt mot slutten av 
perioden. 

innsyn og 
demokrati 

Etisk arbeid og varsling Kommunens arbeid 
med etiske 
retningslinjer og etisk 
refleksjon – 
antikorrupsjonsarbeid. 
Tilrettelegging for 
varsling, 
varslingskultur. 
Aktuelt mot midten  
av perioden. 

Høy Vesentlig for tillit 
og omdømme 

Informasjonssikkerhet GDPR,  
Generell 
internkontroll, evt 
vinkles mot praksis 
innenfor et eller flere 
utsatte tjeneste-
områder 

Middels Vesentlig for at 
personopplysninger 
ikke kommer på 
avveie og at 
ansatte har 
nødvendig 
informasjon 

Anskaffelser Mulige vinklinger: 
Etterlevelse av 
regelverket generelt 
og risiko for 
misligheter i 
forbindelse med 
innkjøp. 
Etterlevelse av 
regelverket om 
samfunnsansvar. 

Middels Vesentlig for tillit 
og omdømme 

Sikring av kunst Kommunens rutiner 
og praksis for å sikre 
verdifull kunst  

Middels Vesentlig for å sikre 
kommunens 
verdier i kunst 
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5 Tjenesteyting – kvalitet, rettssikkerhet 

og produktivitet 
Kommunene forvalter en stor del av fellesskapets midler. Det meste av disse midlene 

blir brukt til å produsere de tjenestene som innbyggerne trenger. Tjenestene skal ha 

det omfang og den kvalitet som loven krever, og skal produseres så effektivt som 

mulig.  

 

Vi presenterer tjenesteområdene etter den organiseringen kommunen har per 

1.1.2020, med fire kommunalområder;  

- Helse, sosial og omsorg 

- Oppvekst og kunnskap 

- Kultur, idrett og fritid 

- Miljø- og plansaker 

 

5.1 Kommunalområde Helse, sosial og omsorg 

Kommunalområdet helse, sosial og omsorg (HSO) består av følgende seksjoner: 

 Administrasjon HSO 

 Barneverntjenesten 

 Familie og helse 

 NAV 

 Bolig, aktivitet og avlastning 

 Sandefjord medisinske senter 

 Bo- og behandlingssenter 

 Senter og hjemmetjenester 

Kommunalområdet har følgende strategiske mål:  

 Barn med et vanskelig utgangspunkt klarer seg bedre som voksne. 
 Innbyggerne er i stand til å ta vare på seg selv og ivareta egen helse.  
 Tjenestene utformes slik at etterspørselen etter heldøgns omsorg reduseres 

 

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen får tilbud om 

nødvendige helse- og omsorgstjenester. Dette omfatter alle pasient- og brukergrupper, 
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herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, 

rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunen har plikt 

til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestenes 

omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift.  

5.1.1 Seksjon Barneverntjenesten 

Barnevernets oppgaver er regulert i lov om barnevernstjenester. Hovedoppgaven er å 

sikre at barn og unge får trygge oppvekstvilkår, og at de som lever under forhold som 

kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. 

Barneverntjenesten skal medvirke til at barns interesser ivaretas også av andre 

offentlige organer, og skal samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer. 

 

Det er gjort flere endringer i barnevernloven i 2018, og forslag til ny barnevernslov har 

vært på høring i 2019. Lovendringene vil ytterligere styrke barnets perspektiv og bidra 

til økt vekt på forebygging og tidlig innsats.  

 

Antall barn og unge som får hjelp fra barnevernet på landsbasis har økt. Fra 2013 til 

2018 har antallet bekymringsmeldinger økt fra 52 000 til 57 000, og 83 % av 

bekymringsmeldingene går videre til en undersøkelsessak i 2018. På landsbasis ble 

det satt i verk tiltak i 40 % av de avsluttede undersøkelsene, og 88 % av disse ble 

avsluttet innen fristen på 3 måneder. 

 

Barneverntjenesten skal ivareta en sårbar målgruppe som ikke alltid kan ivareta egne 

behov og ønsker. Det er derfor særlig viktig at barneverntjenesten har tilstrekkelig 

kompetanse og kapasitet til å fatte riktige vedtak og følge dem opp systematisk over 

tid.  

 

Det er ofte flere og sammensatte årsaker til at utsatte barn og unge kommer i kontakt 

med barnevernet. Barna og deres familier får ofte bistand fra flere etater. Å sikre et 

tverrfaglig samarbeid er derfor viktig.  

 

Seksjon Barneverntjenesten i Sandefjord kommune er delt inn i fire enheter; 

småbarnsenhet, barneenhet, ungdomsenhet, enhet for omsorg, samt stab. Hver enhet 

ledes av en enhetsleder. Leder av stab deles med seksjon familie og helse. 

Organiseringen legger vekt på korte beslutningslinjer og utvikling av spisskompetanse 

innenfor de ulike aldersgruppene. Organiseringen skal gi en god sammenheng i 
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tjenestetilbudet, legge til rette for samhandling med øvrige kommunale instanser og 

andre samarbeidspartnere, og oppleves som oversiktlig og brukervennlig.   

 

Barnevernstjenestens har følgende målsetting  

 Barnevernstjenesten skal være en moderne, samfunnsmessig oppdatert, 

kompetent, tilgjengelig og serviceinnstilt tjeneste. 

 

Det fremgår av budsjett 2020 og årsplan 2020-2023, at det er en stadig utfordring å få 

egnede fosterhjem fra Bufetat (statlig barnevern), som har ansvar for å skaffe 

fosterhjem til kommunene. Flere av fosterhjemmene er i stor geografisk avstand fra 

Sandefjord. Dette gir utfordringer både for barnet og barnevernstjenesten.  

 

Kostra 2018 – 

Nøkkeltall 

Sandefjord Kostragruppe 

13 

Landet uten 

Oslo 

Netto driftsutgifter til 
barneverntjenesten per 
innbygger 0-22 år (kr) 

7218 7879 8319 

Barn med melding ift. Innbyggere 
0-17 år (prosent) 

4,7 4,5 4,5 

Prosentdelen barn med 
undersøkelse ift. innbyggere 0-17 
år (prosent) 

4,9 4,8 4,8 

Barn med barnevernstiltak ift. 
innbyggere 0-22 år (prosent) 

2,9 3,5 3,9 

Brutto driftsutgifter (funksjon 
244) per barn med undersøkelse 
eller tiltak (kr) 

39162 48283 49929 

Brutto driftsutgifter per barn 
som ikke er plassert av 
barnevernet (funksjon 251) (kr) 

25327 40287 39268 

Barn med undersøkelse eller 
tiltak per årsverk (funksjon 244) 
(antall) 

17,6 18,9 18,9 
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Undersøkelser med 
behandlingstid innen 3 måneder 
(prosent) 

100 88 87 

 

Tabell 4 – Kostra 2018 – Nøkkeltall barnevern 

 

Tabellen viser at Sandefjord har noe lavere netto driftsutgifter til barneverntjenesten 

per innbygger 0-22 år, sammenlignet med Kostragruppene i tabellen. Prosentandelen 

av barn med melding og undersøkelser er på samme nivå i Sandefjord som de 

sammenliknbare kostragruppene. Andelen barn med tiltak i forhold til innbyggere 0-22 

år i Sandefjord er imidlertid noe lavere enn de to andre Kostra-gruppene. Dette tyder 

på at noen færre av undersøkelsene i Sandefjord ender opp i tiltak, sammenliknet med 

kostragruppe 13 og landet uten Oslo. Videre har Sandefjord markant lavere brutto 

driftsutgifter per barn med undersøkelse eller tiltak og per barn som ikke er plassert av 

barnevernet, enn de sammenlignbare Kostra-gruppene i tabellen.  

 

Tabellen viser også at Sandefjord har overholdt behandlingsfristen for undersøkelse 

innen 3 måneder i alle saker i 2018.  

 

Fylkesmannen har i 2019 gjennomført tilsyn med ettervern og samarbeid mellom 

barneverntjenesten og NAV i Sandefjord kommune. Det ble ikke avdekket lovbrudd i 

forbindelse med tilsynet.  

 

Rådmannen har spilt inn at barnevern er et krevende område som kan være aktuelt for 

forvaltningsrevisjon. Representanter fra rådmannens ledergruppe har også foreslått 

barnevern som et aktuelt tema for forvaltningsrevisjon.  

 

Barneverntjenesten er et område med generelt høy risiko. Barnevern kan derfor være 

et aktuelt tema for forvaltningsrevisjon, da det ikke har vært forvaltningsrevisjon på 

området etter kommunesammenslåingen. Aktuelle temaer for forvaltningsrevisjon kan 

være kvalitet og kompetanse, begrunnelser av vedtak, vurderinger av barnets beste og 

barnets rett til å bli hørt samt oppfølging av biologiske foreldre etter 

omsorgsovertakelse. 
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5.1.2 Seksjon familie og helse 

Seksjonen omfatter  

 miljørettet helsevern,  

 overgrepsmottaket i Vestfold,  

 fysio- og ergoterapitjenester,  

 helsestasjons- og skolehelsetjeneste, helsetjeneste for flyktninger, 

jordmortjeneste, smittevern, reisevaksinasjon, 

 tjenester rettet mot psykisk helse og rusoppfølging, samt lavterskel helse- og 

dagtilbud for rusmisbrukere.   

 
Seksjonens overordnede mål er at innbyggerne opplever:  

 en helsefremmende kommune og prioritering av forebyggende arbeid.  

 at det legges til rette for økt brukermedvirkning, hvor det tas utgangspunkt i det 

som er viktig for den enkelte bruker.  

 at kommunen er langt fremme på innovasjon, digitale løsninger og 

velferdsteknologi.  

 at det sikres rett kvalitet og sammenheng i tjenestetilbudet.  

 at de tilbys likeverdige og tilgjengelige tjenester.   

 

Kostra 2018 – 

Nøkkeltall 

Sandefjord Kostragruppe 

13 

Landet uten 

Oslo 

Avtalte fysioterapiårsverk per 
10.000 innbyggere (årsverk) 9,5 9,2 9,6 

Avtalte årsverk i helsestasjons- 
og skolehelsetjenesten per 10 
000 innbyggere 0-20 år (årsverk) 37,9 37,9 42,2 

Andel nyfødte med 
hjemmebesøk innen to uker 
etter hjemkomst (prosent) 96,8 91,4 90,6 

Netto driftsutgifter til tilbud til 
personer med rusproblem per 
innbygger 18-66 år (kr) 314,9 495,0 470,7 

 

Tabell 5 – Kostra 2018 – Nøkkeltall helsetjenester  

 

Tabellen viser at Sandefjord kommune ligger på samme nivå som Kostragruppe 13,  
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når det gjelder avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10.000 

innbyggere 0-20, og noe under snittet for landet uten Oslo. Sandefjord har en noe 

høyere andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst, enn de 

sammenlignbare gruppene. Tabellen viser også at kommunen har lavere netto 

driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer per innbygger 18-66 år enn snittet 

for Kostra-gruppene.  

5.1.3 Helsestasjonstjeneste og skolehelsetjeneste 

Kommunen skal tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og ungdom 0–20 år. 

Tilbudet skal fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold, og 

forebygge sykdommer og skader, jf. helsestasjonsforskriften §§ 1-1 og 2-1.  

 

I følge Barneombudet opplever mange at det er for få helsesøstre og at de har for liten 

tid på skolen. Dette understøttes av undersøkelser som viser at helsesøstre verken har 

tid til å gjøre de lovpålagte oppgavene eller til oppsøkende arbeid og 

informasjonsarbeid.  

 

I 2017 utarbeidet Helsedirektoratet en nasjonal faglig retningslinje for det 

helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 

Retningslinjene er utarbeidet for å tydeliggjør de faglige kravene til hvordan tjenesten 

for barn og unge 0–20 år skal være. Den består også av anbefalinger om hvordan 

innholdet i tjenesten bør være for å oppnå god praksis og dermed også faglig 

forsvarlighet i hele landet. 

 

Tjenesteområdet helsestasjonstjeneste og skolehelsetjeneste er delt i tre enheter:  

 Helsestasjonstjeneste og skolehelsetjeneste barneskole 0-12 år er delt i to 

enheter. Hver enhet gir tjenester ved tre helsestasjoner/familiesentre med 

tilhørende barneskoler. Sandefjord har 25 barneskoler.  

 Skolehelsetjeneste ungdom/jordmortjeneste/smittevern/migrasjonshelse som 

gir tjenester ved ti ungdomsskoler, fire videregående skoler og ved helsestasjon 

for ungdom. Kommunens svangerskapsomsorg, smittevernarbeid og 

migrasjonshelse er organisert i denne enheten.  

 

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er sentral i forebyggende folkehelsearbeid og 

skal være tilgjengelig for alle, og kan være et aktuelt tema for forvaltningsrevisjon. 
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Helsestasjons- og skolehelsetjenesten kan eventuelt inngå i en tverrfaglig 

forvaltningsrevisjon om velferdstjenester til barn og unge, se mer om dette nedenfor.  

 

5.1.4 Psykisk helse og rusomsorg 

Kommunene har en sentral rolle i å identifisere, utrede, behandle og følge opp 

personer med psykiske lidelser. Dette er også et felt med behov for koordinerte 

tjenester og tverrfaglig samarbeid, både innad i kommunen og med 

spesialisthelsetjenesten. Både skolehelsetjenesten og PPT kan ha en viktig rolle i 

arbeidet med å forebygge sykdom. Kommunen skal også skaffe bolig og sikre 

nødvendig bo-oppfølging til dem som trenger det.  

 

Fra 2019 skal kommunene også betale for pasienter innen psykisk helsevern som blir 

liggende på sykehus i påvente av kommunalt tilbud. 

 

Fra 2020 skal alle kommuner skal ha psykologkompetanse. Rekruttering av flere 

psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er en av regjeringens 

satsinger for å styrke kvalitet og kompetanse i det tverrfaglige arbeidet innen psykisk 

helse og rus, vold- og traumefeltet. Det er lagt til rette for at alle landets kommuner kan 

motta tilskudd til lønn til psykologstillinger.  

 

Innenfor rusomsorgen er det behov både for forebyggende arbeid og tiltak knyttet til 

behandling. Dette er et område med behov for koordinering internt i kommunen og 

mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.  

 

Prop. 15S (2015-2016) er regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet, i perioden 2016 

til og med 2020. Forslagene omhandler tiltak som skal legge til rette for en forbedret, 

forsterket, tverrsektoriell og samordnet innsats, og det har skjedd en viss opptrapping 

av statlige bevilgninger til rusfeltet 

 

Seksjon psykisk helse og rus i Sandefjord kommune er delt i tre enheter: 

- Enhet familie og ung voksen 

- Enhet kortvarig psykisk helsehjelp 

- Enhet psykisk helse og rus 
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Tjenestene skal gi innbyggerne i målgruppen nødvendige og tilstrekkelige 

helsetjenester. Bistand gis gjennom individuell oppfølging, ulike tilrettelagte tiltak, og 

samordning av disse. Målet er økt livskvalitet og mestring; slik at disse personene kan 

fungere best mulig i familie og samfunn.  

 

Lave netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer per innbygger 18-66 år 

enn snittet for Kostra-gruppene, kan være en risiko for at tilbudet innen rus og psykisk 

helse ikke er godt nok. En forvaltningsrevisjon innenfor tema rus og psykisk helse, kan 

være aktuelt.   

5.1.5 NAV - Sosiale tjenester  

Kommunen har et ansvar for å tilby tjenester som skal bidra til sosial trygghet og bedre 

levekår for økonomisk vanskeligstilte. Formålet med sosialtjenesteloven er å bedre 

levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den 

enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial 

inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Utsatte barn og unge og deres familier skal 

få et helhetlig og samordnet tjenestetilbud.  

Kommunen skal ha kunnskap om innbyggernes levekår, finne forebyggende tiltak og 

tilby tjenester som skal bidra til sosial trygghet og bedre levekår for økonomisk 

vanskeligstilte.  

 

På landsbasis har utbetalingene til sosialhjelp økt de siste årene. I 2018 ble det utbetalt 

6,95 milliarder kroner i økonomisk sosialhjelp, en sum som er 3,2 prosent over 2017-

tallene, målt i faste priser. I følge SSB er det betydelige forskjeller mellom kommunene.  

 

Totalt har kontoret til NAV Sandefjord ca. 128 faste årsverk, både statlige og 

kommunale, samt diverse prosjektstillinger. Av disse er ca. 58,0 faste, kommunale 

årsverk.  

Kommunens målsetting innenfor økonomisk sosialhjelp: 

 Yte økonomisk sosialhjelp til de som ikke kan sørge for sitt livsopphold, med 

sikte på å gjøre søker selvhjulpen.  

 Bidra til at flest mulig som søker sosialhjelp klarer å komme seg i lønnet arbeid, 

eventuelt får trygdeytelser.  

 Redusere antall bostedsløse, redusere varsel om, og begjæring, om utkastelser 

i tråd med nasjonale mål.  
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 Gi bistand, råd og veiledning for å redusere/få kontroll over gjeldsbyrde og for å 

forebygge behov for økonomisk sosialhjelp. 

 

Kommunen skriver i budsjett- og økonomiplan 2020-2023 at det er påbegynt en 

omstilling for å redusere sosialhjelpsutgiftene i kommunene. Et viktig grep i dette vil 

være å øke antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet, for å få flere ut i 

arbeid/utdanning. Programmet skal gi deltakerne mulighet til å komme i arbeid/aktivitet 

gjennom tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging. Dette vil føre til at 

kostnadene til kvalifiseringsstønad blir høyere enn det som her er oppgitt, men 

samtidig vil utbetalinger til sosialhjelp bli lavere. Sosialhjelpsutgiften til flyktninger (de 

som kommunen mottar integreringstilskudd for) dekkes av integreringstilskuddet.  

 

I 2018 er det innført begrensninger i hvor lenge man kan motta den statlige ytelsen 

arbeidsavklaringspenger. Fra 2017 til 2018 økte utgifter til sosialhjelp i Norge med 

rundt 500 millioner kroner. En tredel av økningen gjelder tidligere mottakere av 

arbeidsavklaringspenger.  

 2017 2018 

Sosialhjelpsmottakere 

(antall) 1875 1870 

Sosialhjelpsmottakere 

18-24 år (antall) 391 385 

Tabell 6 – Kostra 2017 og 2018 – Antall sosialhjelpsmottakere i Sandefjord  

 

 2017 2018 

Sandefjord 1986 2091 

Vestfold 1880 2019 

Landet 1536 1605 

Tabell 7 – Kostra 2017 og 2018 – Gjennomsnittlig stønad per innbygger 16 år og over (kr) 

 

 

 

 

 

 



Risiko og vesentlighetsvurdering 2020-23 – Sandefjord kommune 

 

 

 

Vestfold og Telemark revisjon IKS 38 

 2017 2018 

Sandefjord 54074 57834 

Vestfold 50409 53334 

Landet 47283 49886 

Tabell 8 – Kostra 2017 og 2018 – Gjennomsnittlig stønad per tilfelle (kr) 

 

Antall personer med sosialhjelp har vært relativt stabilt i Sandefjord fra 2017 - 2018. 

Gjennomsnittlig stønad per innbygger ligger på tilnærmet nivå med Vestfold i 2017 og 

2018, men høyere enn snittet for landet.  

 

Gjennomsnittlig stønad per tilfelle har økt fra 2017 til 2018 i Sandefjord og ligger over 

både Vestfold og landet for begge årene.   

 

For personer med behov for økonomisk sosialhjelp er det viktig å få en rask avgjørelse.  

 

Fylkesmannen mottok i 2019 67 rettighetsklager på saker etter sosialtjenesteloven 

(sosiale tjenester i NAV) i Sandefjord kommune. 54 av disse sakene ble stadfestet, 

mens 6 saker ble endret helt eller delvis og 9 saker ble opphevet og sendt tilbake for 

ny behandling. Sandefjord har en noe lavere andel stadfestet (80%) enn snittet for 

Vestfold og Telemark (84%). En omgjøringsrate på 20% kan være en indikasjon på 

risiko på dette området.  

 

Siden 2017 har det vært et krav om at det skal stilles vilkår om aktivitet for tildeling av 

økonomisk stønad til personer under 30 år, med mindre tungtveiende grunner taler mot 

det. Det er risiko for at kommuner ikke følger opp aktivitetsplikten i tilstrekkelig grad. 

Konsekvens kan være økt passivisering og økte sosialhjelpsutbetalinger for 

kommunen. Fylkesmannen har gjort flere tilsyn som viser at mange kommuner i Norge 

ikke sikrer at vilkår brukes i tråd med lovkravet.  

 

Høy gjennomsnittlig stønad per tjenestemottaker i Sandefjord og resultatet av 

Fylkesmannens klagesaksbehandling, tyder på at det er risiko ved denne tjenesten.  

En representant fra rådmannens ledergruppe har forslått Sosialtjeneste/NAV som et 

aktuelt område for forvaltningsrevisjon.  
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5.1.6 Barnefattigdom  

Bekjempelse av fattigdom er et av FNs bærekraftmål. Gjennom sitt ansvar for å 

forebygge sosiale problemer og bedre levekårene for vanskeligstilte, er kommunen en 

viktig aktør i innsatsen mot barnefattigdom i Norge. Kommunens ansvar på dette 

området er først og fremst regulert gjennom barnevernloven og sosialtjenesteloven.  

 

Tall fra Bufdir11 viser at ett av ti norske barn vokser opp i fattigdom. Trenden de siste 

årene har vært at antall barn som vokser opp i fattigdom øker.  

 

En undersøkelse Riksrevisjonen har gjort, viser at samarbeid og koordinering av 

tjenester rettet mot barnefattigdom ikke er godt nok i mange kommuner. I desember 

2016 ble det derfor laget retningslinjer for samarbeid mellom barneverntjenesten og 

NAV.  

 

I følge Bufdir bodde 13,5 % av alle barn i Sandefjord kommune i husholdninger med 

vedvarende lavinntekt i 2017. Snittet for Vestfold var 11,7 %.  

 

Det kan være en risiko for at samarbeid og koordinering av tjenester rettet mot 

barnefattigdom ikke er godt nok. Barnefattigdom kan inngå i en forvaltningsrevisjon om 

velferd for barn og unge.  

 

5.1.7 Boligsosialt arbeid  

Flere kommuner har utfordringer i arbeidet med å sikre varig bolig for vanskeligstilte på 

boligmarkedet.  

 

I nasjonal strategi for boligsosialt arbeid 2014 – 2020 er det fastlagt felles nasjonale 

mål og prioriterte innsatsområder, og kommunene har en nøkkelrolle i å realisere 

målene. Vi er ikke kjent med om det kommer nye statlige føringer fra 2020. 

Kommunenes bruk av de statlige virkemidlene har betydning for arbeidet med å sikre 

varig bolig for vanskeligstilte på boligmarkedet.  

 

                                                
11 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne- og familiedepartementet (BFD), 

og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling 

og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner. 
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I Sandefjord kommune er boligsosialt arbeid organisert under Seksjon for bolig, 

aktivitet og avlastning (BOA), som gir tjenester til personer med funksjonsnedsettelser 

og til personer med rus- og psykiatriproblematikk. I tillegg er tjenester til enslige 

mindreårige flyktninger organisert i seksjon BOA.  

 

5.1.8 Flyktninger 

 

Boliger og tiltak enslige mindreårige flyktninger  

Det er forventet at enheten vil ha omsorg for ca. 30 enslige mindreårige flyktninger i 

2020. Antallet avhenger både av mottak og av antallet som går ut av ordningen; pga. 

alder, familiegjenforening eller flytting. En stor andel av de enslige mindreårige 

flyktningene bor i bolig med døgnbemanning. I tillegg bor mange i egen hybel/leilighet 

der de får oppfølging fra ambulant team, mens noen få bor hos 

vertsfamilie/fosterfamilie. Enheten har en årsverksramme på ca. 19 årsverk; inkl. 6 

årsverk i boligen Tassebekkveien, som skal legges ned i løpet av 2020. 

 

Det er en risiko for at den offentlige innsatsen for å hindre bostedsløshet ikke er 

helhetlig og målrettet.  

 

Introteam flyktninger 

Formålet med introduksjonsloven er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for 

deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet. 

Introduksjonsprogrammet skal bidra til at deltakerne blir kvalifisert for arbeid eller 

videre utdanning.   

 

Bare halvparten av de som hadde plikt og krav til norskopplæring i 2017 fikk det av 

kommunen innen fristen på 3 måneder.12 Det er risiko for at mange kommuner ikke 

sikrer god nok gjennomføring. 

 

Kommunenes mottak av flyktninger fikk en topp i 2015/2016 da flyktningstrømmen til 

Europe og Norge økte dramatisk. Det var hovedsakelig personer fra Syria som sto for 

                                                
12 Kilde: IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) er underlagt Kunnskapsdepartementet, og skal 

gjennomføre regjeringenes integreringspolitikk. 
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økningen. I 2016 ble det bosatt 15 000 flyktninger mens det for 2019/2020 bosettes 

rundt 5 000 flyktninger.  

 

I 2019 vedtok kommunestyret i Sandefjord (KST 014/19) å bosette 40 flyktninger; i 

henhold til anmodning fra IMDI. Det ble ikke anmodet om bosetting av enslige 

mindreårige flyktninger. I budsjett- og økonomiplan 2020-2023 er det forutsatt at 

samme antall bosettes i de påfølgende årene i økonomiplanperioden. I tillegg er det 

budsjettmessig forutsatt familiegjenforening av syv personer samt netto tilflytting av 

fem personer per år. I følge budsjett- og økonomiplan 2020-2023, er det stor usikkerhet 

knyttet til både utgiftene til flyktninger og integreringstilskuddet. Dette har sammenheng 

med hvor mange som bosettes inneværende år, sammensetningen av de som 

kommer, f.eks. om det er enslige, familier, barn eller voksne, og hvilken bosetting som 

vedtas for de neste årene. I Sandefjord benyttes deler av integreringstilskuddet til å 

finansiere andre tjenester i kommunen, enn det som inngår i beregningsgrunnlaget for 

integreringstilskuddet; altså brukes midlene også til andre enn målgruppen.  

 

Kommunestyret har også vedtatt å bosette 40 flyktninger i 2020, i tråd med anmodning 

fra IMDI, sak 114/19. 

5.1.9 Krisesenter 

Kommunen skal sørge for et krisesentertilbud som skal kunne brukes av personer som 

er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og som har behov for 

rådgivning eller et trygt og midlertidig botilbud. Kommunen skal sørge for god kvalitet 

på tilbudet. Det er fastsatt nærmere krav til organisering, innhold og samordning med 

andre instanser i lov og forskrift.  

 

Krisesenteret i Vestfold er en stiftelse, som startet sitt arbeid for voldsutsatte kvinner og 

barn i 1981. Krisesenteret i Vestfold ligger i Tønsberg, og er Krisesentertilbud for alle 

kommunene i gamle Vestfold fylke. 

5.1.10 Pleie- og omsorgstjenesten 

Kommunene har ansvar for tjenestetilbudet til alle mennesker med behov for pleie- og 

omsorgstjenester, uten hensyn til alder eller diagnose. Omfanget av pleie- og 

omsorgstjenestene har økt de siste årene. Det økende behovet skyldes både at 

tjenestetilbudet har blitt bygd ut i takt med at det blir stadig flere eldre, særlig i 

aldersgruppen over 90 år, og at det har vært en sterk økning i antall yngre mottakere 

(under 67 år).  
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Kommunale helse- og omsorgstjenester består i hovedsak av ulike former for 

hjemmetjenester, som for eksempel hjemmesykepleie og praktisk bistand, opphold i 

institusjon, herunder sykehjem, og tilbud om avlastningstiltak, støttekontakt og 

omsorgslønn. Personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig 

assistanse har rett til å få slike tjenester organisert som brukerstyrt personlig 

assistanse, jf. pasient og brukerrettighetsloven § 2-1d.  

 

Pleie- og omsorgstjenesten i Sandefjord kommune er en felles betegnelse for seksjon 

for bolig, aktivitet og avlastning, seksjon bo- og behandlingssenter, seksjon Sandefjord 

medisinske senter og seksjon senter og hjemmetjeneste.   

Tabellen nedenfor viser en oversikt over døgnbemannede plasser i institusjon og 

bofellesskap.  

 

Tabell 9 – Oversikt døgnbemannende plasser i institusjon og bofellesskap – Sandefjord kommune 

 

Kommunen har budsjettert med 18 mill. kr i driftsutgifter for 18 nye sykehjemsplasser 

fra 1. mars 2023. De nye plassene vil etableres i nybygg på Nygård.  

Handlingsplan Leve hele livet i Sandefjord kommune 

Kommunestyret vedtok handlingsplanen Leve hele livet i Sandefjord kommune den 

21.06.2018. Til grunn for arbeidet med mål og tiltak i handlingsplanen ligger HSOs 

strategiske mål, tidligere presenterte satsningsområder, og kommunale planer og 

politiske saksutredninger der retningsvalget omtales. Våren 2018 ble 

stortingsmeldingen Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre publisert. Reformen vil 
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ha stor betydning for det videre arbeidet med retningsvalget Best hjemme lengst mulig, 

og for rullering av handlingsplanen.  

Kompetanseløft 2020 – helse og omsorgstjenester 

Regjeringen har utviklet en handlingsplan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i 

de kommunale helse- og omsorgstjenestene; Kompetanseløft 2020. Formålet med 

planen er å bidra til en faglig sterk tjeneste, og å bidra til å sikre at den kommunale 

helse- og omsorgstjenesten har tilstrekkelig og kompetent bemanning. Gjennom 

Kompetanseløft 2020 vil kommunene oppfordres til å sette de samlede 

kompetanseutfordringene på dagsorden i den helhetlige kommunale planleggingen. 

Det er satt av midler som kommunene kan søke om til videre- og etterutdanning. 

Sandefjord kommune har planlagt kompetanseutvikling innenfor HSO-området for 233 

personer i 2020 og 270 personer i 2021. 

Kostra- Nøkkeltall 2018 Sandefjord 

Kostragruppe 

13 

Landet uten 

Oslo 

 
2018 2018 2018 

Årsverk helse og omsorg per 10 
000 innbygger (årsverk) 384,1 289,9 311,6 

Andel brukerrettede årsverk i 
omsorgstjenesten m/ 
helseutdanning (prosent) 70 74,6 74,8 

Andel innbyggere 80 år og over 
som bruker hjemmetjenester 
(prosent) 30,3 29,5 31,6 

Andel brukere av 
hjemmetjenester 0-66 år 
(prosent) 54 33,2 47,5 

Andel innbyggere 80 år og over 
som er beboere på sykehjem 
(prosent) 8,9 11,3 12,1 

Utgifter per oppholdsdøgn i 
institusjon (kr) 4252 3788 3710 

Andel private institusjonsplasser 
(prosent) 13,4 3,6 5,4 

Legetimer per uke per beboer i 
sykehjem (timer) 0,84 0,64 0,57 
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Andel innbyggere 67-79 år med 
dagaktivitetstilbud (prosent) 0,31 0,56 0,67 

 

Tabell 10 – Kostra 2018 – Nøkkeltall helse og omsorg 

 

Fylkesmannen mottok i 2019 21 rettighetsklager på saker helse og omsorgstjenester i 

Sandefjord kommune. 15 av disse sakene ble stadfestet, mens 1 saker ble endret helt 

eller delvis og 5 saker ble opphevet, sendt tilbake for ny behandling. En omgjøringsrate 

på 29 % kan være en indikasjon på risiko på dette området.  

 

Nedenfor har vi presentert de største seksjonene innenfor pleie og omsorgstjenestene. 

Seksjon Bolig, aktivitet og avlastning 

Seksjon for bolig, aktivitet og avlastning (BOA) gir tjenester til personer med 

funksjonsnedsettelser og til personer med rus- og psykiatriproblematikk. I tillegg er 

tjenester til enslige mindreårige flyktninger organisert i seksjon BOA. Seksjonen har et 

differensiert tilbud ut i fra den enkeltes behov, som omfatter døgnbemannede boliger, 

ambulerende booppfølging, avlastning, støttekontakt, BPA (brukerstyrt personlig 

assistent) og aktivitets- og arbeidstilbud for seksjonens målgrupper. Seksjonen er for 

tiden organisert i tre enheter med til sammen 23 avdelinger på omkring 40 

tjenestesteder. Seksjonen har i løpet av 2018 og 2019 avviklet to av enhetene og 

fordelt avdelingene på de tre resterende enhetene. Seksjonen har følgende tre 

enheter: 

 Administrasjon bolig, aktivitet og avlastning 

 Bolig, avlastning, ambulante tjenester og dagaktivitetstilbud 

 Boliger og tiltak enslige mindreårige flyktninger 

Seksjon Sandefjord medisinske senter 

Sandefjord medisinske senter har 61 døgnplasser. To av plassene er knyttet til 

legevakta, mens resterende plasser er organisert i pleieenhetene. Senteret har tre 

pleieenheter; rehabiliterings- og korttidsenhet, intermediær enhet (forsterket 

korttidsavdeling) med øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD) og lindrende- og 

korttidsenhet.   

I tillegg til døgnenhetene er følgende funksjoner og enheter organisert i seksjonen 

Sandefjord medisinske senter: 24-timers legevakt med to ØHD/observasjonssenger, 
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ergo- og fysioterapitjenester til voksne, legetjenester, korttidslager for hjelpemidler, 

lærings- og mestringssenter, frisklivssentral og ferdighetssenter, samt 

vaktmestertjenester for både Sandefjord medisinske senter og Kamfjord og Nygård bo- 

og behandlingssenter.  

 

Sandefjord medisinske senter er en viktig aktør mht. gjennomføringen av 

handlingsplanen «Leve hele livet i Sandefjord». 

 

Seksjon Bo- og behandlingssenter 

Seksjon bo- og behandlingssentre består av institusjonene Nygård bo- og 

behandlingssenter, Kamfjordhjemmet bo- og behandlingssenter, Soletunet bo- og 

behandlingssenter, Andebu bo- og behandlingssenter, og tre bofellesskap for personer 

med demenssykdom. Seksjonen gir døgntilbud til pasienter med forskjellig 

omsorgsnivå innen eldreomsorgen. I tillegg til drift av disse institusjonene er kostnader 

til kjøp av institusjonsplasser; i hovedsak på Mosserødhjemmet, budsjettert i seksjon 

bo- og behandlingssentre. Nygård sentralkjøkken, som også er produksjonskjøkken for 

seksjon Sandefjord medisinske senter, er organisert i denne seksjonen.  

Seksjonens døgnplasser benyttes i hovedsak til langtidsopphold, men også til 

korttidsopphold og avlastning. Seksjonens årsverksramme er ca. 380 faste årsverk.  

Seksjonens institusjoner og bofellesskap har de siste årene hatt en jevn økning i antall 

beboere og pasienter med behov for spesialtilpassede tjenester. Multisyke eldre, 

konsekvenser av samhandlingsreformen samt større bredde i alderssammensetningen 

stiller økende krav til kompetanse og kvalitet. Innen tjenestetilbudet for personer med 

demens, kognitiv svikt og alderspsykiatriske lidelser har antall personer med 

omfattende hjelpebehov økt. Dette påvirker tjenestens kompetanse- og ressursbehov. 

Seksjon Senter og hjemmetjenester 

Seksjonen omfatter administrasjon, hjemmesykepleie, praktisk og personlig bistand, 

personlig assistent ordning, bo- og servicesentre og dagsenter.   

Hjemmetjenesten består av; ti enheter for hjemmesykepleie, to enheter for praktisk 

bistand, tre enheter for personlig assistent ordning og fire bemannede 

omsorgsboliger/bofellesskap, inkl. felles nattjeneste og sykepleietjeneste. Fra 2018 er 

det etablert to årsverk for avansert klinisk sykepleie i sykepleietjenesten. 

Hjemmetjenesten har 380 årsverk.  



Risiko og vesentlighetsvurdering 2020-23 – Sandefjord kommune 

 

 

 

Vestfold og Telemark revisjon IKS 46 

Bo- og service sentrene skal gi tilbud om trygge boliger og aktiviserende og 

forebyggende tiltak som tar utgangspunkt i brukerens egne ønsker. Fokusområdet er 

det vanlige livet, det vil si aktivitet, sosialt nettverk, opplevelser, kultur i hverdagen og 

ernæring.  

Sandefjord kommune har historisk satset mer på hjemmebaserte tjenester enn 

sammenlignbare kommuner. I årene framover er det vedtatt å øke satsningen på 

hjemmebaserte tjenester ytterligere. Målet er å møte store deler av tjenestebehovet 

som et økende antall eldre vil føre med seg med hjemmebaserte tjenester. En av 

målsettingene i handlingsplanen «Leve hele livet» i Sandefjord er å redusere 

dekningsgraden på institusjonsplasser, samtidig som dekningsgraden på 

senterleiligheter økes. Det er et mål å tilpasse senterdriften til brukernes endrede 

behov, slik at de kan bo her livet ut. I tillegg er det et mål å jobbe for å opprettholde 

eldres ernæringsstatus, blant annet via senterkjøkken. Det framgår av handlingsplanen 

at disse målene vil kunne kreve økt bemanning. Tjenesten er ikke lovpålagt, men 

forventes å føre til redusert økning i behov for lovpålagte tjenester.  

Dagsentertjenesten er et dagaktivitetstilbud for mennesker med demens og for eldre 

med behov for dagtilbud utover tilbudet på bo- og servicesentrene. Enheten består av 

fem dagsenter og et demensteam, og ledes av en enhetsleder. Demensteamet 

kartlegger og følger opp pasienter med demenssykdom i samarbeid med fastlegene og 

hjemmesykepleien. Fra 1.1.2020 har kommunene plikt til å kunne tilby 

dagaktivitetstilbud for personer med demens. Dagsentertjenesten i Sandefjord har fått 

tilskudd fra Helsedirektoratet for å opprette dagsenterplasser.  

 

Det kan være risiko knyttet til tjenester innenfor pleie- og omsorgstjenester. 

Representanter fra rådmannens ledergruppe har foreslått at det kan være aktuelt med 

forvaltningsrevisjon innenfor omsorgstjenester bolig og hjemmetjenester. 

Representanter fra arbeidstakerorganisasjonene har spilt inn at et aktuelt tema for 

forvaltningsrevisjon kan være vold og trusler som berører ansatte innenfor HSO.   

Det har ikke være forvaltningsrevisjon på dette området etter 

kommunesammenslåingen. Forvaltningsrevisjon innenfor ulike tema innen pleie- og 

omsorgstjenester kan derfor være aktuelt. 
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Samhandlingsreformen  

Kommunen skal sørge for bevilgninger som er nødvendige for å yte tjenester og sette i 

verk tiltak som kommunen har ansvaret for. Kommunen skal inngå samarbeidsavtale 

med regionalt helseforetak om utskrivningsklare pasienter, jf. lov om kommunale helse- 

og omsorgstjenester § 6-1. Kommunene må betale helseforetakene for pasienter som 

er utskrivningsklare fra sykehus, dersom kommunen ikke kan ta imot pasientene som 

avtalt. Departementet har gitt nærmere bestemmelser om ordningens omfang og 

innhold, jf. forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Sandefjord 

kommune betalte kr 2,6 mill. kroner i 2018 til sykehuset for utskrivningsklare pasienter 

som kommunen ikke kunne ta imot. 

 

Kommunene skal ha et døgntilbud for øyeblikkelig hjelp, både for somatiske lidelser og 

for voksne pasienter med psykisk helse- og/eller rusmiddelproblemer jf. helse og 

omsorgstjenesteloven § 3-5.  

Folkehelsearbeid 

Arbeidet med folkehelse og å forebygge sykdom er sentralt i samhandlingsreformen. 

Arbeidet er forankret i folkehelseloven. Kommunen skal fremme helse og søke å 

forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Kommunen skal fastsette mål og 

strategier for folkehelsearbeidet. Utgangspunktet for mål og strategier skal være 

kommunens identifisering av sine folkehelseutfordringer. Hensikten med at kommunen 

skal sette mål og strategier, er å sikre politisk og tverrsektoriell forankring av 

folkehelsearbeidet. 

 

Folkehelseloven setter krav til politisk forankring av folkehelsearbeidet og for en 

langsiktig, systematisk innsats. Det innebærer at kommuner og fylkeskommuner skal 

ha oversikt over helsetilstanden til befolkningen i sin kommune/sitt fylke og de faktorer 

som påvirker helsetilstanden. Denne kunnskapen skal legges til grunn i 

kommuneplanarbeidet. 

 

Sandefjord kommune har i 2019 utarbeidet en oversikt over helsetilstand og 

påvirkningsfaktorer, regulert i folkehelseloven med forskrift. Dokumentet kalles 

Folkehelseoversikt. De fem hovedtemaene i Folkehelseoversikten er:  

befolkningssammensetning, helsetilstand og helserelatert adferd, oppvekst- og levekår, 

miljø (kjemisk, fysisk, biologisk og sosialt) samt skader og ulykker. 
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Folkehelseoversikten baserer seg på flere datakilder nasjonalt og lokalt, herunder 

Ungdata-undersøkelsen og Levekårskartkartleggingen som ble gjennomført i 

kommunen våren 2019. Dokumentet er en viktig del av kommunens samlede 

kunnskapsgrunnlag i arbeidet med planstrategi og overordnede planer. Dokumentet 

egner seg godt for tverrsektoriell samhandling der samfunnsutfordringene ikke eies av 

ett politikkområde, men må løses på tvers av utvalg og tjenesteområder. 

Videre har Sandefjord kommune en folkehelsekurator. 

Rådmannen har spilt inn Eldrepolitikk, som et mulig tema for forvaltningsrevisjon, med 

mulige vinklinger innenfor vold, overgrep etc., ernæringsstatus, effektivitet og kvalitet 

med knappe ressurser. 

5.1.11 Aktuelle tema for forvaltningsrevisjon HSO 

Tema/selskap Vinkling Risiko Vesentlighet 

Barnevern Saksfeltet er stort og 
sammensatt, og det kan 
være risiko på flere 
områder: forebygging og 
samhandling, 
økonomistyring, 
saksbehandling, tilsyn og 
oppfølging av barn i 
fosterhjem m.v. Vinkling 
bør utredes/velges i 
forbindelse med 
bestilling/planlegging. 

Høy Vesentlig for 
velferd til svake 
grupper og 
kommunens 
økonomi 

Velferd for barn og unge  Mulige vinklinger: 
Helsestasjon og 
skolehelsetjeneste, 
Tverrfaglig samarbeid i 
tjenester for barn og 
unge. 
Barnefattigdom.  

Middels Vesentlig for 
velferd til svake 
grupper 

Rus / psykisk helse Tjenestekvalitet, sikring 
av helhetlig og koordinert 
tjenestetilbud. 

Middels Vesentlig for 
velferd til svake 
grupper 

Tjenenester innen pleie og 
omsorg 

Saksfeltet er stort og 
sammensatt, og det kan 
være risiko på flere 
områder. Vinkling bør 
utredes/velges i 
forbindelse med 
bestilling/planlegging.  

Middels Vesentlig for 
velferd svake 
grupper 
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Vold og trusler som 
berører ansatte i HSO 

Arbeidsgivers ansvar for 
forebygging og tiltak. 

Middels Vesentlig for de 
ansattes trygghet 
på jobb 

NAV - sosiale tjenester Forebyggende arbeid og 
kvalitet i tjenesten. 

Middels Vesentlig for 
velferd til svake 
grupper og 
kommunens 
økonomi  
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5.2 Kommunalområde Oppvekst og kunnskap  

 

Kommunalområdet oppvekst og kunnskap består av en administrasjon og to seksjoner: 

 Barnehage  

 Skole 

Hovedmål:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnehage 

 

5.2.1 Barnehage 

Som eier og myndighetsutøver har kommunen mange oppgaver på 

barnehageområdet. Kommunen skal blant annet sørge for plass til alle barn med rett til 

barnehageplass, drifte egne barnehager i samsvar med gjeldende krav, godkjenne 

barnehager, yte tilskudd til private barnehager, samordne opptak, drive veiledning og 

føre tilsyn både etter barnehageloven og etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler 

og barnehager.  

 

Det er nasjonal maksimalpris for barnehageplass, rett til søskenmoderasjon og 

moderasjonsordninger for lavinntektsfamilier (prisreduksjon og gratis kjernetid).  

 

I Sandefjord er det 22 kommunale og 37 private barnehager. Andelen private 

barnehager er høy.  

 

Kommunens oppgaver på barnehageområdet er todelt. Som eier har kommunen 

ansvaret for administrasjon og drift av kommunale barnehager. Rollen som 

Kommunalområdet for oppvekst og kunnskap har følgende overordnede mål:    
Barn og unge skal sikres:  

1. Et høyere læringsutbytte individuelt og samlet  
2. Et helhetlig opplæringsløp 1 – 16 år  
3. Et solid grunnlag for å gjennomføre videregående opplæring  
4. En høy grad av trivsel, glede, mestring og selvfølelse  
5. At barnehagen/skolen har en høy grad av lovetterlevelse og systematisk internkontroll  

  
Medarbeidere skal:  

1. Ha høy kompetanse  
2. Benytte evidensbaserte undervisningsmetoder  
3. Ha felles språk- og begrepsbruk  
4. Ha et samarbeid preget av åpenhet og respekt  
5. Ha like arbeids- og lønnsvilkår og en enhetlig kultur  
6. Jobbe mot felles målkommunal samhandling om de spesielt utsatte barna.  
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barnehagemyndighet omfatter ansvaret for både kommunale og private barnehager, 

med oppgaver som tilsyn og kontroll, driftstilskudd, spesialpedagogisk hjelp og andre 

fellesoppgaver.   

 

Kommunens mål på tjenesteområdet: 

1. Sandefjord kommune skal øke andelen barn i barnehage, spesielt blant 

minoritetsspråklige barn.  

2. Barnehagene i Sandefjord skal gi et likeverdig og tilrettelagt tilbud til alle 

barn. 

 

Kostra- Nøkkeltall 2018 Sandefjord 

Kostragruppe 

13 

Landet uten 

Oslo 

 
2018 2018 2018 

Andel barn 1-2 år i barnehage, i 
forhold til innbyggere 1-2 år 
(prosent) 80,5 84,1 83,9 

Andel barn 1-5 år i barnehage, i 
forhold til innbyggere 1-5 år 
(prosent) 90 92,2 92,1 

Andel barn 3-5 år i barnehage, i 
forhold til innbyggere 3-5 år 
(prosent) 96 97,3 97,3 

Andel barn i kommunale 
barnehager i forhold til alle barn 
i barnehage (prosent) 37 40,1 49 

Antall barn korrigert per årsverk 
til grunnbemanning, alle 
barnehager (antall) 6 5,9 5,8 

Andel barnehagelærere i forhold 
til grunnbemanning (prosent) 45,7 40,4 40,8 

Andel barn, eksklusive 
minoritetsspråklige, som får 
ekstra ressurser, i forhold til alle 
barn i kommunale barnehager 
(prosent) 4,3 3,8 3,7 

Korrigerte brutto driftsutgifter til 
barnehager (f201, f211, f221) per 
korrigerte oppholdstimer i 
kommunale barnehager (kr) 69,3 73,9 74,1 



Risiko og vesentlighetsvurdering 2020-23 – Sandefjord kommune 

 

 

 

Vestfold og Telemark revisjon IKS 52 

Andel minoritetsspråklige barn i 
barnehage i forhold til 
innvandrerbarn 1-5 år (prosent) 72,3 81,9 81,9 

 
Tabell 11 – Kostra 2018 – Nøkkeltall barnehage 

 

Når det gjelder andel barn med barnehageplass (både store og små) ligger Sandefjord 

kommune lavest av sammenligningsgruppene. Det er større andel av barn i alderen 3-

5 år enn små barn i barnehagene. Små barn representerer også noe større andel i de 

private barnehagene. Sandefjord kommune har desidert størst andel av private 

barnehager og større andel av barnehagetilbudet gis i privat regi.    

  

Når det gjelder voksentetthet, har barnehagene i Sandefjord tidligere hatt større 

utnyttelse enn sammenligningsgruppen. Ny bemanningsnorm ble innført fra 1.august 

2018, med krav om at alle barnehager innfrir normen innen 1.august 2019. KOSTRA- 

tall for 2018 viser at bemanningsnormen i kommunen sett under ett er oppfylt. 

Sandefjord kommune har samtidig en høyere andel barnehagelærere i 

grunnbemanningen. Sandefjord kommune bruker minst per innbygger i målgruppen, 

per produsert oppholdstime, sammenlignet med Kostra-gruppene i tabellen.     

 

Andel minoritetsspråklige barn i barnehagen er lavest i Sandefjord, sammenlignet med 

Kostra-gruppe 13 og snittet for landet uten Oslo.  

 

Våren 2018 gjennomførte barnehagemyndigheten i Sandefjord stedlig tilsyn med 10 

barnehager, med temaet barnehagens psykososiale miljø - personalets ansvar og 

rolle. Ingen av barnehagene fikk avvik i henhold temaet for tilsynet.  

 

Regnskapsrevisors inntrykk er at kommunen har gode rutiner og ordninger for 

fakturering og innkreving av foreldrebetaling. Videre er revisors erfaring at kommunen 

er gode på å følge riktige satser for foreldrebetaling.   

 

Kommunen skal gi driftstilskudd til private ordinære barnehager, og skal beregne 

kommunens tilskuddssats i samsvar med gjeldende regler. Kommunen har høy andel 

private barnehager, og risiko i tilknytning til beregning og oppfølging av tilskudd til 

private barnehager vil bli vurdert i forbindelse med revisors årlige etterlevelseskontroll. 

Etterlevelseskontrollen vil kunne avdekke behov for forvaltningsrevisjon.  
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Representant fra rådmannens ledergruppe har spilt inn at det kan være aktuelt med 

forvaltningsrevisjon innenfor barnehage. Kommunen eier mange små barnehager, og 

disse kan være sårbare med hensyn til om de har tilstrekkelige rutiner til oppfølging av 

barn med spesielle behov, og barnas forberedelse til skolegang. 

5.2.2 Grunnskole  

Kommunen har ansvaret for grunnskoleopplæringen. Kommunen skal sørge for at 

opplæringen tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte elev, jf. 

opplæringsloven § 1-3. Dette stiller store krav til planlegging og organisering. 

Kommunen skal ha et system som gjør det mulig å vurdere om kommunen ivaretar 

sine forpliktelser etter opplæringsloven, jf. § 13-10.  

 

Kompetanseheving i barne- og ungdomsskolen er fortsatt et nasjonalt satsingsområde. 

Det legges særlig vekt på videreføring og utvidelse av antall plasser på lederutdanning 

for rektorer, og videreføring og økte økonomiske intensiver til å gjennomføre etter- og 

videreutdanning for lærere. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark informerer om at det 

i de siste årene har vært en jevn, og til dels markert, økning i antall søknader som er 

anbefalt og godkjent fra skoleeier. 

 

Barnetrinnet omfatter 21 barneskoler med skolefritidsordning, morsmål/tospråklig 

fagopplæring, leirskoleundervisning ved Knattholmen kystleirskole og Aarholttunet 

leirskole, samt svømmeopplæring.  

 

Ungdomstrinnet omfatter 6 ungdomsskoler.  

Kommunens mål på tjenesteområdet:  
1. 85 – 95 % av elevene skal fullføre og bestå vgs.   
2. Forbedre resultatene på nasjonale prøver på 5. og 8. og 9. trinn i en 

fireårsperiode.  
3. Øke antall grunnskolepoeng på hver enkelt skole i en fireårs-periode.  
4. Gutter og jenter skal opp på samme nivå.  
5. Sikre at alle elever knekker lesekoden.  
6. Forsterke tilpasset opplæring for alle og redusere andelen elever med 

spesialundervisning.  
7. Sikre at alle elever har et godt psykososialt læringsmiljø.  
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Kostra- Nøkkeltall 2018 Sandefjord 

Kostragruppe 

13 

Landet uten 

Oslo 

 
2018 2018 2018 

Årstimer til særskilt 

norskopplæring per elev med 

særskilt norskopplæring (antall) 36,2 32,6 37,3 

Årstimer til spesialundervisning 

per elev med spesialundervisning 

(antall) 116 135,1 137,6 

Elever i kommunale og private 

grunnskoler som får særskilt 

norsksopplæring (prosent) 5,2 5,9 5,2 

Elever i kommunale og private 

grunnskoler som får 

spesialundervisning (prosent) 9,3 7,5 7,9 

Elever på mestringsnivå 3-5, 

nasjonale prøver i lesing 8.trinn 

(prosent) 73,6 74,6 73,5 

Elever på mestringsnivå 3-5, 

nasjonale prøver i regning 8.trinn 

(prosent) 69,7 70,5 69,6 

Gjennomsnittlig 

grunnskolepoeng (antall) 41,3 41,9 41,7 

Netto driftsutgifter til 

grunnskolesektor (202, 215, 222, 

223), per innbygger 6-15 år (kr) 105096,5 103718,8 112561,8 

Årstimer til særskilt 

norskopplæring per elev med 

særskilt norskopplæring (antall) 36,2 32,6 37,3 

Tabell 12 – Kostra 2018 – Nøkkeltall grunnskole 
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Tallene viser at antall årstimer til elever med spesialundervisning er lavere enn 

gruppene vi sammenligner med i tabellen. Kommunen har også en høyere andel 

elever som får spesialundervisning, enn sammenligningsgruppene.  

Det fremgår av tilstandsrapport for skolen 2018, at spesialundervisningen fortsatt er 

høy i Sandefjord kommune, og at bekymringen er størst på ungdomstrinnet. Videre 

skriver rådmannen at det er betydelig forskjell på gutter og jenter når det gjelder 

enkeltvedtak, og de vil se nærmere på guttenes faglige utbytte av opplæringen og 

kvaliteten på undervisningen.   

 

Det er en risiko for at elever med vedtak om spesialundervisning ikke får det tilbudet de 

har krav på, og det kan være aktuelt med en forvaltningsrevisjon på området.  

 

I 2020 foretas det en generell reduksjon i barneskolenes rammer på ca. 2 mill. kr.  

Dette har bakgrunn i at lærertettheten på barnetrinnet er noe høyere enn kravet.  

 

I 2019 ble det gjennomført forvaltningsrevisjonen «Skolemiljø i Sandefjord kommune 

med fokus på elevenes psykososiale skolemiljø». Formålet med forvaltningsrevisjonen 

var å vurdere, med utgangspunkt i opplæringslovens §§ 9 A-4 og 13-10, hvordan 

skoleeier og skolene arbeider systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø for 

elevene. Revisors overordnede konklusjon var at Sandefjord kommune som skoleeier 

har etablert et forsvarlig system for å sikre at kravene i opplæringsloven § 9A-4 blir 

oppfylt, men at systemet på enkelte områder kan styrkes.  

 

Vold og trusler om vold som berører ansatte i skolen har kommet som innspill til 

forvaltningsrevisjon av representanter fra arbeidstakerorganisasjonene.  

SFO 

Kommunen skal tilby SFO til alle som ønsker det. Ordningene skal ha vedtekter i 

samsvar med opplæringsloven § 13-7, og elever i SFO skal sikres et godt fysisk og 

psykososialt miljø. Utover dette er det ikke fastsatt nasjonale kvalitetskrav til 

skolefritidsordningen. SFO kan finansieres med foreldrebetaling (selvkost), jf. § 13-7. 

 

I Sandefjord representerer antall barn i SFO litt over halvparten av elevene i 

målgruppen (1.440/2.800). Av disse er det ca. 900 som har hel plass. Innen det enkelte 

skoleår er det normalt at antallet reduseres gjennom året, særlig frem mot sommeren 

når skoleåret nærmer seg slutten.   
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Skoleskyss  

Elever med lang eller farlig reisevei og elever som på grunn av sykdom eller 

funksjonshemming har behov for skyss, har krav på gratis skoleskyss. 

Myndighetsutøvelse og det praktiske og økonomiske ansvaret for skyssen er delt 

mellom kommunen og fylkeskommunen, avhengig av hva som er grunnlaget for retten 

til skyss for den enkelte elev, jf. opplæringsloven § 13-4. 

I Sandefjord får 15,7 % av elevene i grunnskolen skoleskyss.  

5.2.3 Kulturskole 

Alle kommuner skal ha et kulturskoletilbud til barn og unge, enten alene eller i 

samarbeid med andre kommuner, jf. opplæringsloven § 13-6.  

 

Sandefjord kommune har kulturskole som tilbyr undervisning i musikk, teater og visuell 

kunst for barn og unge fra 2-19 år. Informasjon om kulturskolen ligger tilgjengelig på 

kommunens hjemmeside.  

 

5.2.4 PPT 

Hver kommune skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste, eventuelt i samarbeid med 

andre kommuner. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet 

med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til 

rette for elever med særlige behov. Elever som ikke har eller kan få tilfredsstillende 

utbytte av den ordinære undervisningen, har rett til spesialundervisning, jf. 

opplæringsloven § 5-1. Det er store forskjeller mellom kommuner og mellom skoler når 

det gjelder antall elever med vedtak om spesialundervisning.   

 

I januar 2018 ble PP- tjenesten fra tidligere Stokke og Sandefjord samlokalisert. PP-

tjenesten i Sandefjord skal hjelpe barnehager og skoler i arbeidet med 

kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge bedre til rette for barn og 

elever med særlige behov.  

 

Det er et mål at brukere skal ha rask tilgang på å drøfte sin bekymring med rådgivere 

fra PP-tjenesten, og det gjennomføres drøftingsmøter gjennom hele året med 

foresatte, barn, barnehager og skoler. I drøftingsmøtene gis veiledning, og det 

avgjøres hvorvidt det skal henvises for videre utredning. I 2018 etablerte PP-tjenesten 
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bedre kjennskap til og samarbeid med andre tjenester i kommunen og 

fylkeskommunen. 

 

Sandefjord kommune har en høy andel elever med spesialundervisning, spesielt blant 

gutter på ungdomstrinnet. 

 

Det kan være risiko for at PPT ikke har god nok kapasitet. Tjenesten er vesentlig fordi 

det kan ha stor forebyggende betydning for læringsmuligheter og et godt voksenliv for 

den enkelte. PPT kan eventuelt inngå i en forvaltningsrevisjon om velferdstjenester til 

barn og unge.  

5.2.5 Aktuelle tema for forvaltningsrevisjon 

Tema/selskap Vinkling Risiko Vesentlighet 

Spesialundervisning Får elever det de har 
krav på etter 
opplæringslova? 

Høy Vesentlig for 
velferd til svake 
grupper  

PPT  Alternative vinklinger: 
Får barnehagene den 
hjelpen de trenger av 
PPT? 
Får skolene den 
hjelpen de trenger av 
PPT? 

Høy Vesentlig for 
velferd til svake 
grupper  

Vold og trusler om vold som 
berører ansatte i kommunen -  
skole/ HSO  

Systemundersøkelse 
av rutiner og praksis 

Middels Vesentlig for 
ansattes trygghet 
på jobb 
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5.3 Kommunalområde Kultur, idrett og fritid  

Kommunalområde Kultur, idrett og fritid (KIF) omfatter følgende seksjoner: 

 KIF Administrasjon 

 Bibliotek 

 Kultur og kino 

 Park, idrett og friluftsliv 

Hovedmål for kommunalområdet  
  
Kommunen vil  

 videreutvikle Sandefjord som kultur- og fritidskommune gjennom et bredt 
spekter av kultur- og fritidstilbud, som kan bidra til kulturell læring, deltagelse og 
gode opplevelser, og skape engasjement, toleranse og omsorg for den enkelte, 
uavhengig av alder, kjønn, økonomisk og sosial status, funksjonsevne, etnisitet 
og religion.  

 bidra til attraktive, gode og trygge bo- og livsforhold for alle, fremme inkludering, 
trivsel og et godt liv for innbyggerne generelt, og for barn og unge spesielt, og 
bidra til god folkehelse, både fysisk og psykisk. 

 

Kommunalområdet skal sikre en god og verdig gravplassforvaltning, og søke å bevare 

kommunens grønne preg med trivelige parker, plasser og friområder.  

Kommunalområdet er tillagt ansvar for by- og stedsutvikling. Utviklingen av by og 

tettsteder til attraktive bomiljøer hva gjelder infrastruktur, kollektivtrafikk, handel, 

aktivitetsmuligheter, kulturopplevelser, rekreasjon, parker og grøntområder, krever god 

samhandling med de øvrige kommunalområdene.   

 

Strategisk kultur-, idrett- og fritidsplan for Sandefjord kommune for perioden 2019 – 

2031, jf. KST-sak 89/19 gir føringer for kommunalområdets videre arbeid. 

 

Tilskuddsordninger  

Kommunen yter tilskudd til idretts- og kulturformål. Både profesjonelle, amatører og 

frivillige lag og organisasjoner kan være mottakere av slike tilskudd. 

 

Kommunens budsjett for driftstilskudd og prosjekttilskudd inkl. tilskudd til større 

arrangementer på sommeren og diverse priser (barne- og ungdomspris, kulturpris og 

ærespris) utgjør 9,336 mill. kroner i faste driftstilskudd for 2020. Det største tilskuddet 

er budsjettert til Vestfoldmuseene IKS med kr 4.084.000 for 2020.  
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5.3.1 Bibliotek 

Kommunene har ansvar for folkebibliotek og skolebibliotek. Alle kommuner skal ha en 

fagutdannet biblioteksjef, og bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent.  

Sandefjordbibliotekene består av Andebu, Sandefjord og Stokke bibliotek. Bibliotekene 

formidler litteratur, informasjon og kultur, tilbyr studieplasser og oppsøkende 

virksomhet overfor skoler, eldre og andre som ikke selv kan komme til biblioteket. 

Bibliotekene er nøytrale møteplasser og arenaer for offentlige samtaler og debatt, og 

de største kulturelle og sosiale møteplassene i kommunen. 

 

Informasjon om kommunens bibliotek, tjenester og arrangementer ligger tilgjengelig på 

kommunens hjemmeside.  

5.3.2 Kultur og kino 

Kommunen skal sørge for økonomiske, organisatoriske, informerende og andre 

relevante virkemidler og tiltak som fremmer og legger til rette for et brett spekter av 

kulturvirksomhet regionalt og lokalt, jf. kulturloven § 4. Kommunen skal sørge for 

at kulturlivet har forutsigbare utviklingskår, legge til rette for deltakelse i kulturaktiviteter 

og sørge for at personer, organisasjoner og institusjoner har tilgang til informasjon om 

økonomiske støtteordninger og andre virkemidler, jf. kulturloven § 5.  

 

Seksjon kultur og kino skal bidra til å videreutvikle Sandefjords kulturtilbud, og legge til 

rette for et bredt og godt tilbud av kulturarrangementer og kinoforestillinger. 

Avdelingene skal også bidra til et godt oppvekstmiljø ute i lokalmiljøene, gjennom 

kulturell opplæring, tilrettelegging og gjennomføring.   

 

Seksjonen omfatter følgende enheter: 

- sentralene for frivillighet og friskliv 

- tilskuddsordninger 

- kulturhusdrift inkl. kino 

- kulturformidling 

 

Hjertnes kulturhus er kommunens kulturelle storstue og er et sambrukshus for kino, 

kulturarrangementer, konferanser o.l., og rommer tre saler og ett uteamfi, samt en lav- 

terskelscene i foajeen. 
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5.3.3 Park, idrett og friluftsliv 

Seksjonen skal bidra til god folkehelse, fremtidsrettet by- og stedsutvikling og utvikling 

av nærdemokrati i hele kommunen. Dette gjøres ved å legge til rette for at 

befolkningen skal ha gode muligheter for varierte fysiske aktiviteter, naturopplevelser 

og rekreasjon, og mulighet til å påvirke utviklingen i sitt nærmiljø med hensyn til både 

sosiale møteplasser og fysisk tilrettelegging. Seksjonen skal bidra til å bevare 

kommunens sentra med et grønt preg. Den skal også gi kommunens innbyggere 

verdige gravplasser, kirkegårder og minnelunder.  

 

Seksjonen har ansvar for investeringer, drift og vedlikehold av parker, friområder, 

lekeplasser, idrettsanlegg, svømmehallen og ishallen i Bugårdsparken, kirkegårder og 

gravlunder, tilskuddsordninger til frivillige lag og foreninger, og tilskudd til kirkelig 

fellesråd og andre tros- og livssynssamfunn. Seksjonen har også ansvar for 

gravplassforvaltningen.  

 

I tillegg til strategisk kultur-, idrett- og fritidsplan, nevnt over, har kommunen Temaplan 

for idrett og fysisk aktivitet med tiltakslister for perioden 2019-2028, og Temaplan for 

friluftsliv med tiltaksplan for samme periode. 

 

Vi har ikke foreslått noen aktuelle tema for forvaltningsrevisjon innenfor dette 

kommunalområdet.  
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5.4 Kommunalområde Miljø- og plansaker  

Fra 1. januar 2020 er kommunalområdet for næringsutvikling og eiendomsforvaltning 

avviklet og eiendom er overført til kommunalområdet for miljø og plansaker.   

Utvalgte effektmål for området er:  
 Vi planlegger og legger til rette for god infrastruktur som fremmer god folkehelse.  
 Vi er en grønn kommune som har høy bevissthet og fokus på klima og miljø.  
 Våre brukere skal oppleve god, objektiv og likeverdig behandling, som gis til rett 

tid.  
 Alle innbyggere kjenner seg trygge på at de bor i et godt organisert og sikkert 

lokalsamfunn.  
 Vi skal bidra til å redusere klima-/gassutslipp og vurderer miljøkonsekvenser i 

alle beslutninger.  
 Vi realiserer gevinster av stordriftsfordeler og leverer gode og effektive tjenester.  
 Vi har god fremdrift i alle prosesser og arbeidet foregår i et langsiktig perspektiv 

med god faglig forankring.  
 Vi sørger for verdibevarende vedlikehold av eiendeler og infrastruktur.  
 Vi skal ha en profesjonell forvaltning av alle kommunens eiendommer, ved å  
- ha full oversikt over tomter, bygg og deres tilstand  
- ha strategier for å ha optimaliserte tomter, byggportefølje og drift  
- bli blant topp 5 i Norge på lavt energiforbruk i formålsbygg  
- ha 75 % av utført vedlikehold etter vedlikeholdsplaner  
- ha høy kvalitet på alle anskaffelser.  

 

Kommunalområdet er organisert i 6 seksjoner: 

- Administrasjonsstab 

- Kommunalteknisk 

- Eiendomsseksjonen 

- Seksjon for klima, byggesak og arealforvaltning 

- Seksjon for brann og redning 

- Havneseksjonen  

 

Kommunen yter tjenester og utøver myndighet på vann, avløp, renovasjon, 

branntilsyn/feiing og plan- og byggesak.  

 

Seksjon Kommunalteknisk har ansvar for nyanlegg, forvaltning, drift og vedlikehold av 

kommunaltekniske anlegg og tjenester. Dette omfatter vannforsyning, avløp og 

avløpsrensing, veier, trafikksystem og parkeringsovervåking, avfallsbehandling og 

renovasjon, transport- og verksteddrift samt kommunens anleggsvirksomhet. 

Seksjonen har ansvar for en rekke forvaltnings- og kontrolloppgaver innenfor disse 

områdene, gitt gjennom lover og forskrifter. 
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5.4.1 Beregning av selvkost  

Vannforsyning, avløp, renovasjon, feiing og byggesaksbehandling finansieres gjennom 

gebyrer fra innbyggerne. Regler om beregning av selvkost er hjemlet i kommuneloven 

§ 15-1 og forskrift om beregning av selvkost (i kraft 01.01.2020). Forskriften gir rettslig 

bindende regler for hvordan samlet selvkost for et tjenesteområde skal beregnes. 

  

Kryssubsidiering mellom kommunens lovpålagte håndtering av husholdningsavfall og 

avfallstjenester som selges i markedet er forbudt. Avfallsforskriften setter krav til at 

kommunen skal ha separat regnskap for lovpålagt håndtering av husholdningsavfall. 

 

Regnskapsrevisor har, i forbindelse med ordinær revisjon, kontrollert selvkostområdet i 

kommunen, og ikke funnet vesentlige avvik. Risiko knyttet til beregning av selvkost vil 

ellers bli vurdert i forbindelse med revisors årlige etterlevelseskontroll. 

Etterlevelseskontrollen vil kunne avdekke behov for forvaltningsrevisjon.  

 

Regnskapsrevisor har, i forbindelse med ordinær revisjon, kontrollert selvkostområdet i 

kommunen, og ikke funnet vesentlige avvik.  

Fastsettelse av gebyr 

Kommunen fastsetter fordelingen av kostnaden på abonnenter gjennom egne vedtak. 

Kommunens handlingsrom for fordeling av gebyrbyrden varierer mellom 

selvkostområdene.  

 

I forbindelse med ordinær revisjon har revisor på stikkprøver kontrollert om fastsatte 

gebyrregler følges, og ikke funnet vesentlige avvik.  

 

Det kan være en risiko for at gebyrreglementet har feil i forhold til hjemmelsgrunnlaget. 

 

5.4.2 Vann og avløp  

Kommunen skal sørge for en tilstrekkelig og sikker vannforsyning, og en miljømessig 

riktig avløpshåndtering. Alle kommuner skal ha beredskapsplaner for 

drikkevannsforsyning.  

 

I mange kommuner er vann- og avløpsnettet gammelt og det er store kostnader knyttet 

til vedlikehold og fornying.  Klimatiske endringer med hyppige og voldsomme 
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nedbørsmengder kan være en utfordring dersom lednings-nettet er gammelt og/eller 

underdimensjonert. 

 

Drikkevannsforskriften §§ 6 og 7 setter krav om farekartlegging og farehåndtering og 

om internkontroll for alle vannverkseiere. Det er krav om internkontroll også på 

avløpsområdet, og kommunen skal blant annet ha en samlet oversikt over overløp, jf. 

forurensningsforskriften kapittel 13 og 14. 

 

Sandefjord kommune skal sørge for at vannforsyningen er stabil, med god kvalitet, 

hygienisk betryggende og med godkjent alternativ forsyning.  

 

Kommunen har en Hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø, som beskriver 

mål, strategier og handlinger innen vann- og avløpssektoren for perioden 2015-2025. 

Planen beskriver også status og mål for vannmiljøet. Planen skal være kommunens 

styrende dokument for vannforsynings- og avløpssektoren og danne grunnlaget for de 

overordnede beslutningene for sektoren. Planen beskriver de statlige og kommunale 

rammebetingelsene som gjelder for vann- og avløpssektoren, samt kommunens 

vannforsynings- og avløpsanlegg. 

 

Kommunen har fokus på god vannkvalitet og høy forsyningssikkerhet som et tilbud til 

alle kommunens innbyggere, lav lekkasjeandel og en hensiktsmessig utskiftingstakt av 

ledningsnettet. Innenfor avløp er det fokus på at avløpsrensingen skal tilfredsstille 

statlige krav, at ledningsnettet har tilstrekkelig kapasitet med få oversvømmelser til 

kjeller på grunn av tilbakeslag, redusert antall overløp/direkte utslipp og en 

hensiktsmessig utskiftingstakt. Hoveddelen av kommunen (Sandefjord, Kodal og 

Stokke) forsynes med vann fra Vestfold Vann IKS. I Andebu og Høyjord er det 

imidlertid grunnvannskilder som er den kommunale vannforsyningen. Det er ønskelig 

med en bedring av forsyningssikkerheten for disse områdene i form av økt kapasitet og 

sikkerhet, og på sikt en sammenkobling med det øvrige vannforsyningssystemet i 

kommunen. Utskiftingen av vannledninger har i 2018 vært på ca 3.5 km, som gir en 

utskiftingstakt på 142 år. De største arbeidene har foregått på Krokemoa, Pukkestad 

og i Stokke sentrum. 

 

Økt forekomst av vannlekkasjer i ledningsnettet gir en del utfordringer. Lekkasjenivået 

er beregnet til ca. 33 %, som er en økning ifht tidligere år. Hovedårsaken til denne 
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økningen er en endring i beregningsmetodikken ihht nye retningslinjer i bransjen, men 

det er også mye å hente på å intensivere arbeidet med lekkasjeleting.  

 

 

Ordfører har kommet med innspill til forvaltningsrevisjon på området vannkvalitet 

generelt – og vurdert at det er en risiko knyttet til rørsystemet i kommunen.  

 

5.4.3 Renovasjon 

Økonomisk vekst og forbruk gjør at avfallsmengdene fortsetter å vokse i Norge. Målet 

er å produsere mindre avfall, samtidig som ressursene utnyttes bedre. Avfall kan 

påvirke miljøet direkte ved at dårlig avfallshåndtering eller forsøpling endrer 

økosystemene. Gode systemer for innsamling av avfall og oppfølging av 

forsøplingssaker er viktige tiltak for å hindre forsøpling, helse- eller luktproblemer eller 

andre forurensningsulemper som følge av avfall.  

 

Kommunen skal blant annet sørge for at det er etablert et system for innsamling av 

husholdningsavfall og at det gis nødvendig informasjon om avfallshåndtering til 

husstander og bedrifter.  

 

I tillegg til den lovpålagte renovasjonsordningen, er det mange kommuner eller 

kommunale selskaper som driver næringsrettet renovasjonsvirksomhet.  

 

Sandefjord kommune er medeier i Vestfold Avfall og Ressurs AS (Vesar). Selskapet er 

eid av kommunene Horten, Holmestrand, Larvik, Færder, Sandefjord, Tønsberg og 

Re. Selskapets hovedoppgave er tjenester knyttet til husholdningsrenovasjon på vegne 

av eierkommunene. Selskapet skal ivareta kommunenes ansvar på området.  

 

Drift av renovasjonsordning i Sandefjord kommune, består av innsamling og levering 

av avfall og gjenvinningsstasjonen på Kastet.   

 

På oppdrag fra kontrollutvalget i Sandefjord kommune utførte Sandefjord 

Distriktsrevisjon en selskapskontroll av Vestfold Avfall og Ressurs VESAR i 2016.  
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5.4.4 Eiendomsforvaltning 

Eiendomsseksjonen har ansvaret for byggeprosjekter, større vedlikeholdsprosjekter 

med omfattende anbudskonkurranser og oppgaver knyttet til drift, utvikling og 

forvaltning av kommunens eiendommer. Seksjonen har videre ansvaret for drift og 

vedlikehold av bygningsmassen. I dette ligger å bistå i kartlegging av behov, 

gjennomføring av løpende bygningsmessig vedlikehold, teknisk drift og 

sikkerhetssystemer i kommunens bygningsmasse samt renhold av kommunale bygg.   

 

Kommunale eiendommer har betydelig verdi. Samlede kostnader for anskaffelse, 

forvaltning, drift og vedlikehold utgjør om lag 15-20 prosent av en kommunes økonomi.  

 

God eiendomsforvaltning i kommunen handler om å gi ansatte og tjenestemottakere 

gode og effektive bygninger til lavest mulig kostnad. Dette innebærer å skape best 

mulig bygningsmessige rammer for tjenestene som leveres. Kommunen har rollen 

både som eier, forvalter og bruker av eiendom. Disse rollene er ulike og kan til tider ha 

motstridende interesser. Ansvaret for de ulike rollene bør derfor organiseres på en 

tydelig og hensiktsmessig måte.  

   

Videre bør det foreligge overordnede politisk forankrede mål for bolig- og 

eiendomsforvaltningen, et rasjonelt system for planlegging og styring, og rapportering 

som bidrar til god kommunikasjon mellom bolig- og eiendomsforvaltningen og 

politikerne, og som kan tjene som beslutningsgrunnlag. Førende anbefalinger for god 

eiendomsforvaltning tilsier at kommunen bør ha oversikt over teknisk, forskriftsmessig 

og funksjonell tilstand i kommunale bygg og boliger. 

 

Sandefjord kommunen ønsker at vedlikeholdet av bygningsmassen skal ha et nivå som 

opprettholder kommunens verdier i bygningene og at bygningene har en standard slik 

at disse tilfredsstiller brukernes behov, samt lover og forskrifter. Det er også fokus på 

effektiv drift, gjennom blant annet god planlegging og ressursbruk.   

 

Kommunens totale bygningsmasse utgjør ca. 351.000 m2 (inkl. leid og utleid areal, 

ekskl. areal i kommunale utleieboliger), som i hovedsak er formålsbygg (skoler, 

barnehager, sykehjem etc.). Det gjenstår fortsatt å digitalisere byggtegninger for flere 

kommunale bygg. Digitaliseringen vil medføre at registrert areal vil endres etter hvert 

som dette arbeidet kommer videre.  
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Eiendomsseksjonen har ansvar for drift og vedlikehold av eide bygninger og innvendig 

vedlikehold i borettslagsleiligheter og andre leide lokaler.  

 

Nøkkeltall 2018 

Enhet 

Sandefjord 

kommune 

Gruppesnitt 

Gruppe 13 

Landsgj.snitt 

uten Oslo 

Netto driftsutgifter til 
eiendomsforvaltning i prosent 
av samlede driftsutgifter 
(prosent) prosent 7,9 8,9 9 

Netto driftsutgifter til 
forvaltning av eiendom per 
innbygger (kr) kr 125 265 278 

Areal på formålsbygg per 
innbygger (m2) m2 4,01 4,83 5,12 

Utgifter til vedlikehold per 
kvadratmeter (kr) kr 105 99 99 

Utgifter til driftsaktiviteter per 
kvadratmeter (kr) kr 664 521 562 

Herav utgifter til renhold (kr) kr 131 155 161 

Utgifter til driftsaktiviteter per 
kvadratmeter (kr) kr 155 119 126 

Herav energikostnader per 

kvadratameter (kr) prosent 
7,9 

 

8,9 9 

 

Tabell 13 – Kostra 2018 – Nøkkeltall eiendomsforvaltning 

 

Tabellen viser at kommunens utgifter til vedlikehold per kvadratmeter ligger på 

tilnærmet samme nivå som Kostra-gruppe 13 og landsgjennomsnittet, mens 

kommunens utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter ligger betydelig over de 

sammenlignbare Kostra-gruppene. Kommunens netto driftsutgifter til forvaltning av 

eiendom per innbygger ligger betydelig lavere enn de sammenlignbare Kostra-

gruppene.  

 

Kommunens enhet for Prosjektledelse, nybygg og rehabilitering har ansvar for 

investeringsprosjekter og gjennomføring av ekstraordinært vedlikehold. Dette 

innbefatter prosjektledelse, utredning, planlegging og gjennomføring av nybygg og 

større ombyggingsprosjekter for hele kommunens bygningsmasse. I 2020 er det 
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planlagt investeringsprosjekter for 369 mill. kroner og totalt 1 403,2 mill. kroner samlet 

for de neste fire årene (2020 -2023).  

 

Det er alltid en risiko knyttet til gjennomføring av slike investeringsprosjekter, både med 

hensyn til etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser og prosjektstyring 

generelt. 

 

Ordfører har kommet med innspill til forvaltningsrevisjon på området prosjektstyring / 

kvalitets- / leveranseoppfølging i forbindelse med større investeringsprosjekter.  

 

5.4.5 Plan- og byggesaksbehandling 

Plan- og bygningsloven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, 

samfunnet og framtidige generasjoner. Planprosessen skal sikre åpenhet, 

forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter.  

 

Kommunene fatter vedtak om nesten all byggeaktivitet innenfor kommunegrensene. 

Sett fra innbyggernes ståsted er dette en inngripende lov. Det er derfor viktig at 

innbyggerne har tillit til at kommunen håndhever loven på en forutsigbar, lik og effektiv 

måte. Et hensiktsmessig og oppdatert planverk bidrar til å sikre effektivitet og 

likebehandling.   

 

Kommunen skal føre tilsyn med at loven etterleves. Tilsynet skal ha et slikt omfang at 

det kan avdekke ulovligheter. 

 

Seksjon for klima, byggesak og arealforvaltning i Sandefjord kommune skal utarbeide 

kommuneplanens arealplan, arealplaner, områdeplaner og reguleringsplaner, 

behandle private reguleringsplaner, byggesaker, utøve tilsyn, behandle søknader om 

oppretting av nye eiendommer og arealoverføring og gjennomføre 

oppmålingsforretninger.  

 

Kostra- Nøkkeltall 2018 Sandefjord 

Kostragruppe 

13 

Landet uten 

Oslo 

 
2018 2018 2018 
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Gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid for 
byggesaker med 3 ukers frist 
(dager) 18 23 20 

Gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid for 
byggesaker med 12 ukers frist 
(dager) 46 44 37 

Andel av innvilgete 
byggesøknader som skjer 
gjennom vedtak om dispensasjon 
fra plan (prosent) 9 19 18 

Tilsyn for byggevirksomhet som 
er unntatt søknadsplikt (antall) 0 730 1992 

Søknader om nye bygninger i 
strandsonen som ble innvilget 
(antall) 10 234 1224 

Andel av søknader om nye 
bygninger i LNF-/LNFR-områder 
som ble innvilget (prosent) 71 92 97 

Andel av søknader om tiltak i 
freda eller verneverdige områder 
/ bygninger som ble invilget 
(prosent) 50 48 49 

Selvkostgrad i byggesaker 
(prosent) 100 92 81 

 

Tabell 14 – Kostra 2018 – Nøkkeltall byggesaksbehandling 

 

Vi merker oss at kommunen ikke har rapportert at de har ført tilsyn med bygge-

virksomhet som er unntatt søknadsplikt.  

 

Kommunen opplyser i budsjett- og økonomiplan 2020-2023, at det i løpet av de siste 2 

årene er innarbeidet en bemanningsøkning på 3 årsverk til behandling av byggesaker. 

Siste kapasitetsøkning gjelder oppfølging av tilsynsoppgavene. Gebyrene for 

byggesaksbehandlingen er beregnet i tråd med selvkostprinsippet og gebyrveksten fra 

2019 til 2020 er i tråd med indeks for kommunal tjenesteyting. 
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Fylkesmannen i Vestfold behandlet og avgjorde 46 byggesaker fra Sandefjord 

kommune i 2018. Av disse ble 35 vedtak fra kommunen stadfestet, 11 vedtak ble 

opphevet. 

 

Risikoen knyttet til plan- og byggesaksbehandling knytter seg spesielt til feil 

saksbehandling i henhold til lov og forskrift og misligheter/korrupsjon. Kommunens 

rutiner og retningslinjer, tilsynspraksis, samt praksis for behandling av byggesaker kan 

være et aktuelt tema for forvaltningsrevisjon. 

 

Rådmann og ordfører har også spilt inn at dette kan være et aktuelt område for 

forvaltningsrevisjon.  

5.4.6 Miljømyndighet 

Kommunene spiller en nøkkelrolle i arbeidet med å nå de nasjonale miljømålene, både 

som myndighet og som samfunnsaktør. Kommunen har flere myndighets- og 

samfunnsoppgaver på miljøområdet.  

 

Fra 1. januar 2020 er det forbudt å bruke fossil fyringsolje og parafin til oppvarming av 

bygninger. Kommunene har ansvar for å håndheve forbudet. Kommunene kan føre 

tilsyn med at forbudet blir etterlevd i deres kommune, og behandler søknader om 

eventuelle unntak fra forbudet. Forbudet vil føre til at flere nedgravde oljetanker skal 

tas ut av bruk. Dersom kommunen har fastsatt lokal forskrift om nedgravde oljetanker 

vil det gi større forutsigbarhet for tankeiere i kommunen, og lette kommunens 

saksbehandling. 

 

5.4.7 Brannvern og feiing 

Brann og eksplosjonsvernloven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle 

verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre 

akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser.  

 

Kommunen plikter å sørge for etablering og drift av et brannvesen. Brannvesenets 

oppgaver er å sørge for beredskap ved brann og å drive forebyggende arbeid.  
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Det forebyggende arbeidet innebærer bl.a. kartlegging av brannobjekt og utsatte 

grupper, samt tilsyn og feiing av fyringsanlegg i bygninger. Fra 2016 ble fritidsboliger 

omfattet av kommunens plikt til å drive tilsyn og feiing av fyringsanlegg.  

 

Seksjonen brann og redning i Sandefjord kommune består av følgende enheter: 

 Brann og redning fellestjenester  

 Forebyggende enhet (forebygging av branner og andre ulykker, samt 

feiertjenesten) 

 Beredskap (mot branner og andre ulykker) 

 

Formålet med tjenesten er at brannvesenet skal gjennomføre oppgaver av 

brannforebyggende og kontrollerende art, være innsatsstyrke i forbindelse med 

brannsituasjoner og bistå med innsats ved andre akutte ulykkessituasjoner, samt 

utføre forskriftsmessig feiing og tilsyn. I tillegg skal det ytes bistand i brann- og andre 

ulykkessituasjoner i nære sjøområder samt beredskap mot akutt forurensning. 

Seksjonen har ansvar for en rekke forvaltnings- og kontrolloppgaver i tråd med brann- 

og eksplosjonsvernloven.   

  

Innenfor brann og redning er det fokus på at forskriftens krav til at organisasjon, 

utrustning og bemanning er oppfylt. Brannvesenet skal disponere egnet utstyr til 

redningsinnsats ved branner og andre ulykker. 

 

Beredskapsavdelingen sørger for beredskap mot branner og andre ulykker. Det er en 

brannstasjon med kasernerte mannskaper i Sandefjord sentrum og en brannstasjon 

med deltidsmannskaper med dreiende vakt i Stokke sentrum. Vestfold Interkommunale 

Brannvesen vil være førsteinnsats i deler av den nye kommunen. Stasjoner i 

Sandefjord blir varslet samtidig og kan overta hendelsen. I tillegg har avdelingen 

ansvar for service og vedlikehold av alarmapparatene ute hos hjemmesykepleiens 

brukere. 

 

Kostra-tall for 2017 og 2018 viser at Sandefjord kommunen har hatt lave utgifter til 

beredskap. I følge kommunen skyldes dette at Sandefjord har minimumsbemanning i 

henhold til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. Brannvesenets 

prioriteringer og evne til å løse oppgavene på en hensiktsmessig måte bidrar til lave 

driftsutgifter, blant annet ved at personell i administrative funksjoner tar vakter ved 
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fravær i beredskapsstyrken. Samarbeid med nabo-brannvesen har også bidratt til dette 

ved at behovet for å innkalle ekstramannskaper på denne måten blir lavere.    

 

Det har vært en utredning av om fremtidig organisering av brann- og redningstjenesten 

for Sandefjord kommune. Følgende ble vedtatt av kommunestyret i 2019 (sak 111/19): 

1. Samarbeidsavtalen med Larvik brannvesen videreføres/ forbedres. 

2. Lokalisering av brannstasjon i Stokke utredes. 

 

5.4.8 Havneseksjonen 

Havneseksjonen skal forestå utvikling, drift og vedlikehold av havnetekniske anlegg og 

bygninger. Dette omfatter kaier, kaiarealer og veier, havneterminal, småbåthavner, 

kontor og annen bygningsmasse. Havneseksjonen skal ivareta en rekke forvaltnings- 

og kontrolloppgaver innenfor disse områdene, og er også ansvarlig for tiltak for å sikre 

havnen mot terroranslag.   

 

5.4.9 Skjenkekontroll  

Kommunen har ansvar for å tildele skjenke- og serveringsbevilling til virksomheter og å 

føre kontroll med at regelverket etterleves. Utførelse av kontroll og håndheving av 

brudd på skjenkebestemmelsene er regulert i forskrift.  

 

I Sandefjord kommune er det vedtatt en Alkoholpolitisk handlingsplan for perioden 

2017-2020. Rådmannen har delegert til kommunalområdet Helse, sosial og omsorg å 

behandle søknader om salgs-, servering og skjenkebevillinger.   

 

Det kan være en risiko knyttet til saksbehandling og kontroll i Sandefjord kommune.  

 

5.4.10 Landbruksforvaltning 

Landbruksmyndighet 

Kommunene har oppgaver knyttet til saksforberedelse og kontroll av ulike 

tilskuddsordninger i landbruket. Videre har kommunene både myndighet og 

tilsynsoppgaver etter konsesjonsloven i forbindelse med eierskifte, og etter jordloven i 

forbindelse med nydyrking, deling eller omdisponering av jordbrukseiendom, og i 

forbindelse med driveplikt. Kommunen har også ansvar for å kontrollere at 
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skogbruksloven følges, og kan fastsette meldeplikt for planer om hugst og tiltak knyttet 

til foryngelse og stell av skog. 

 

Oppgavene på landbruksområdet ligger til seksjon for klima, byggesak og 

arealforvaltning i Sandefjord, og omfatter behandling av saker etter jordlov, skoglov, 

konsesjonslov og en rekke tilhørende forskrifter. Etter pålegg fra Fylkesmannen og 

landbruksdepartementet utføres oppgaver som går på behandling av lov- og 

tilskuddssaker. Landbruksforvaltningen har også veiledningsoppgaver for 

landbruksnæringen og utstrakt publikumskontakt. 

 

Sandefjord kommune har noe lavere brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og 

landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom enn kommunegruppa og 

landssnittet.  

 

5.4.11 Aktuelle tema for forvaltningsrevisjon 

Tema/selskap Vinkling Risiko Vesentlighet 

Byggesaksbehandling Byggesaksbehandling 
og korrupsjons-
forbyggende tiltak 

Høy Vesentlig for 
kvaliteten i 
tjenesten og 
omdømme  

Vann og avløp Kvalitet. Vedlikehold 
og oppgradering. 

Middels Vesentlig for god 
vannkvalitet til 
innbyggerne, 
folkehelse 

Prosjektstyring - 
investeringsprosjekter 

Kvalitets- og 
leveranseoppfølging i 
investeringsprosjekter.  
Anskaffelser, 
Samfunnsansvar – 
sosial dumping 

Middels/Høy Vesentlig for 
kvalitet i 
leveransen og 
kommunens 
økonomi  

Skjenkebevilling Saksbehandling og 
kontroll  

Middels Vesentlig for tillit 
til kommunen og 
bransjen 
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6 Samfunnssikkerhet og bærekraft  
 

6.1 Planlegging i kommunen 

Plan- og bygningsloven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, 

samfunnet og framtidige generasjoner. Planprosessen skal sikre åpenhet, 

forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter.  

 

Kommunestyret skal minst en gang hver valgperiode utarbeide og vedta en kommunal 

planstrategi. Hvert fjerde år legger regjeringen fram nasjonale forventninger til den 

kommunale planleggingen, for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. Det 

framgår av de nasjonale forventningene for 2019-2023, at FNs 17 bærekraftmål bør blir 

en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen, innenfor den lokale 

sammenhengen i kommunen. 

 

Sandefjord kommune har vedtatt en planstrategi for perioden 2019-2023, som viser 

hvilke overordnede strategiske grep og planer kommunen prioriterer de nærmeste 

årene.  

 

Gode og oppdaterte planer både innen areal og på andre samfunnsområder er en 

vesentlig forutsetning for forutsigbar og langsiktig styring av kommunen.  

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med 

handlingsdel og arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og 

nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver 

kommunen. Kommunestyret vedtok en ny kommuneplan for 2019–2023 i september 

2019. Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument, og består av 

tre deler: 

 samfunnsdel som viser utviklingsretning og mål 

 arealdel som viser lokalisering av hverdagsfunksjoner som hjem, bolig og 

arbeid/fritid (med arealplankart og bestemmelser/retningslinjer) 

 handlingsdel som viser tiltak for å nå målene 

 

Kommunen skriver på nettsiden at FNs bærekraftsmål er valgt som rammer for 

kommuneplanen, og gjennom dette har de forpliktet seg til å jobbe for et Sandefjord-
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samfunn som blant annet bidrar til mindre ulikheter, bedre folkehelse og samarbeid for 

å nå kommunens mål. 

6.2 Næringsutvikling   

En av oppgavene til kommunen som planmyndighet er å vurdere og ta hensyn til 

næringsutvikling og næringsbebyggelse i kommunen. Enkelte kommuner har egne 

næringsplaner og egne virkemidler knyttet til disse, mens andre har organisert arbeidet 

i ulike former for næringsselskap/samarbeid.   

 

Kommunestyret i Sandefjord vedtok Strategisk næringsplan 2019-2031 i september 

2018. Følgende visjon, hovedmål og strategimål fremgår av planen: 

 

Inntil endelig organisering er bestemt i Sandefjord kommune er seksjon for næringsliv 

organisert under assisterende rådmann. (Kommunalområdet for næringsutvikling og 

eiendomsforvaltning ble avviklet fra 1.1.2020).  Seksjonen skal jobbe for økt 

næringsattraktivitet, aktiv omdømmebygging og salg av kommunens fortrinn, etablere 

og videreføre gode møtearenaer for ulike aktører og ta initiativ til utvikling og 

samhandling. Næringsseksjonen skal ha en lyttende og aktiv holdning til eksisterende 

og potensielt næringsliv og bidra til et godt samarbeid på regionalt nivå. 

Næringsseksjonen skal være til stede og treffe næringslivet på næringslivets aktuelle 

arenaer. Næringsseksjonens aktivitet tar utgangspunkt i vedtatt Strategisk næringsplan 

med handlingsplan. 

 

Sandefjord er rangert som nr. 62 i NHOs kommune-NM i 2018, av de 422 kommunene 

som var i landet i 2018. NHOs Kommune-NM rangerer kommunene etter attraktivitet 

Visjon 
 Sandefjord kommune skal bli blant de beste i landet på næringsutvikling. 

Hovedmål 
 Sandefjord kommune har som mål at antall arbeidsplasser skal ha en større 

prosentvis økning enn befolkningstilveksten. 
 
Strategimål 
Sandefjord kommune vil i sin første strategiske næringsplan fokusere på fem strategimål: 

 Være en smart, digital og levende by 
 Skape regionens mest attraktive arealer for næring 
 Bidra til at næringslivet har tilgang til spesialisert og relevant kompetanse 
 Score høyere enn sammenlignbare kommuner på bostedsattraktivitet 
 Bli regionens mest offensive tilrettelegger for næringslivet 
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og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, 

kompetanse og kommunal økonomi.  

 

6.3 Samfunnssikkerhet og beredskap 

Plan- og bygningsloven setter krav til samfunnssikkerhet i planleggingen i kommuner 

og fylker. Sivilbeskyttelsesloven pålegger kommunene å planlegge beredskapen basert 

på en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap gjennomfører årlige kommuneundersøkelser. Resultatene fra kommune-

undersøkelsen 2019 viser at et stort flertall av kommunene (i Vestfold og Telemark) 

oppfyller alle minimumskravene til helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse, og blant disse 

finner vi Sandefjord kommune.  

 

På kommunens hjemmesider er Sandefjord kommunes beredskap beskrevet. Her 

ligger det råd om egenberedskap, informasjon om tilfluktsrom, beredskapsplaner, 

kriseledelse med mer. 

 

Kommunen har en administrativ beredskapsplan, som ble vedtatt av kommunestyret i 

november 2016, sist revidert i februar 2018. Administrativ plan beskriver 

beredskapsarbeidet i sin helhet og skal bidra til en lik forståelse og en bevissthet om 

det ansvar alle ansatte, og ledere spesielt, har for samfunnssikkerhet og beredskap. 

Planen beskriver hvordan arbeidet med beredskap henger sammen med kommunens 

styringssystemer som internkontroll, rapportering og kommuneplanarbeid. Planen skal 

redegjøre for hvordan beredskapsarbeidet er organisert og hvordan kommunen 

samarbeider med andre offentlige og private virksomheter. Frivillige organisasjoner 

utgjør en betydelig ressurs i arbeidet med sikkerhet og beredskap. Planen gir en 

oversikt over de avtaler kommunen har inngått med frivillige organisasjoner. Begreper 

og metoder som er beskrevet i planen er i stor grad hentet fra boken Praktisk krise- og 

beredskapsarbeid skrevet av Ivar K Lunde (Universitetsforlaget 2014). 

 

I forbindelse med kommunesammenslåingen 1.1.2017, ble det foretatt en helhetlig 

risiko- og sårbarhetsanalyse for nye Sandefjord kommune. Arbeidet ble organisert i et 

prosjekt. Prosjektrapporten er publisert under beredskapsplaner på kommunens 

hjemmeside.  
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6.4 Klimamål – miljøansvar  

I følge forskrift om statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 

klimatilpasning skal kommunene og fylkeskommunene i sin overordnede planlegging 

innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser. Formålet med 

dette er at kommuner og fylkeskommuner gjennom planlegging og øvrig myndighets- 

og virksomhetsutøvelse skal stimulere til og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, 

samt økt miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet 

forberedes på og tilpasses klimaendringene (klimatilpasning). I følge de statlige 

retningslinjene skal kommunene ha ambisiøse mål for utslippsreduksjoner. 

Sandefjord kommune har en strategiplan for klimatilpasning, med en kunnskapsdel, 

handlingsdel og strategidel.  

 

Videre har Sandefjord kommune i 2019 vedtatt ny kommunedelplan for klima- og 

energi for 2019-2031. Planen består av 

 hoveddel 

 kunnskapsdel 

 handlingsdel 

 

Følgende overordnede mål fremgår av hoveddelen: 

1. Innen 2030 skal klimagassutslippene i kommunen være redusert med minst 40 

% sammenlignet med 1990 nivå.  

2. Sandefjord kommunes egen virksomhet skal være klimanøytral innen 2050. 

3. Sandefjord kommune skal ha nødvendig kunnskap, planer og beredskap for å 

kunne begrense konsekvensene av klimaendringer.  

 

Sandefjord kommune anskaffet 10 elbiler til bruk i Helse- og sosialetaten i 2010. 

Kommunen har nå mange forskjellige el-biler til ulik tjenestebruk, både person- og 

varebiler. Elbilene fungerer godt som tjenestebiler, og er i mange sammenhenger 

foretrukket fremfor biler med fossilt brennstoff. Hver gang kommunen skal anskaffe nye 

kjøretøy blir det vurdert om el-kjøretøy kan benyttes. Innen 2025 skal 80 % av 

kommunens personbilpark være utslippsfri, og i 2030 skal hele personbilparken være 

utslippsfri. 

 

Rådmannen har kommet med innspill om at klimaendringer, som mer ekstremvær, 

flere branner, vannkriser, høy sentrale mål for reduksjon i klimagassutslipp mm, krever 

https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/teknisk/teknisk-dokumenter/klima-og-miljo/klima--og-miljorapporter/2019-klima--og-energiplan-2019-2031---hoveddokument-vedtatt-12.03.19.pdf
https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/teknisk/teknisk-dokumenter/klima-og-miljo/klima--og-miljorapporter/2019-klima--og-energiplan-2019-2031---kunnskapsgrunnlag-vedtatt-12.03.19.pdf
https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/teknisk/teknisk-dokumenter/klima-og-miljo/klima--og-miljorapporter/2019-klima--og-energiplan-2019-2021---handlingsdel-vedtatt-12.03.19.pdf
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økt oppmerksomhet og utfordrer kommunen på nye måter, og vurderer at det kan være 

aktuelt med forvaltningsrevisjon innenfor tema Klima og miljø i neste fireårsperiode.  

Representant fra rådmannens ledergruppe har også spilt inn at dette er et 

nytt/tiltagende område hvor det er behov for tydelige mål og oppfølging, og derfor være 

aktuelt for forvaltningsrevisjon.   

 

Det er risiko for at kommunen ikke har tilfredsstillende planer og oppfølging. Dette kan 

medføre at kommunen ikke gjennomfører nødvendig klimatilpasning og har for høye 

utslipp.  

6.5 Aktuelt for forvaltningsrevisjon 

Tema Vinkling Risiko Vesentlighet 

Klima og miljø – bærekraft  Planlegging og 
måloppnåelse. 
Bør komme sent i 
perioden. 

Middels/høy Vesentlig for å 
ivareta 
kommunens 
samfunnsansvar  
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7 Innspill - forslag til 

forvaltningsrevisjon  
 

Vi har innhentet innspill til mulige områder for forvaltningsrevisjon fra ulike aktører i 

kommunen, og har listet opp disse nedenfor. Det kan være områder og temaer som er 

utfordrende og viktige for kommunen og/eller samfunnet. Det er imidlertid ikke alle 

temaer som er egnet for forvaltningsrevisjon, med de prosess- og metodekrav som 

gjelder for denne undersøkelsesformen. 

Innspill fra kontrollutvalget 

Leder av kontrollutvalget kom med innspill til forvaltningsrevisjon knyttet til 

varslingskulturen i Sandefjord kommune.  

Innspill fra administrativ ledelse 

Rådmann har foreslått følgende områder for forvaltningsrevisjon, med ulike vinklinger 

innenfor områdene: 

 Klima og miljø 

 Korrupsjon og mislighold 

 Eldrepolitikk  

 Nasjonal «NAV-skandalen» og barnevernsfokus 

 

Rådmannens ledergruppe (kommunalsjefer og administrative ledere) har foreslått 

følgende områder for forvaltningsrevisjon:  

 Barnevern 

 Omsorgstjenester bolig 

 Hjemmetjenester  

 Sosialtjeneste/ NAV 

 Barnehage  

 Klima og miljø  

 

Innspill fra arbeidstakerorganisasjonene 

Oppsummering av innspill fra Akademikersammenslutningen, Norsk sykepleieforbund 

og Utdanningsforbundet til tema for forvaltningsrevisjon: 

 Organisering / rekruttering / arbeidsmiljø  
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 Bruk av ufaglærte vikarer i HSO/ omfang i kroner og hvor ofte, konsekvenser for 

kvaliteten i helsetjenestene / sykefraværet  

 Trepartssamarbeidet i kommunen – politikere, administrative ledere og 

hovedtillitsvalgte – forankring i hele organisasjonen 

 Vold og trusler om vold som berører ansatte i skolen 

 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 

Innspill fra politisk ledelse 

Ordfører har foreslått følgende områder for forvaltningsrevisjon: 

 Vannkvalitet – generelt  

o Risiko knyttet til gammelt rørsystem i kommunen, langsiktige planer for 

nyinvesteringer – tar tid (Vestfold vann har gjort mye bra, men 

kommunene henger etter med investeringer).  

 Risiko for mislighold i forbindelse med innkjøp – A-krim Vestfold13 har fokus på 

dette 

 Risiko for mislighold og korrupsjon i forbindelse med byggesak 

 Sykefravær 

 Vold og trusler mot ansatte  

 Prosjektstyring / Kvalitet- / leveranseoppfølging i forbindelse med større 

prosjekter 

 

Ledere for politiske hovedutvalg er invitert til å komme med innspill til områder for 

forvaltningsrevisjon, men vi fikk ingen innspill fra denne gruppen. 

 
Innspill fra forenklet etterlevelseskontroll regnskapsrevisor 
Enkelte områder knyttet til kommunens økonomiforvaltning blir vurdert årlig i 

forbindelse med forenklet etterlevelseskontroll, jf. kommuneloven §24-9. 

Etterlevelseskontrollen vil kunne avdekke behov for forvaltningsrevisjon. 

  

                                                
13 A-krim Vestfold er et samarbeid mot arbeidslivskriminalitet i Vestfold. Med arbeidslivskriminalitet 

legger NHO arbeids- og sosialdepartementets forståelse til grunn; Følgene forhold er omfattet: skatte- 

og avgiftskriminalitet, grove regnskaps- og bokføringsovertredelser, korrupsjon, utroskap, 

konkurskriminalitet, hvitvasking, valutasmugling, menneskehandel, trygdesvindel, grove bedragerier, 

uriktige eller falske opplysninger og dokumentasjon til offentlig myndighet, grove brudd på 

arbeidsmiljøloven, utbytting av arbeidskraft i strid med lov og avtale, samt overtredelse av 

utlendingsloven 
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8 Oppsummering 
Innenfor rammen av revisjonstjenester til Sandefjord kommune, kan vi levere ca. 11 

rapporter om forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for fireårsperioden 2020-23. 

Arbeidsomfang per prosjekt er et anslag, og avhenger i stor grad av hvilke 

problemstillinger som skal undersøkes. Vi gjør oppmerksom på at i oppsummeringen 

nedenfor står flere forvaltningsrevisjoner enn det som dekkes av revisjonshonoraret.  

 

Forslagene i tabellen nedenfor er sortert etter høy og middels risiko. Prosjektene er 

ikke prioritert innenfor gruppen høy eller gruppen middels risiko.  

 

Tema/selskap Vinkling Risiko Vesentlighet 

Åpenhet og innsyn Tiltak og praksis for 
håndtering av 
innsynssaker. Bør 
kombineres med arkiv og 
journal. 

Høy Vesentlig for 
demokrati og tillit. 

Sykefravær Kommunens forebyggende 
tiltak/ 
sykefraværsoppfølging 

Høy Vesentlig for at 
kommunens 
oppgaver kan 
ivaretas 

Arkiv og 
dokumentasjon 

Journalføring og 
arkivdanning, innsyn. 
Eventuelt følge opp tilsyn 
fra Arkivverket. 
Aktuelt mot slutten av 
perioden. 

Høy Vesentlig for 
kommunens 
oversikt og å sikre 
innsyn og 
demokrati 

Etisk arbeid og 
varsling 

Kommunens arbeid med 
etiske retningslinjer og 
etisk refleksjon – 
antikorrupsjonsarbeid. 
Tilrettelegging for varsling, 
varslingskultur. 
Aktuelt mot midten  av 
perioden. 

Høy Vesentlig for tillit 
og omdømme 

Barnevern Saksfeltet er stort og 
sammensatt, og det kan 
være risiko på flere 
områder: forebygging og 
samhandling, 
økonomistyring, 
saksbehandling, tilsyn og 

Høy Vesentlig for 
velferd til svake 
grupper og 
kommunens 
økonomi 
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oppfølging av barn i 
fosterhjem m.v. Vinkling 
bør utredes/velges i 
forbindelse med 
bestilling/planlegging. 

Spesialundervisning Får elever det de har krav 
på etter opplæringslova? 

Høy Vesentlig for 
velferd til svake 
grupper  

PPT  Alternative vinklinger: 
Får barnehagene den 
hjelpen de trenger av PPT? 
Får skolene den hjelpen de 
trenger av PPT? 

Høy Vesentlig for 
velferd til svake 
grupper  

Byggesaksbehandling Byggesaksbehandling og 
korrupsjons-forbyggende 
tiltak 

Høy Vesentlig for 
kvaliteten i 
tjenesten og 
omdømme  

Prosjektstyring - 
investeringsprosjekter 

Kvalitets- og 
leveranseoppfølging i 
investeringsprosjekter.  
Anskaffelser, 
Samfunnsansvar – sosial 
dumping 

Middels/høy Vesentlig for 
kvalitet i 
leveransen og 
kommunens 
økonomi  

Klima og miljø – 
bærekraft  

Planlegging og 
måloppnåelse. 
Bør komme sent i 
perioden. 

Middels/høy Vesentlig for å 
ivareta 
kommunens 
samfunnsansvar  

Saksutredning og 
oppfølging av 
kommunestyrets 
vedtak 

Systemundersøkelse av 
tiltak og praksis for 
saksutredning og 
gjennomføring av politiske 
vedtak 

Middels Vesentlig for 
demokratiet at 
vedtak blir 
forsvarlig utredet 
og gjennomført. 

Internkontroll Overordnet system, 
implementering og 
etterlevelse. 
F.eks. risikovurdering,  
avvikshåndtering. 

Middels Vesentlig for 
måloppnåelse og 
intern styring 

Informasjonssikkerhet GDPR,  
Generell internkontroll, evt 
vinkles mot praksis 
innenfor et eller flere 
utsatte tjeneste-områder 

Middels Vesentlig for at 
personopplysninger 
ikke kommer på 
avveie og at 
ansatte har 
nødvendig 
informasjon 
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Anskaffelser Mulige vinklinger: 
Etterlevelse av regelverket 
generelt og risiko for 
misligheter i forbindelse 
med innkjøp. 
Etterlevelse av regelverket 
om samfunnsansvar. 

Middels Vesentlig for tillit 
og omdømme 

Sikring av kunst Kommunens rutiner og 
praksis for å sikre verdifull 
kunst  

Middels Vesentlig for å sikre 
kommunens 
verdier i kunst 

Velferd for barn og 
unge  

Mulige vinklinger: 
Helsestasjon og 
skolehelsetjeneste, 
Tverrfaglig samarbeid i 
tjenester for barn og unge. 
Barnefattigdom.  

Middels Vesentlig for 
velferd til svake 
grupper 

Rus / psykisk helse Tjenestekvalitet, sikring av 
helhetlig og koordinert 
tjenestetilbud. 

Middels Vesentlig for 
velferd til svake 
grupper 

Tjenenester innen 
pleie og omsorg 

Saksfeltet er stort og 
sammensatt, og det kan 
være risiko på flere 
områder. Vinkling bør 
utredes/velges i 
forbindelse med 
bestilling/planlegging.  

Middels Vesentlig for 
velferd svake 
grupper 

Vold og trusler som 
berører ansatte i HSO 

Arbeidsgivers ansvar for 
forebygging og tiltak. 

Middels Vesentlig for de 
ansattes trygghet 
på jobb 

NAV - sosiale 
tjenester 

Forebyggende arbeid og 
kvalitet i tjenesten. 

Middels Vesentlig for 
velferd til svake 
grupper og 
kommunens 
økonomi  

Vold og trusler om 
vold som berører 
ansatte i kommunen -  
skole/ HSO  

Systemundersøkelse av 
rutiner og praksis 

Middels Vesentlig for 
ansattes trygghet 
på jobb 

Vann og avløp Kvalitet. Vedlikehold og 
oppgradering. 

Middels Vesentlig for god 
vannkvalitet til 
innbyggerne, 
folkehelse 

Skjenkebevilling Saksbehandling og kontroll  Middels Vesentlig for tillit til 
kommunen og 
bransjen 
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P å vakt for
fel l esskap ets
verd i er

Rapporten er utarbeidet av

Vestfold og Telemark revisjon IKS

Har du spørsmål til rapporten?

Ta kontakt med oss:

Telefon: 35 91 70 30 / 33 07 13 00

E-post: post@vtrevisjon.no

www.vtrevisjon.no


