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Barnevernet i Østfold klarer
ikke å behandle enkeltsaker
innen den tiden de skal.

OLE CHRISTIAN FOSS
redaksjonen@sarpsborgavisa.no 

I henhold til loven har barne-
vernet en frist på tre måneder
for å behandle en sak, men i
fjor var økte antallet saker
hvor behandlingen strakk seg

mer enn 6 måneder med 189
prosent.
Fylkesmannen understreker
overfor NRK Østfold at dette
er klare lovbrudd, og mener
kommunene nå må settes i
gang tiltak for å løse proble-
met.

Sarpsborg er for øvrig den
kommunen hvor man sliter
mest med å holde fristene.

Barnevern på etterskudd

Etter at Faktor fikk
på plass en refi-
nansieringsavtale
ryddes det nå i 
organisasjonen.

– I forbindelse med
det pågående ar-
beidet med refi-
nansiering av kon-
sernet, er det gjort
mindre tilpasning-
er i organisasjonen
ved at ansvaret for
all hotelldrift er
lagt under Rune
Kilebu’s ansvars-
område. Som et
ledd i denne en-
dringen, reduseres
bemanningen i
Scandinavian Hos-
pitality Group AS

(SHG) med tre
årsverk og hoved-
kontoret flyttes og
samlokaliseres
med de øvrige an-

satte under Kile-
bu’s ledelse i
Sarpsborg, skriver
selskapet i børs-
meldingen.

Faktor samler
virksomhet 

RUNE KILEBU får utvidet ansvarsområde når
Faktor rydder i organisasjonen.ARKIVFOTO

Høgskolen i Østfold er, sam-
men med NTNU i Trondheim,
de to norske deltagerne i den
internasjonale konkurransen
Shell Eco-marathon i Tysk-
land i mai. Nå er østfoldbilen
presentert i Oslo.

GUNNAR STEEN IVERSEN
redaksjonen@sarpsborgavisa.no

Tirsdag ble begge bilene pre-
sentert av olje- og energimi-
nister Terje Riis-Johansen på
Aker Brygge.

Det er ikke første gangen av
studentene ved HIØ i Sarps-
borg utmerker seg med sine
miljøbiler.

Denne gangen skal bilene
konkurrere på EuroSpeedway
Lausitzbanen i Tysland.
Østfoldbilen har fått navnet

«Frost» og studentene håper
at de greier å kjøre lengst mu-
lig på en liter bensin.
Samtidig håper de at bilen
scorer høyt på sin design.

Bilen fra NTNU i Trond-
heim med navner «DNV Fuel
Fighter» går på hydrogen og
de håper at man skal kunne
kjøre 1000 kilometer på en li-
ter drivstoff. Det er i så fall
verdensrekord.

Østfolds miljøbil
SPORTSBILEN «FROST» Dette er Østfoldstudentenes prestisjebil.

Løsningen på kryssordet i mars
var: «En etat til besvær».Vinne-
ren av ti kinobilletter er Eyolf
Kristiansen.To kinobilletter får
Solbjørg Nilsen, Marit Samuelsen
og Unni Henriksen. Billettene
sendes i posten.

Kryssordvinnere

14. - 30. APRIL
TILBYR NOTAR

GRATIS
VERDIVURDERING

AV DIN BOLIG!

Sandesundsveien 9, Sarpsborg

Dersom du ikke får solgt til en pris du ønsker kan 

oppdraget trekkes kostnadsfritt!

VÅR SALGSGARANTI ER UNIK:

Ring 69 50 30 00

KUN 1 DAG IGJEN AV TILBUDET. 

RING OSS FØR KL. 24.00!
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