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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/77 
Dokumentnr.: 4 
Løpenr.: 2410/2022 
Klassering: 3011-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 10.02.2022 22/1 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

 
Fredrikstad, 05.01.2022 
 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Saksliste er fremlagt og godkjent av kontrollutvalgets leder 
 

Vurdering 
Innkalling og saksliste godkjennes 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/77 
Dokumentnr.: 3 
Løpenr.: 2400/2022 
Klassering: 3011-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 10.02.2022 22/2 

 

Valg av representant til å signere protokoll 

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

 
Fredrikstad, 05.01.2022 
 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kontrollutvalgets rutine som ble behandlet i kontrollutvalgets møte 11.12 2019 
skal det ved hvert møte settes opp en sak om «Valg av en representant til signering av 
protokoll». Den som leder møtet skal alltid signere protokollen. 
 

Vurdering 
Ingen 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/72 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 29846/2022 
Klassering: 3011-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 10.02.2022 22/3 

 

Revisjonsnotat - Kontroll med inngått rammeavtale 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar revisjonsnotat - Inngått rammeavtale, til etterretning. 

 
2.  

 
 
Fredrikstad, 01.02.2022 
 
 

Vedlegg 
Revisjonsnotat – Inngått rammeavtale, datert 01.02 2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU – møte 18.11 2021, sak 21/39 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har i møte 18.11.2021, sak 21/39, behandlet henvendelsen fra Fagforbundet 
vedrørende Hvaler kommunes praksis knyttet til anskaffelse fra en leverandør. Det er uttrykt 
bekymring for at praksis ikke var i tråd med lov om offentlige anskaffelser og rammeavtale som 
er inngått mellom kommunen og en leverandør.   
 
Kontrollutvalgets vedtak i saken var følgende: 

1. Kontrollutvalget ber revisjonen å foreta en revisjonskontroll med om rammeavtalen som 
ligger til grunn for saken, er etterlevd og fulgt i tråd med forutsetningene. 

2. Revisjonen bes å fremlegge et revisjonsnotat om saken i neste møte. 
 
Sekretariatet har mottatt et revisjonsnotat vedrørende saken. Revisjonen har innhentet 
anbudsprotokollen samt oversendt dokumentasjon fra fagforbundet, og så har revisjonen i 
tillegg kontrollert 38 fakturaer fra aktuelle leverandør. 
 
Revisjonen viser til ved gjennomgang av anskaffelsesprotokollen at anskaffelsens anslåtte 
omfang er for Hvaler og Fredrikstad samlet per år, og estimert verdi og volum skal anses 
som veiledende og ikke bindende for oppdragsgiver.  
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Anskaffelsesprotokollen og rammeavtalen sier at det skal gjennomføres mini konkurranser 
mellom alle avtaleleverandører ved alle nye oppdrag. Revisjonens kontroller viser at slike 
konkurranser i liten grad er gjennomført. Revisjonen har stilt spørsmål til kommunen om det er 
gjennomført mini konkurranser ved eventuelle nye anskaffelser, slik avtalen har forutsatt.   
Revisjonen mener at de ikke har et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere hvorvidt kommunens 
praksis er i henhold til rammeavtalen. 
 
Vedrørende revisjonens kontroll med fakturaene viser revisjonen til bokføringsforskriften § 5-
1, at de bør spesifiseres/dokumenteres med hvilke tjenester/varer det faktureres for. I tillegg, er 
det i rammeavtalen stilt krav til fakturaspesifikasjoner – herunder timelister som spesifiserer 
hvem som har jobbet, deres kompetanse og tidspunkt. I tillegg er det fakturert med en fast 
timesats i alle de kontrollerte fakturaene og det er også fakturert med høyere pris enn det som er 
angitt i prisskjema for døgnsats og ved ekstra nattevakt. Enkelte fakturaer er også belastet for 
«røde timer» som ikke er spesifisert og forklart i vedlagte timelister. 
Revisjonens funn viser at det er svakheter i kommunens internkontroll, ettersom disse 
timelistene ikke inneholder slike data. Leverandør har heller ikke forholdt seg til kravene som 
fremkommer av rammeavtalen. 
 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at revisjonens kontrollhandlinger er i tråd med det kontrollutvalget ønsket 
å undersøke ved denne avtalen. Vi viser i sin helhet til vedlagte revisjonsnotat. Revisjonsnotatet 
er vært til uttalelse hos rådmann, tilbakemeldinger fra rådmann er innarbeidet i notat. 
 
Revisjonen er i midlertidig av den oppfatning at det bør foretas en mer detaljert undersøkelse for 
å kunne vurdere påpekte forhold i notatet.   
 
Sekretariatet anbefaler at revisjonsnotatet tas til etterretning. Det anbefales videre fra 
sekretariatet at utvalget i møte tar en diskusjon om det skal gjennomføres en mer detaljert 
kontroll av rammeavtalen slik revisjonen gir uttrykk for. Omfanget og ressursbruk bør også 
avklares før en mer detaljert kontroll igangsettes.  
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Notat – gjennomgang av Hvaler kommunens praksis vedrørende en 
rammeavtale  
 
Innledning 
Kontrollutvalget har i møte 18.11.2021, sak 21/39, behandlet henvendelsen fra Fagforbundet 
vedrørende Hvaler kommunes praksis knyttet til anskaffelse fra en leverandør. Det er uttrykt 
bekymring for at praksis ikke var i tråd med lov om offentlige anskaffelser og rammeavtale som er 
inngått mellom kommunen og en leverandør.   
 
Kontrollutvalget har fattet følgende vedtak: 
 
Kontrollutvalgets vedtak 18.11.2021: 

1. Kontrollutvalget ber revisjonen å foreta en revisjonskontroll med om rammeavtalen som 
ligger til grunn for saken, er etterlevd og fulgt i tråd med forutsetningene. 
 

2. Revisjonen bes å fremlegge et revisjonsnotat om saken i neste møte. 
 
Utførte revisjonshandlinger 
Revisjonen har innhentet anskaffelsesprotokollen samt gjennomgått dokumentasjonen som 
kontrollutvalget har mottatt fra Fagforbundet. Denne dokumentasjonen består av rammeavtalen, 
med følgende vedlegg:   
 

1. Kravspesifikasjon 
2. Leverandørens besvarelse av kravspesifikasjonen (jfr. nr. 1) 
3. Administrative bestemmelser 
4. Samlet pris og prisbestemmelser 
5. Eventuelle endringer i den generelle avtaleteksten (ingen oppførte endringer) 
6. Eventuelle endringer av leveransen etter avtaleinngåelse, inkludert referat fra 

oppstartsmøte (ingen oppførte endringer) 
 
I tillegg, har vi kontrollert åtte fakturaer Fagforbundet sendte til Kontrollutvalget for perioden april 
– november 2021. Revisjonen har også skrevet ut leverandørstatistikk for 2021 for den aktuelle 
leverandøren og foretatt et tilfeldig utplukk av 30 fakturaer fra denne statistikken. 
 
Vår gjennomgang omfatter ikke kontroller av arbeidsrettslige forhold. 
  
Revisjonens funn 
Gjennomgang av anskaffelsesprotokoll  
Anskaffelsesprotokollen inneholder blant annet kravspesifikasjonen for konkurransen, med 
kriterier som må oppfylles fra aktuelle tilbydere. I punkt 2.0 fremkommer informasjon om 
anskaffelsens anslåtte samlede omfang for Fredrikstad og Hvaler kommuner til sammen på ca. 
25 – 35 mill. kroner ekskl.mva. per år. Anslaget for Råde kommune er oppgitt for seg. 
Det fremkommer at estimert verdi og volum skal anses som veiledende og er ikke bindende for 
oppdragsgiver.   
 
I punkt 3.0 under «Fordeling av oppdrag» kan vi lese at det skal gjennomføres minikonkurranser 
mellom alle avtaleleverandører ved alle nye oppdrag. Protokollen inneholder også en 
oppsummering av kunngjøringen av konkurranseresultatet sendt til de leverandører som deltok. 
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Videre fremkommer det at i den aktuelle anskaffelsesavtalen er tegnet rammeavtale med fem 
ulike leverandører. 
  
Rammeavtalen 
Rammeavtalen er inngått for tidsrommet 01.11.2020 – 31.10.2024 mellom Fredrikstad kommune 
og leverandøren, og består som nevnt innledningsvis av flere vedlegg. 
  
Avtalt pris og betalingsbetingelser fremgår av avsnitt 16.1, som viser til «Prisskjema til 
Fredrikstad kommune». Prisskjemaet spesifiserer timepriser og døgnpriser avhengig av 
yrkesgruppe og kompetanse som yter den aktuelle tjenesten og med hvilken bemanning.  
 
Kravspesifikasjon angir anslag på omfang av tjenestekjøp, tilsvarende det som fremkommer av 
anskaffelsesprotokollen. 
 
Rammeavtalen sier, i avsnitt 6.1, at det skal gjennomføres minikonkurranser mellom alle 
avtaleleverandører ved alle nye oppdrag. Det er også eksempler på mulige tildelingskriterier i 
slike konkurranser, men endelig utvalg av kriterier og vekting av disse settes i hver enkelt 
konkurranse. Pris kan ikke være høyere enn priser som er fastsatt i rammeavtalen. 
 
I rammeavtalens vedlegg 1 avsnitt 2.0 kan vi lese at det:  
 
«(…) gjennomføres anslagsvis mellom 1 til 10 minikonkurranser i året totalt for alle tre 
kommunene. Antall minikonkurranser kan variere utover dette. Omfanget av hvert enkelt oppdrag 
varierer.»  
 
Avtalen omtaler ikke minikonkurranser eller oppdragsomfang per kommune. 
 
Det fremkommer at oppdragsgiver selv har og tilbyr de aktuelle tjenestene i egenregi, og at 
tjenester kun vil bli kjøpt over denne rammeavtalen når kommunen selv ikke har kapasitet eller 
kan tilrettelegge for dette. 
 
Revisjonen har stilt spørsmål til kommunen om det er gjennomført minikonkurranser ved 
eventuelle nye anskaffelser, slik avtalen har forutsatt. 
 
Kommunen forklarer at minikonkurranser er gjennomført der de ser at det er behov for nye 

oppdrag eller tiltak. Dette er gjort innen koordinerende enhet/NAV. 

Vedrørende Tilrettelagte tjenester har kommunen vurdert at dette er en videreføring av 

eksisterende avtale uten behov for nye minikonkurranser.  

På revisjonens spørsmål om kommunen kan fremskaffe et estimat på antatt fordeling av den 
årlige omsetningen mellom kommunene, har vi fått følgende svar: 
 
«Kommunen estimerer at Hvaler kommune alene har benyttet tjenester på rammeavtalen i 
størrelsesorden 18,6 mill. kroner». 
 
Hvaler kommune har gitt tilbakemelding om at de ikke har innsikt i hvor mye Fredrikstad 
kommune har benyttet avtalen i 2021. De forklarer at kommunen likevel kan innhente 
omsetningstall slik at man ser totaliteten, dersom det skulle være behov for det. 
 
Fakturakontroll 
I rammeavtalens avsnitt 16.5.2 kan vi lese at utover kravene om salgsdokumentasjon som er 
nedfelt i bokføringsforskriften1, stilles følgende krav til samtlige fakturaer: 

 Avtalenummer 

 Oppdragsgivers ordrenummer og/eller navn på bestiller 

 Nødvendig spesifikasjon av oppdraget/leveransen 

                                                
1 Forskrift til lov om bokføring av 19. november 2004 nr. 73. 
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 Eventuelle andre referanser som oppdragsgiver krever 
 

I kravspesifikasjon fremkommer de spesifikke krav som stilles til faktura; 

 Faktura skal være spesifisert med lønnskostnader inkl. sosiale kostnader og 
administrative kostnader. 

 Timelister skal legges med faktura. Timelistene skal vise hvem som har jobbet, 
kompetanse og tidspunkt. 

 Faktura skal være spesifisert med antall timer fordelt på dato og klokkeslett. 

 Det skal leveres en faktura per oppdrag per måned, alternativt samlefaktura for flere 
oppdrag med tydelig inndeling per oppdrag. 

 
De forelagte fakturaene fra Fagforbundet er alle månedsfaktura for det samme oppdraget, med 
vedlagte timelister per dato og klokkeslett for leverte ytelser. Fakturaene som fulgte 
henvendelsen til kontrollutvalget beløper seg til kr 1 570 350. Revisjonens kontroll av 
leverandørstatistikk for Hvaler kommune på aktuell leverandør viser for 2021 at samlet kjøp 
beløper seg til kr 17 739 582 og består av 92 fakturatransaksjoner.  
 
Vår kontroll av ovennevnte faktura, og tilfeldige utplukk som tidligere nevnt, viser at:  

 enkelte faktura er belastet for «røde timer» som ikke er spesifisert og forklart i vedlagte 
timelister, altså når disse timene er levert eller begrepets definisjon. 

 summen av timene i timelistene samsvarer med fakturerte antall timer. 

 det er benyttet en fast timesats i alle de kontrollerte fakturaene, uavhengig av 
kompetanse som er anvendt.  

 fakturaene mangler spesifikasjon av hvilken kompetanse og tidsbruk som er levert.  

 i enkelte tilfeller er det brukt en sats per døgn og sats per døgn ved ekstra nattevakt som 
ikke stemmer med spesifikasjon i prisskjemaet. 

 
Revisjonen har stilt spørsmål om begrunnelsen og dokumentasjonen for avvikende bruk av time- 
og døgnsatser fra det som fremkommer av vedlagt prisskjema for den inngåtte rammeavtalen. 
 
Vi har fått informasjon fra administrasjonen om at avvikende prissatser som leverandøren 
anvender skriver seg tilbake til mars 2018, da timeprisen var lavere. Prisen som faktureres i dag 
er basert på gamle priser. Betingelsene for timeprisen er gjennomsnittsberegning av lønn ut ifra 
kompetanse, med påslag for konsumprisindeks på timeprisen hvert år. En tilleggs-forklaring fra 
kommunen er at tjenesten som blir kjøpt i dag avviker fra den prissettingen som inngår i 
prisskjemaet.    
  
Vurdering: 
Ifølge kommunelovens § 25-1, skal kommuner ha internkontroll med administrasjonens 
virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Rådmannen er ansvarlig for internkontrollen. 
 
Revisjon er av den oppfatning at det er mangelfullt at den inngåtte rammeavtalen ikke angir 

estimert omsetning per kommune som handler etter samme avtale. Hvaler kommune gir uttrykk 

for at de ikke kjenner omfanget av omsetningen til Fredrikstad kommune. Siden avtalen er inngått 

med begge kommuner, mener revisjonen kommunene også burde ha innsikt i hverandres 

omsetning for å kunne overholde rammeavtalens vilkår. Premisset om forutsigbarhet og 

forutberegnelighet er styrende for reglene om offentlige anskaffelser. 

Anskaffelsesprotokollen og rammeavtalen sier at det skal gjennomføres minikonkurranser mellom 

alle avtaleleverandører ved alle nye oppdrag. I følge kommunen, er konkurranser gjennomført der 

kommunen har vurdert tiltaket/oppdraget som nytt. I tilfeller der dette ikke er gjort, begrunner 

kommunen det med at omsetningen representerer videreføring av eksisterende avtaler. 

Revisjonen har ikke et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere hvorvidt kommunens praksis er i 

henhold til rammeavtalen. 
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I henhold til bokføringsforskriften § 5-1 bør faktura spesifiseres/dokumenteres med hvilke 

tjenester/varer det faktureres for. I rammeavtalen er det stilt krav til fakturaspesifikasjoner – 

herunder timelister som spesifiserer hvem som har jobbet, deres kompetanse og tidspunkt. Våre 

funn viser at det er svakheter i kommunens internkontroll, ettersom disse timelistene ikke 

inneholder slike data. Leverandør har heller ikke forholdt seg til kravene som fremkommer av 

rammeavtalen. 

I tillegg er det fakturert med en fast timesats i alle de kontrollerte fakturaene og det er også 

fakturert med høyere pris enn det som er angitt i prisskjema for døgnsats og ved ekstra nattevakt. 

Enkelte faktura er også belastet for «røde timer» som ikke er spesifisert og forklart i vedlagte 

timelister. 

Kommunes forklaring er at avvikende prissatser som leverandøren anvender skriver seg tilbake til 

mars 2018, da timeprisen var lavere. Prisen som faktureres i dag er basert på gamle priser. 

Revisjonen stiller spørsmål ved en slik praksis. 

Revisjonen er av den oppfatning at det bør foretas en mer detaljert undersøkelse for å kunne 

vurdere påpekte forhold.   

 
 
Rolvsøy, 01.02.2022 
 
Jolanta Betker(sign.)                                                      Jostein Ek(sign.) 
Oppdragsansvarlig revisor                                             Statsautorisert revisor 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/75 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 19539/2022 
Klassering: 3011-188 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 10.02.2022 22/4 

 

Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjon: Fakturakontroll - røde flagg 

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

«Fakturakontroll – røde flagg», samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 

«Fakturakontroll – røde flagg», til etterretning. 
 
2. Rådmann skal gi informasjon til kontrollutvalget senest innen deres møte 16. juni 

eller så snart administrasjonen anser at de har: 
 regulert samarbeidet med Fredrikstad kommune skriftlig 
 sørget for at kommunens fakturakontroll blir risikovurdert og kontrollert 
 

 
 
Fredrikstad, 21.01.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Oppfølgingsrapport Hvaler kommune «Fakturakontroll – røde flagg», datert 26.01.2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kontrollutvalget, sak 20/3 den 27.02.2020,  
 Kommunestyret, sak 13/20 den 07.05.2020 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget og kommunestyret har behandlet forvaltningsrevisjonsrapport 
«Fakturakontroll – røde flagg» i 2020. Rapporten omhandlet kommunens internkontroll i 
forbindelse med fakturahåndtering og utbetalinger.  
 
I henhold til kommunelovens §23-2, e) skal kontrollutvalget sørge for at vedtak, som 
kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp. 
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Kommunestyrets vedtak i sak 13/20 den 07.05.2020 var følgende: 
 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Røde flagg» til etterretning, og ber 
administrasjonen følge opp de fem anbefalinger som fremkommer av rapporten. 
Herunder skal kommunen: 
 regulere samarbeidet med Fredrikstad kommune skriftlig 
 påse at den nye rutinen for attestasjon og anvisning blir fulgt 
 påse at oversikt over hvem som har attestasjons- og anvisningsmyndighet er 

oppdatert til enhver tid 
 sørge for at kommunens fakturakontroll blir risikovurdert og kontrollert 
 undersøke fakturaene som revisjonen har markert med røde flagg 
 

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

 
 
Revisjonen har i sin oppfølgingsrapport kontrollert hvorvidt de fem anbefalingene er fulgt opp 
av kommunen. Revisjonens vurdering og konklusjon er følgende: 
 

«Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad kommunestyrets vedtak i 
sak 13/20 er fulgt opp, herunder de vedtatte anbefalingene. 

 
Revisjonen har konkludert med at 3 av 5 anbefalinger er fulgt opp. 

 
1 anbefaling er vurdert som delvis fulgt opp (anbefaling 4) og 1 anbefaling er vurdert 
som ikke fulgt opp (anbefaling 1). 

 
Kommunen bør videre fokusere på å: 
 Regulere samarbeidet med Fredrikstad kommune skriftlig 
 Sørge for at kommunens fakturakontroll blir risikovurdert og kontrollert» 

 
 
Rådmannen har kommet med sin uttalelse til oppfølgingsrapporten. Dette ligger i sin helhet 
på side 9 i rapporten. 
 
Rådmannen skriver blant annet følgende: «Jeg har ingen ytterligere kommentar til 
rapportens innhold» 
 

Vurdering 
Samlet sett vurderer sekretariatet at dataene som er benyttet er tilstrekkelig som grunnlag 
for oppfølgingsrapportens vurderinger og konklusjoner. Siden dette er en oppfølgingsrapport 
er det ikke gjennomført kontrollhandlinger av kommunens praksis, det er kommunens 
systemer og rutiner som er kontrollert. 
 
Sekretariatet vurderer at rådmannen slutter seg til revisjonens konklusjon. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og rådmannens uttalelse til rapporten 
til etterretning. 
 
Sekretariatet anbefaler videre at kontrollutvalget legger revisjonens vurderinger og 
konklusjon til grunn i sitt forslag til vedtak i kommunestyret. Det bør der fremkomme at 
rådmann skal gi kontrollutvalget informasjon senest innen deres møte 16. juni eller så snart 

12



administrasjonen anser at de har regulert samarbeidet med Fredrikstad kommune skriftlig og 
sørget for at kommunens fakturakontroll blir risikovurdert og kontrollert.
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1 Innledning 

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

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

opp. 

 

Revisjonen gjennomførte forvaltningsrevisjonen «Fakturakontroll – røde flagg» i Hvaler kommune i 

2020. Rapporten fra revisjonen ble behandlet i kontrollutvalget i sak 20/3 den 27.02.2020, og i kommu-

nestyret i sak 13/20 den 07.05.2020. Kommunestyret vedtok i saken at vedtaket skulle følges opp med 

en oppfølgingsrapport levert av revisjonen. Oppfølgingsrapporten skal behandles av kontrollutvalget og 

kommunestyret i Hvaler kommune. 

 

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

søkelsen. 
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2 Gjennomføring av undersøkelsen 

 Oppfølgingskriterier 

Formålet med oppfølgingsundersøkelsen er å kontrollere om kommunestyrets vedtak i forbindelse med 

forvaltningsrevisjonsrapporten er fulgt opp.  

 

Kommunestyret i Hvaler kommune fattet følgende vedtak i sak 13/20 (07.05.2020):  

 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Røde flagg» til etterretning, og ber administra-

sjonen følge opp de fem anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommu-

nen:  

 regulere samarbeidet med Fredrikstad kommune skriftlig 

 påse at den nye rutinen for attestasjon og anvisning blir fulgt 

 påse at oversikt over hvem som har attestasjons- og anvisningsmyndighet er oppdatert 

til enhver tid 

 sørge for at kommunens fakturakontroll blir risikovurdert og kontrollert 

 undersøke fakturaene som revisjonen har markert med røde flagg 

 

2. Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i forbin-

delse med forvaltningsrevisjonen blir fulgt opp. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge 

opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling 

av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret. 

 

Kommunestyret ba i vedtaket administrasjonen om å følge opp revisjonsrapportens anbefalinger. I 

denne oppfølgingsrapporten beskrives det hvordan vedtaket, dvs. anbefalingene, er arbeidet med, og 

revisjonen gjør en vurdering av i hvilken grad administrasjonen har fulgt opp vedtaket. 

 

 Metode og datagrunnlag 

Revisjonen ba i e-post til konstituert rådmann datert 10.09.2021 om en redegjørelse for hvilke tiltak som 

er iverksatt som følge av kommunestyrets vedtak. Revisjonen ba også om at eventuelle iverksatte tiltak 

dokumenteres, for eksempel ved at utarbeidede rutiner, kartlegginger, referater eller lignende dokumen-

tasjon ble lagt ved redegjørelsen. 

 

Konstituert rådmann har i e-post til revisjonen datert 10.10.2021 redegjort for fremdrift på kommunens 

oppfølging av kommunestyrets vedtak. Revisjonen hadde behov for å stille noen oppfølgingsspørsmål til 

denne redegjørelsen, og har i en e-post til konstituert rådmann datert 17.12.2021 forelagt disse. Konsti-

tuert rådmann har i en e-post til revisjonen datert 17.01.2022 svart på oppfølgingsspørsmålene. 

 

Revisjonen har gjennomført vurderinger på bakgrunn av administrasjonens redegjørelse, svar på oppføl-

gingsspørsmål og oversendt dokumentasjon. 

 

Konstituert rådmann har hatt anledning til å uttale seg om denne rapporten før den ble sendt til behandling 

i kontrollutvalget i Hvaler kommune. Rådmannens uttalelse er vedlagt rapporten.  
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3 Internkontroll i forbindelse med faktura-

håndtering og utbetalinger 

 Bakgrunn for vedtaket 

Østfold kommunerevisjon, nå Østre Viken kommunerevisjon, gjennomførte forvaltningsrevisjonen «Fak-

turakontroll – røde flagg» for Hvaler kommune i 2020. Dette kapittelet gjør rede for, i 5 delkapitler, bak-

grunnen for anbefalingene, administrasjonens redegjørelse for oppfølging av anbefalingene og revisjo-

nens vurdering av gjennomføringen. 

 

 Anbefaling 1: Revisjonen anbefaler kommunen å regulere samarbeidet med 

Fredrikstad kommune skriftlig  

3.2.1 Bakgrunn 

Deler av Hvaler kommunes arbeid med fakturahåndtering ligger til Fredrikstad kommune. Fredrikstad 

kommune utfører regnskapstjenester for Hvaler, og økonomisjef i Hvaler kommune har en kontaktperson 

på regnskap i Fredrikstad. Dette samarbeidet ble inngått i 2005 etter at Hvaler kommune ønsket et tettere 

samarbeid med Fredrikstad, og trengte bistand på flere områder. Ansvars- og oppgavefordeling i forbin-

delse med dette samarbeidet er verken regulert i avtale eller skriftlige rutiner. Hvaler kommune har heller 

ikke noen oppfølging av oppgavene som er lagt til Fredrikstad. På bakgrunn av dette fremmet revisjonen 

anbefaling 1.  

3.2.2 Administrasjonens redegjørelse  

Administrasjonen skriver i sin redegjørelse at Hvaler kommune tok initiativ til et møte med Fredrikstad 

kommune i 2020, angående regulering og skriftliggjøring av samarbeidet mellom kommunene. Det ble på 

dette møtet enige om behovet for å tydeliggjøre arbeidsoppgaver, rutiner og ansvarsforhold rundt både 

økonomi, lønn, samt de HR-oppgavene Hvaler kommune kjøper fra Fredrikstad kommune. Administra-

sjonen opplyser videre at det ble avtalt at Fredrikstad kommune skulle komme tilbake til Hvaler kommune 

med utkast til samarbeidsavtale, men at dette så langt ikke har skjedd. Administrasjonen legger til (over-

sendelse datert 17.01.2022) at det uansett ikke hadde vært tid til dette arbeidet hverken i 2020 eller 2021, 

men at de nå vil ta initiativ til et nytt møte med Fredrikstad kommune så fort som mulig. Når det gjelder 

hvorfor det ikke har vært tid, nevner administrasjonen blant annet at begge kommuner har måtte prioritere 

andre oppgaver, som arbeid i forbindelse med korona-senter, legevakt, IT-drift, og geodata-tjenester.  

 

3.2.3 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen vurderer det som positivt at administrasjonen har tatt initiativ til et møte med Fredrikstad 

kommune angående regulering av samarbeidet mellom kommunene, og at de planlegger å ta initiativ til 

et nytt møte så fort det lar seg gjøre. Det fremkommer allikevel av administrasjonens redegjørelse at 

dette arbeidet har blitt nedprioritert grunnet andre oppgaver for begge kommunene, og at en skriftlig 

samarbeidsavtale fortsatt ikke er på plass. Revisjonen vurderer på bakgrunn av dette at anbefalingen på 

nåværende tidspunkt ikke er fulgt opp.
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 Anbefaling 2: Revisjonen anbefaler kommunen å påse at den nye rutinen for 

attestasjon og anvisning blir fulgt  

3.3.1 Bakgrunn 

Delegeringsfullmakt av attestasjon- og anvisningsmyndighet er beskrevet i rutinen som var gyldig frem til 

utgangen av 2019. Det kan virke som om denne rutinen åpnet for suksessive videredelegeringer av full-

makter, og dermed ikke satte noen begrensning for hvem som kunne videredelegere, eller hvem som 

kunne bli tildelt anvisningsmyndighet. Dette synes også å være praksis i kommunen. Det er heller ikke på 

noe nivå i organisasjonen innført beløpsgrenser i anvisningsmyndigheten. Det har imidlertid blitt vedtatt 

et nytt økonomireglement i Hvaler kommune som gjelder fra 1. januar 2020. Økonomireglementet omfatter 

blant annet delegeringsfullmaktene til rådmann og innkjøpsreglement, herunder rutiner for attestasjon og 

anvisning. I kommunens nye rutine for attestasjon og anvisning tildeles rådmann attestasjon- og anvis-

ningsmyndighet som forutsettes delegert videre til seksjonene1, og eventuelt fra seksjonene til virksom-

hetslederne2. I den nye rutinen er dermed kontrollen med hvem som anviser fakturaer kraftig innskjerpet, 

da bare rådmannen har fullmakt til å videredelegere anvisningsmyndighet. Det er opplagt at etterlevelse 

av den nye rutinen vil eliminere den romslige videredelegeringspraksisen som har vært rådende i kom-

munen. På bakgrunn av dette fremmet revisjonen anbefaling 2. 

 

3.3.2 Administrasjonens redegjørelse  

Administrasjonen skriver i sin redegjørelse at rådmannen har innskrenket antall medarbeidere som har 

myndighet og tilgang til disse funksjonene i Hvaler kommunes økonomisystem. Tidligere var det opptil 73 

anvisere i økonomisystemet, mens det nå er nede i 27 anvisere. Administrasjonen opplyser videre at 

kommunen har innført skriftlige fullmaktsskjemaer for både attestasjon- og anvisningsfullmakt, og alle 

som innehar en slik fullmakt skal nå ha et slikt fullmaktsskjema. Kommunen skal allikevel gå gjennom 

listen over anvisnings- og attestasjonsmyndighet på nytt, for å sikre at eventuelle endringer har blitt skrift-

liggjort. Eksempler på fullmaktsskjemaer ble oversendt sammen med administrasjonens redegjørelse, og 

er gjennomgått av revisjonen.  

 

3.3.3 Revisjonens vurderinger 

Som administrasjonen skriver, har antall anvisere gått ned fra 73 til 27. Revisjonen har ikke gjort ytterli-

gere kontrollhandlinger rettet mot å avdekke om den nye rutinen for attestasjon og anvisning blir fulgt, 

men vi legger administrasjonens redegjørelse og oversendte eksempler på fullmaktsskjemaer til grunn. 

Revisjonen vurderer på bakgrunn av dette at anbefalingen er fulgt opp.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Etter omorganiseringen av kommunen i 2020 benyttes betegnelsen tjenesteområder for tidligere seks-

joner. 
2 Etter omorganiseringen av kommunen i 2020 benyttes betegnelsen enhetsleder for tidligere virksom-

hetsleder.  
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 Anbefaling 3: Revisjonen anbefaler kommunen å påse at oversikt over hvem 

som har attestasjon- og anvisningsmyndighet er oppdatert til enhver tid  

3.4.1 Bakgrunn 

I henhold til Hvaler kommunes rutine for attestasjon og anvisning, skal det til enhver tid foreligge en 

ajourført oversikt over hvem som har attestasjons- og anvisningsmyndighet i den enkelte seksjon og 

virksomhet. Økonomisjef opplyste at kommunen ikke utfører systematisk gjennomganger av roller i fak-

turabehandlingssystemet. Interne rutiner skal sikre at ansatte som slutter mister sin attestasjon- og an-

visningstilgang. Imidlertid kan det være tilfeller hvor ansatte bytter ansvarsområde eller arbeidsoppgaver 

som ikke fanges opp. Det er da risiko for at enkelte har tilganger de ikke burde hatt. Etter det revisjonen 

forstår vil kommunen gjennomføre en fullstendig gjennomgang av dette i forbindelse med den pågående 

omorganiseringen i kommunen, og et betydelig antall ansatte som er attestasjons- og anvisningsberetti-

gede i dag, vil miste sin fullmakt. Etter revisjonens oppfatning er det viktig at kommunen har oppdaterte 

lister over attestanter og anvisere, og samtidig kontroll på at slike fullmakter bare tilfaller ansatte som 

skal inneha slike. På bakgrunn av dette fremmet revisjonen anbefaling 3. 

 

3.4.2 Administrasjonens redegjørelse  

Administrasjonen skriver i sin redegjørelse at brukeradministrasjonsverktøyet i Visma viser hvilke roller 

de forskjellige brukerne i kommunen til enhver tid har. Hvaler kommune ligger som et eget selskap i 

samme database som Fredrikstad kommune, og de selskap/stiftelser/legater som Fredrikstad fører 

regnskap for. Administrasjonen opplyser videre at oversikten over hvem som har attestasjons og anvis-

ningsmyndighet er oppdatert pr. i dag, og viser til oversendt excel-regneark som dokumentasjon på 

dette. 

 

3.4.3 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen har gjennomgått oversendt dokumentasjon fra Hvaler kommune. I regnearket fremkommer 

det tydelig hvem som har hvilken fullmakt på de forskjellige kommunal-/ansvarsområdene. Revisjonen 

legger også til grunn administrasjonens redegjørelse om at denne oversikten er oppdatert pr. i dag, 

samt at de skal gjennomgå listen på nytt for å fange opp eventuelle endringer. Revisjonen vurderer på 

bakgrunn av dette at anbefalingen er fulgt opp. 

 

 Anbefaling 4: Revisjonen anbefaler kommunen å sørge for at kommunens fak-

turakontroll blir risikovurdert og kontrollert  

3.5.1 Bakgrunn 

I forvaltningsrevisjonen fremkom det at Hvaler kommune ikke har innarbeidet rutiner for stikkprøve-

kontroll for å undersøke om reglene for attestasjon og anvisning fungerer etter hensikten. Det er heller 

ikke gjennomført risikovurdering av fakturakontrollprosessen. Etter revisjonens oppfatning er dette 

mangelfullt, da praksis og rutine ikke nødvendigvis er i overensstemmelse. På bakgrunn av dette frem-

met revisjonen anbefaling 4. 
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3.5.2 Administrasjonens redegjørelse  

Administrasjonen skriver i sin redegjørelse at de utfører fakturakontroll på alle fakturaer, og at denne 

kontrollen består av flere faser. Hver enkelt faktura blir sjekket ved fakturamottak og innskanning, i til-

legg ajourføres Hvaler kommunes leverandørregister/reskontro av regnskapsavdelingen i Fredrikstad 

kommune. Administrasjonen opplyser videre at de neste fasene; kontering, attestering og anvisning, ut-

føres av ansatte i Hvaler kommune med den rette myndigheten til de forskjellige oppgavene. Den siste 

fasen før utbetaling kalles «kontrollsteget», og er en sentral fakturakontroll av fakturaene. Administrasjo-

nen skriver at dette innebærer at fakturaene blir sjekket for blant annet mva-koder, logisk konteringsut-

fylling, og nye leverandører.  

 

Administrasjonen skriver i sin redegjørelse at bakgrunnen for at Hvaler kommune etablerte nye rutiner 

for fakturakontroll, attestasjon, og anvisning, var en generell risikovurdering av hele rutinen på området. 

Disse vurderingene ble ikke skriftliggjort, men de nye rutinene ble utarbeidet med bakgrunn i denne ge-

nerelle risikovurderingen. 

 

3.5.3 Revisjonens vurderinger 

Gjennom sin redegjørelse beskriver administrasjonen rutiner og prosedyrer for fakturahåndtering revi-

sjonen oppfatter som gode og tilfredsstillende i seg selv. Anbefalingen vår var allikevel basert på at det 

kan være uoverensstemmelse mellom rutine og praksis, og vi stiller oss derfor fortsatt spørrende til om 

det nå er kontrollmekanismer på plass som skal sørge for at rutinene faktisk blir fulgt. Vi har ikke fått 

opplysninger om eller dokumentasjon på at det faktisk gjennomføres stikkprøve kontroller av kommu-

nens fakturakontroll. Administrasjonen opplyser videre i sin redegjørelse at det ble foretatt en generell 

risikovurdering av hele rutinen på området før nye rutiner ble utarbeidet, men at dette ikke ble skriftlig-

gjort. Vi mener videre at arbeidet med risikovurderinger på området i større grad, enn det kommunen på 

nåværende tidspunkt har gjort, må systematiseres og skriftliggjøres for at det skal være tilfredsstillende.   

Revisjonen legger administrasjonens redegjørelse til grunn, og vurderer på bakgrunn av dette at anbe-

falingen kun er delvis er fulgt opp.  

 

 Anbefaling 5: Revisjonen anbefaler kommunen å undersøke fakturaene som 

revisjonen har markert med røde flagg 

3.6.1 Bakgrunn 

I revisjonsrapporten har revisjonen gjennomført en kontroll av samtlige fakturaer for perioden november 

2017 - november 2019. Revisjonen har identifisert flere røde flagg. Dette er ikke nødvendigvis fakturaer 

som inneholder uregelmessigheter, men for å avgjøre dette må imidlertid fakturaene undersøkes nær-

mere. Denne kontrollen overlates til kommunen. På bakgrunn av dette fremmet revisjonen anbefaling 5.   

 

3.6.2 Administrasjonens redegjørelse  

Administrasjonen skriver i sin redegjørelse at de har undersøkt de fleste av fakturaene som revisjonen 

markerte som røde flagg, men at det på enkelte områder har vært nødvendig å gjennomføre stikkprøve-

kontroller. Dette på grunn av kapasitetshensyn. Administrasjonen opplyser videre at fakturagjennom-

gangen ikke avdekket feil/avvik i stor grad, men at den førte til at kommunen avdekket noen områder med 

behov for forbedringer. Dette inkluderer ifølge administrasjonen blant annet at purringer ikke bør føres 
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med samme fakturanummer som opprinnelig faktura, behov for å oppdatere leverandørreskontroen oftere 

mot enhetsregisteret, og at endringer hos leverandørene bør fanges opp tidligere. 

 

3.6.3 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen legger administrasjonens redegjørelse, oversendt dokumentasjon, samt forklaring på hvorfor 

det har vært nødvendig med stikkprøvekontroller på enkelte områder til grunn. Revisjonen vurderer på 

bakgrunn av dette at anbefalingen er fulgt opp.  
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4 Konklusjon 

Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad kommunestyrets vedtak i sak 13/20 er 

fulgt opp, herunder de vedtatte anbefalingene. 

 

Revisjonen har konkludert med at 3 av 5 anbefalinger er fulgt opp. 

 

1 anbefaling er vurdert som delvis fulgt opp (anbefaling 4) og 1 anbefaling er vurdert som ikke fulgt opp 

(anbefaling 1). 

 

Kommunen bør videre fokusere på å: 

 Regulere samarbeidet med Fredrikstad kommune skriftlig 

 Sørge for at kommunens fakturakontroll blir risikovurdert og kontrollert 

 

 

 

 

 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy, 26.01.2022 

 

 

  
Bjørnar Bakker Eriksen 

oppdragsansvarlig revisor 

Henning S. Langsholt 

forvaltningsrevisor 
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5 Vedlegg 

 Relevante dokumenter 

a) E-post med administrasjonens redegjørelse for oppfølging av kommunestyrets vedtak, datert 

10.10.2021 

b) E-post med administrasjonens svar på oppfølgingsspørsmål fra revisjonen, datert 17.01.2022 

c) Kopi av røde flagg 

d) Kopi av oversikt over anvisere i Visma brukeradm 

e) Eksempel delegeringsfullmakter 

f) Kopi av kontoplan Hvaler kommune med fullmaktshavere 

 

 

 Rådmannens uttalelse 

 

 

24



ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
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Dokumentnr.: 5 
Løpenr.: 26386/2022 
Klassering: 3011-188 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 10.02.2022 22/5 

 

Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon 2021 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2021, tas til orientering 

 
Fredrikstad, 27.01.2022 
 
 
 

Vedlegg 
Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon for 2021 – Hvaler kommune, datert 27.01 
2022.  

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU møte: 11.12 2019, sak 19/49 «Forvaltningsrevisjonsplan 2020 – 2021» 
Kommunestyret 13.02 2020 sak 2/20 «Forvaltningsrevisjonsplan 2020 – 2021» 
 

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

Vurdering 
Østfold kommunerevisjon IKS redegjør i sin statusrapport for prosjekter og 
oppfølgingskontroll som er gjennomført i 2021. Leveransene er i henhold til vedtatt 
forvaltningsrevisjonsplan for perioden 2020 – 2021, og medgått tid på gjennomførte 
prosjekter ligger innen estimert ressursbruk. I statusrapporten har revisjonen vist fordelte 
timer på de ulike prosjektene slik at kontrollutvalget får en bedre oversikt over hvordan 
timene er forbruket.  
 
Hvaler kommune har budsjettert med 360 timer til forvaltningsrevisjon i 2021. Revisjonen har 
levert 286 timer per 31. desember 2021. Dette utgjør ca. 80 % av budsjett. Mindreforbruk 
avregnes mot regnskapsrevisjon og eventuelt vil samlet mindreforbruk betales tilbake til 
kommunen. Dette i tråd med selskapsavtalen. Vi viser til vedlagte statusrapport for 
ytterligere detaljer.  
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Sekretariatet anbefaler for kontrollutvalget at revisjonens statusrapport om utført 
forvaltningsrevisjon for 2020 tas til orientering. 
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Statusrapport  
Utført forvaltningsrevisjon 2021 

Hvaler kommune  
 

 
Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på vegne av kontrollutvalget i 

kommunen. 

 

Tabellen nedenfor viser arbeid som er utført i perioden 1. januar til 31. desember 2021. 

 
Tabell: Produksjon og ressursbruk 

Oppgave Rapportert 
2020 

2021 Prosjekt 
totalt 

Estimerte timer Mer/mindre-
forbruk 

Administrasjon   30  30  

Varsling – 
overholdelse av reg-
lement i praksis 

152 190 342 300 +/- 10 % +12 

Oppfølgingsrapport 
Fakturakontroll - røde 
flagg* 

 66  50-80  

Sum  286    

Merknader: Kolonnen «Rapportert 2020» viser hva som er rapportert i 2020 på prosjekter som ble på-

begynt det året. Timene tas med for å kunne gi et bedre bilde av totalforbruk knyttet til de ulike prosjek-
tene. Kolonnen «Estimerte timer» angir timeantall som er estimert i vedtatt prosjektplan, mens kolon-
nen «Mer-/mindreforbruk» viser mer- og mindreforbruk i forhold til estimat for de ferdigstilte prosjek-
tene. 
*Ikke ferdigstilt (revisjonen registrerer timer på prosjektene frem til kommunestyrebehandlingen). 

 

Administrasjon 

Timene dekker administrativ deltakelse i kontrollutvalg og andre fora, mindre arbeidsoppga-

ver, samordningsmøter med kontrollutvalgssekretariatet, utarbeidelse av statusrapporter og 

lignende oppgaver som ikke føres på eget prosjekt. Timeantallet er stipulert ut i fra tidligere 

erfaringstall, hvor alle slike oppgaver ble ført i egne kategorier i vårt timeregistreringssystem, 

og bygger på et gjennomsnitt over flere år. 

 

Varsling – overholdelse av reglement i praksis 

Prosjektplan for dette prosjektet ble vedtatt av kontrollutvalget 3. september 2020. Kontrollut-

valget vedtok at revisjonen skulle undersøke om kommunen hadde lagt til rette for varsling 

og håndtering av varslinger i tråd med eget reglement/rutine. Rapport ble behandlet i kon-

trollutvalget 31. mai 2021 og i kommunestyret 17. juni 2021. Revisjonen har brukt 342 timer 

på prosjektet totalt, som er et merforbruk på 12 timer utover feilmargin. 

 

Oppfølgingsrapport Fakturakontroll - røde flagg 

Forvaltningsrevisjonsrapporten ble behandlet i kontrollutvalgets møte 27. februar 2020, samt 

i kommunestyret 7. mai 2020. Kommunestyret vedtok at forvaltningsrevisjonen skulle følges 

opp med en oppfølgingsrapport fra revisjonen. Revisjonen har brukt 66 timer på oppfølgings-

rapporten i 2021. Rapporten blir behandlet i kontrollutvalgets møte i februar 2022. 
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Total leveranse 

Hvaler kommune har budsjettert med 360 timer til forvaltningsrevisjon, oppfølgingsundersø-

kelser og eierskapskontroll i 2021. 286 av timene er levert per utgangen av 2021. Dette utgjør 

ca. 80 % av budsjetterte timer. I henhold til selskapsavtalen for ØVKR IKS skal kommunen 

faktureres for medgått tid etter et selvkostprinsipp. Mindreforbruket på forvaltningsrevisjon vil 

bli avregnet mot timer brukt til regnskapsrevisjon, og evt. mindreforbruk vil bli tilbakebetalt til 

kommunen. 

 
 

Rolvsøy, 27. januar 2022 
 

Casper Støten (sign.) 
konstituert fagleder for forvaltningsrevisjon 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/77 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 2372/2022 
Klassering: 3011-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 10.02.2022 22/6 

 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021, tas til orientering 

 
2. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 oversendes kommunestyret med følgende 

forslag til vedtak: 
 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering 

 
Fredrikstad, 05.01.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kommunelovens § 23- 5 skal kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret om 
sin aktivitet. I samsvar med tidligere praksis avgir kontrollutvalget sin årsmelding til 
behandling i kommunestyret. 
 

Vurdering 
Årsmeldingen skal gi kommunestyret informasjon om kontrollutvalgets oppgaver og ansvar, 
møte- og informasjonsaktivitet. Årsmeldingen gir også uttrykk for hva som er gjennomført av 
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, samt resultatet og oppfølging 
av disse kontrollene. 
 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar vedlagte årsmelding for 2021 tas til orientering. 
Årsmeldingen oversendes til kommunestyret med følgende forslag vedtak: 

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering 
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Kontrollutvalgets hjemmelsgrunnlag 

Bestemmelsene om at kommunen skal ha et eget kontrollutvalg ble først hjemlet i kommuneloven 

LOV-1992-09-25-107. Bestemmelsene er videreført i ny kommunelov LOV-2018-06-22-83. Det 

fremgår av kapittel 23, § 23-1 at «Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg som skal føre 

løpende kontroll på deres vegne.   

 

Figuren under viser at det fra kommunestyret/bystyret går to styringslinjer. Den ene går fra 

kommunestyret/bystyret til administrasjonssjefen som har ansvaret for gjennomføringen av 

kommunens tjenesteproduksjon, planlegging og myndighetsutøvelse.  

Den andre styringslinjen representerer en uavhengig og ekstern kontroll som går gjennom 

kontrollutvalget.  

 

 
 

Kontrollutvalgets oppgaver/ansvar 

Kommunaldepartementet har i forskrift om kontrollutvalg og revisjon, av 17. juni 2019, gitt 

nærmere bestemmelser om kontrollutvalgets saksbehandling og oppgaver.   

 
Påse-ansvaret 

Kontrollutvalget har fire primære tilsyns- og kontrolloppgaver:  

 Påse at kommunes regnskaper blir revidert på en betryggende måte 

 Påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon 

 Påse at kommunen fører kontroll med kommunen sine interesser i selskaper mm. 

 Etterlevelses kontroll 

 
Oppfølging av regnskapsrevisjonen 

Kontrollutvalgets ansvar for å påse at regnskapsrevisjonen fungerer på en betryggende måte 

ivaretas blant annet gjennom at kontrollutvalget får seg forelagt revisjonsplaner, resultater etter 

kvalitetskontroller i revisjonen og uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer. I 

tillegg blir kontrollutvalget informert om spesielle forhold og funn som revisjonen har gjort.   

 
Plan for forvaltningsrevisjon 

Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av 

forvaltningsrevisjon. Kommunestyret skal vedta planen. Kommunestyret kan delegere til 

kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 
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Plan for og gjennomføring av eierskapskontroll 

Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av 

eierskapskontrollen. Kommunestyret skal vedta planen. Kommunestyret kan delegere til 

kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

 
Rapportering 

Kontrollutvalget skal avgi rapport til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner og 

selskapskontroller som er gjennomført og resultatet av disse.  

 
Budsjettbehandling for kontrollarbeidet 

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Forslaget skal 

inneholde kostnadene til drift av kontrollutvalget, utvalgets sekretariat og den valgte revisjonen.  

 
Innstilling på valg av revisor og revisjonsordning 

Kommunestyret avgjør selv om kommunen skal ansette egne revisorer, delta i IKS eller inngå 

avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. 

 
Kontrollutvalgets sammensetting 

Kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg angir bestemte krav til dem som skal velges som 

medlemmer til kontrollutvalget. Det heter bl.a. at medlem av kontrollutvalg ikke kan være 

medlem eller varamedlem av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet eller ansatt i 

kommunen. 

 

Kontrollutvalget skal i henhold til den nye kommuneloven (2019) bestå av minimum fem 

medlemmer. Det er opp til kommunestyret å bestemme om kontrollutvalget skal ha flere 

medlemmer.  Kommunestyret i Hvaler har for perioden for 2019-2023 vedtatt av kontrollutvalget 

skal ha fem medlemmer. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets 

medlemmer. 

 
Medlemmer 2019-2023 

Ingerid Bjercke, leder (Styrbord)  

Dag B. Hustad, nestleder (H) 

Kim-Erik Ballovarre (Styrbord) - til 17.12 2020. 

Sverre Johnsen (Styrbord) –fra 17.12 2020 

Bjørn Tore Kjølholt (Mdg) 

Wenche Falck (Ap) 

 
Varamedlemmer 2019-2023 
Frp, Styr og H 

Dag Eriksen 

Leif Løkkeberg 

Hanne Synnestvedt 

 

Ap/Sp/Sv og Mdg 

Øivind Kristiansen 

Thor Bjønnes 

Stig Kopreitan 
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Kontrollutvalgets møte- og informasjonsaktivitet 

Østfold Kontrollutvalgssekretariat har utført sekretariatstjenesten i 2021.   

Sekretariatstjenesten har vært ivaretatt slik at møteinnkallinger, saksdokumenter og protokoller er 

blitt behandlet og utformet på tilnærmet samme måte som for øvrige politiske organ. 

Møteinnkallinger og sakskart er sendt elektronisk til utvalgets medlemmer, ordfører og rådmann.  

 

Kontrollutvalgets møteplan og møtedokumenter blir løpende publisert på sekretariatets 

hjemmeside: www.fredrikstad.kommune.no/okus, og kommunes hjemmeside. 

 

Kontrollutvalget har i 2021 avholdt 5 møter. Covid-19 situasjonen har preget utvalgets møter i 

den forstand av to av fem møter har foregått digitalt via Teams. Til sammen har det behandlet i alt 

46 saker.  

 

Statistikk for de fire siste årene: 

 2021 2020 2019 2018 

møter 5 5 5 6 

saker 46 51 53 44 

 

Ordføreren holdes orientert om arbeidet i kontrollutvalget gjennom at ordfører fortløpende får 

tilsendt utvalgets saksdokumenter og protokoller. Ordfører har vært til sted i 2 av fem møter i 

2021. Leder av kontrollutvalget forestår for øvrig den uformelle kontakten med den politiske 

ledelse i kommunen. 

 

Rådmannen har vært tilstede i kontrollutvalget i fem av fem møter. Rådmannen har gitt 

orientering om følgende tema: 

 Administrasjonens håndtering av varsling 

 

I tillegg har rådmann gitt orienteringer ved behov til enkelt saker kontrollutvalget har hatt til 

behandling. Ved behandling av kommunes årsregnskap for 2020 stilte rådmann i møtet for å 

redegjøre for årets regnskap og resultat.  
 

Behandlede saker i 2021 

I 2021 er regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontrollen utført av Østre Viken 

kommunerevisjon IKS.  
 

Plandokumenter 

Kontrollutvalget har behandlet følgende plandokumenter for sin virksomhet i 2021: 

 Møteplaner for kontrollutvalget  

 Overordnet revisjonstrategi for regnskapsrevisjonen 2021 

 Budsjett for kontrollarbeidet 2022 

 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden - januar 2022 til juli 2024 

 
Regnskapsrevisjon 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2020 

Kontrollutvalget har i 2021 avgitt uttalelse til kommunestyret om  Hvaler kommunes årsregnskap 

for 2020.   

 

Revisjonsberetningen for regnskapsåret 2020 

Resultatet av regnskapsrevisjonen rapporteres direkte fra revisjonen til kommunestyret gjennom 

revisjonsberetningen.  
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Notater 

I tillegg til revisjonsberetningen skal revisor også rapportere andre forhold som er avdekket 

gjennom revisjonen. Slik rapportering kan skje i form av revisjonsnotater til kontrollutvalget 

 

Kontrollutvalget har i 2021 behandlet et revisjonsnotat.  
 

Kontrollutvalget fikk forelagt en henvendelse i sitt møte den 27. februar 2020. Kontrollutvalget drøftet 

henvendelsen og kom frem til at den i hovedsak var en personalsak, som rådmann skal håndtere. De 

områder i henvendelsen som gjaldt påstander om økonomisk mislighold ble revisjonen bedt om å gjøre 

nærmere kontrollhandlinger for i henhold til kommunelovens § 24-7, e). Med bakgrunn i dette utførte 

revisjonen kontrollhandlinger og gjorde vurderinger i saken. Dette ble behandlet i kontrollutvalgets 

møte den 3.september 2020. Kontrollutvalget så alvorlig på saken og ba revisjonen om å gjøre nye 

kontroller. Kontrollutvalget behandlet den 18.02 2021 et nytt revisjonsnotat i saken.  

 
Revisjonen redegjorde for sine kontroller og undersøkelser vedr. påstander om økonomiske 

misligheter. Funn og konklusjoner ble gjennomgått. Kontrollutvalget tok revisjonsnotatet til 

orientering. Kontrollutvalget anser at saken er ferdigbehandlet og avsluttet.  

 

Årsrapport om utført regnskapsrevisjon for 2020 
Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om regnskaps- og forvaltningsrevisjonen og påse at 

dette foregår etter gjeldende revisjonsstrategier, og bestemmelser i lov og forskrift. 

 

Revisjonen utarbeider et notat kalt oppsummering av regnskapsrevisjon 2020.  Formålet med dette 

notatet er å gi kontrollutvalget en samlet oppsummering av utførte revisjonshandlinger, og resultater 

av disse kontrollene for revisjonsåret 2020.  

Tidligere (i 2020) har revisjonen lagt frem en overordnet revisjonstrategi for kontrollutvalget for å vise 

hvordan revisjonen har vurdert revisjonsoppgavene knyttet til Hvaler kommune og hvordan ressursene 

er fordelt. Det vises til sak 20/28 i kontrollutvalget den 03.09 2020.  Det ble i den redegjort for 

inndeling, revisjonsteknisk tilnærming, risikovurdering og vesentlighetsvurdering samt spesifikke 

fokusområder 

 

Etterlevelses kontroll: 

I følge kommunelovens § 24-9 skal regnskapsrevisor se etter om kommunens eller 

økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 

 

Kontrollutvalget behandlet den 18.02 2021 revisjonens risiko- og vesentlighetsvurdering samt 

valg av kontrollområde. Kontrollområdet var «Offentlig anskaffelser».    

I møte 17.06 2021 behandlet kontrollutvalget revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av 

bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2020. Kontrollen var gjort for 

regnskapsperioden 01.01 2018 til 31.12 2020. Revisjonens konklusjon er basert på de utførte 

handlingene og innhentede bevis, er at Hvaler kommune i alt vesentlige har etterlevd regelverk og 

interne rutiner for håndtering av Offentlige anskaffelser. Kontrollutvalget tok 

etterlevelseskontrollen til orientering. 

 

Kontrollutvalget behandlet den 18.11 2021 revisjonens risiko- og vesentlighetsvurdering samt 

valg av kontrollområde for 2021. Kontrollområdet var «Selvkost – Overholdelse av regelverket». 

Revisjonens resultat av denne etterlevelseskontrollen fremlegge kontrollutvalget innen 1. juli 

2022.  
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Forvaltningsrevisjon 
I 2021 har kontrollutvalget behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport: 

 

«Varsling – overholdelse av reglement i praksis» 

 

Kontrollutvalget behandlet i sitt møte den 31. mai 2021 forvaltningsrevisjons rapport «Varsling – 

overholdelse av reglement i praksis». Forvaltningsrevisjonsprosjektet ble gjennomført etter følgende 

problemstillinger: 
 

1) Har ansatte kjennskap og tillit til kommunens varslingsordning? 
 

2) Blir varsler fulgt opp i tråd med kommunens varslingsrutine?   

 
Revisjonens konklusjon vedr. problemstilling 1 var følgende: 

 «Kommunens varslingsrutine og informasjon om varsling, er lett tilgjengelig. Samtidig har 

kommunens ansatte god tilgang på varslingskanaler. Disse kanalene synes å være lett tilgjengelige. 

Tilgangen på varslingsalternativer i kommunen er dermed tilfredsstillende. Kommunen mangler 

imidlertid tillitt blant en vesentlig andel av de ansatte for at det er trygt å varsle og at rettighetene til 

varsler ivaretas.  

 

Kommunen har utarbeidet en varslingsrutine. Denne er for lite kjent i organisasjonen, noe som gjør at 

mange ansatte har lite informasjon om kommunens varslingsordning. For å forankre varsling i 

kommunen, bør varsling - etter vårt syn, inkluderes som ett av punktene i kommunens etiske 

retningslinjer. Videre bør alle ledere som er aktuelle som mottakere av varsler få opplæring i 

håndtering av varsler.» 

 

Revisjonens konklusjon vedr. problemstilling 2 var følgende: 

«Kommunen har jobbet med å utvikle en varslingsordning de siste tre til fire årene, deriblant 

utarbeiding av en varslingsrutine. Tillitsvalgte, verneombud og andre har vært involvert i utformingen 

av rutinen, og rutinen tilfredsstiller kravene til hva en varslingsrutine bør, og skal inneholde. Etter 

revisjonens oppfatning har imidlertid kommunens varslingsinstitutt, noe som innbefatter kommunens 

varslingsutvalg, ikke helt satt seg. 

 

På bakgrunn av våre funn mener vi at kommunen svarer ut mer eller mindre alle punktene som vi har 

undersøkt, med utgangspunkt i kommunens varslingsrutine. Noen punkter er tilfredsstillende oppfylt, 

mens andre bare delvis kan sies å oppfylle rutinen, slik at praksis bør forbedres.» 

 

På bakgrunn av konklusjonene anbefalte revisjonen følgende: 

 sette inn tiltak som bedrer de ansattes tillit til kommunens varslingsordning 

 gjøre varslingsrutinen bedre kjent blant de ansatte 

 vurdere å inkludere varsling som eget punkt i de etiske retningslinjene 

 sørge for at ledere som er aktuelle mottakere får opplæring i håndtering av varsler 

 å svare varsler innen 7 dager etter at varsel er mottatt 

 at det i alle saker blir beskrevet hvordan habiliteten til dem som behandler varselet er vurdert  

 å ha nok kapasitet og kompetanse til å behandle og avslutte, samt sluttføre varslingssaker innen 

rimelig tid 

 
Kontrollutvalget tok rapporten til etterretning og oversendt den til kommunestyret for videre 

behandling. Kommunestyret behandlet rapporten i møte 17. juni 2021 i sak 43/21.  
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Oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjoner 
 

Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsprosjekt «Refusjoner og tilskudd» den 26. 

september 2019. Kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten den 14. november 

2019.  

Kommunestyret ba også rådmannen om å rapportere skriftlig til kontrollutvalget våren 2020, om 

sin oppfølging av rapportens anbefalinger, og de konkrete tiltak rådmann selv redegjør for i sin 

uttalelse til rapporten. 

 

Rådmann la frem en skriftlig informasjon for kontrollutvalget i møte den 15. oktober 2020. 

Imidlertid var ikke anbefalingene fulgt helt opp og noe arbeid med rutinen gjenstår. 

Kontrollutvalget fattet derfor følgende vedtak: 

«Kontrollutvalget ber om at den nye rutinen blir forelagt utvalget for orientering når den er 

ferdigstilt.» 

 

Kontrollutvalget behandlet rådmannens nye rutine i sitt møte 18.02 2021 i sak 21/6. 

Kontrollutvalget tok saken til orientering. 

Eierskapskontroll 
Formålet med eierskapskontroll fremkommer av § 23-4 i kommuneloven. Ifølge bestemmelsen 

innebærer en eierskapskontroll å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør 

dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for 

eierstyring. Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året 

etter kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal 

gjennomføres. Planen vedtas av kommunestyret selv. Kommunestyret har i 2020 behandlet og 

vedtatt plan for eierskapskontroll for perioden 2020 – 2023. Følgende to selskaper ble prioritert i 

planperioden: 

1. Borg Havn IKS 

2. Viuno AS 

 

I 2020 ble Borg Havn IKS kontrollert. Kontrollutvalget og kommunestyret har behandlet 

rapporten for Borg Havn IKS. Viuno AS var ikke påbegynt i løpet av 2021. 
 

Henvendelser til kontrollutvalget 
Kontrollutvalget kan også behandle henvendelser fra innbyggere eller andre aktører som mener de 

har en sak for kontrollutvalget. For hver henvendelse må det vurderes om den hører inn under 

kontrollutvalgets kompetanseområdet og oppgaver, og om den skal prioriteres. Kontrollutvalget 

har behandlet fire henvendelser i 2021: 
 

 Interne forhold. 

Varsel om interne forhold påstander om økonomisk mislighet 

Kontrollutvalget drøftet henvendelsen og kom frem til at den i hovedsak er en personalsak, som 

rådmann skal håndtere. De områder i henvendelsen som gjaldt påstander om økonomisk 

mislighold skal revisjonen gjøre nærmere kontrollhandlinger for i henhold til kommunelovens § 

24-7. 

 

 Håndtering av varslingsaker 

Henvendelse vedrørende kommunens retningslinjer og håndtering av disse ved varslingsaker. 

Kontrollutvalget viste til nylig gjennomført forvaltningsrevisjon av området og tok henvendelsen 

til orientering. Henvendelsen har vært gjenstand for flere behandlinger i kontrollutvalget. 
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 Ansettelse av ny rådmann 

Henvendelse fra et politisk parti på Hvaler om at kontrollutvalget bes granske ansettelsen av ny 

rådmann.  

Kontrollutvalget har innhentet informasjon fra arbeidsgiverutvalget og har fått en full 

gjennomgang av ansettelsesprosessen fra Ordfører. Kontrollutvalget har sett protokollene fra 

arbeidsgiverutvalgets møter. Kontrollutvalget ville ikke anbefale kommunestyret ytterligere 

gransking av saken.  

 

 Henvendelse angående inngått rammeavtale 

Henvendelsen gjaldt en bekymring om Hvaler kommune praksis knyttet til en inngått anskaffelse 

fra en leverandør og at leveransen ikke er i tråd med lov om offentlig anskaffelser og 

rammeavtale. 

Kontrollutvalget ba i denne henvendelse om å la revisjonen foreta en kontroll med aktuelle 

innkjøpsavtale. Resultatet fremlegges i 2022. 

Andre saker og informasjon 
Av andre saker som kontrollutvalget har behandlet nevnes: 

 Protokoller fra kontrollutvalgets møter 

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2020  

 Uavhengighetserklæringer fra ansvarlige revisorer 

 Østre Viken kommunerevisjon -Engasjement brev 

 Statusrapport for utført forvaltningsrevisjon (ressursbruk) 

 Orientering – oppklaring i forbindelse med eierskapskontroll 

 Prosedyre for behandling av refusjonskrav og tilskudd 

 Orientering – Oppklaring i forbindelse med eierskapskontroll med Borg Havn IKS 

 Workshop i forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurderinger. 

 Avslutning av nåværende forvaltningsrevisjonsplan 

 Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon. 

 Møteplaner for 2021 og 2022 

 Etterlevelseskontroll – Vurdering av risiko- og vesentlighetsområder 

 

Saker som kontrollutvalget har fått informasjon om: 

 Kommunestyrets behandling av saker fra kontrollutvalget 

 Tilsynsrapport fra Mattilsynet – drikkevannsbassenget 

 Orientering om NKRF og FKT sin kontrollutvalgsskonferanse/fagdager i 2022. 

 

 

 

Denne årsmeldingen er behandlet og godkjent av kontrollutvalget i møte den 10. februar 2022. 

 

 

 

Ingerid Bjercke (s) 

Kontrollutvalgets leder 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/78 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 2436/2022 
Klassering: 3011-192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 10.02.2022 22/7 

 

Uavhengighetserklæringer fra oppdragssansvarlige revisorer 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Vedlagte uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering 

 
Fredrikstad, 18.01.2022 
 
 

Vedlegg 
Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer:  
 Jolanta Betker, datert 18.01 2022 
 Casper Støten, datert 18.01 2022 
 Bjørnar B. Eriksen, datert 18.01 2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kommuneloven, forskrift for kontrollutvalg og revisjon, Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og 
Kontroll og revisjon i kommunene (NKRF) – sine veiledere for kontrollutvalgets påse-ansvar 
overfor revisor. 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kommunelovens § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. I følge 
forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers 
ved behov, avgi til kontrollutvalget en skriftlig egenvurdering av uavhengighet.  
 
I brev til kontrollutvalget i Hvaler kommune har oppdragsansvarlige revisorer på oppdraget 
avgitt sin skriftlige egenvurdering om uavhengighet. 
 

Vurdering 
Kontrollutvalget har en oppgave å se til at kommunen har en betryggende revisjonen, og 
som ledd i dette skal revisor avlegge uavhengighetserklæring. Kontrollutvalget påse-ansvar 
er også i tråd med FKT og NKRF sine veileder. Sekretariatet kan ikke se at det er forhold 
som tilsier at revisors uavhengighet ikke er ivaretatt. Sekretariatet anbefaler derfor 
kontrollutvalget om at uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer tas til 
orientering.
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Til kontrollutvalget i Hvaler kommune 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig regnskapsrevisors 
uavhengighet for Hvaler kommune 
 

Innledning 

Ifølge kommuneloven § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. Nærmere krav til revisors 
uavhengighet og vandel følger av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (2019) §§ 16-19. 

Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder for alle som utfører revisjon for kommunen, 
herunder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Dette omfatter både 
oppdragsansvarlig revisor, medarbeidere på oppdraget og eventuelt andre som er engasjert på 
oppdraget.  

Østre Viken kommunerevisjon IKS har et kvalitetskontrollsystem i samsvar med internasjonal 
standard for kvalitetskontroll (ISQC 1). Kvalitetskontrollsystemet omfatter dokumenterte 
retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende 
lovgivning og annen regulering. Som en del av kvalitetskontrollsystemet har vi rutiner for å følge opp 
og sikre at revisjonsteamet har tilstrekkelig uavhengighet. 

Ifølge Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers 
ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Denne 
egenvurderingen følger nedenfor. 

 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet  

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

Undertegnede bekrefter at det ikke foreligger spesielle forhold som er egnet til å 
svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet. 

Tilknytning til den 
reviderte virksomheten 
(§ 17) 

Undertegnede har ikke selv eller nærstående som har en slik tilknytning til den 
reviderte eller kontrollerte virksomheten eller virksomhetens ansatte eller 
tillitsmenn at den er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.  

Stillinger i kommunen 
(§ 18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet 
(§ 18 b) 

Undertegnende har ikke andre stillinger i en virksomhet som kommunen deltar i eller 
er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er organisert 
som et interkommunalt selskap. 

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen 
deltar i eller er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er 
organisert som et interkommunalt selskap. 
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Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Deltakelse eller 
funksjoner i annen 
virksomhet (§ 18 d) 

Undertegnede deltar ikke i, eller har funksjoner i en annen virksomhet, som kan 
medføre at revisors interesser kommer i konflikt med interessene til kommunen, 
eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til revisor. 

Rådgivning eller andre 
tjenester (§ 18 e) 

Før slike tjenester gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens eller tjenestens 
art med hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen 
konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med kontrollutvalgs- 
og revisjonsforskriften § 18 e, utfører vi ikke tjenesten. Revisor vurderer hvert enkelt 
tilfelle særskilt. 

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning 
og bistand og ikke revisjon. Undertegnede er bevisst på at også slik veiledning må 
skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og 
kontrollvurderinger.  

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor kommunen 
som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 

Tjenester under 
kommunens egne 
ledelses- og 
kontrolloppgaver 
(§ 18 f) 

Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor kommunen som hører inn under 
kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver. 

Fullmektig for den 
revisjonspliktige 
(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for kommunen. 

 

 

Rolvsøy, 18.01.2022 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Jolanta Betker (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor 
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Til kontrollutvalget i Hvaler kommune 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors 
uavhengighet for Hvaler kommune 
 

Innledning 

Ifølge kommuneloven § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. Nærmere krav til revisors 
uavhengighet og vandel følger av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (2019) §§ 16-19. 

Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder for alle som utfører revisjon for kommunen, 
herunder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Dette omfatter både 
oppdragsansvarlig revisor, medarbeidere på oppdraget og eventuelt andre som er engasjert på 
oppdraget.  

Østre Viken kommunerevisjon IKS har et kvalitetskontrollsystem i samsvar med internasjonal 
standard for kvalitetskontroll (ISQC 1). Kvalitetskontrollsystemet omfatter dokumenterte 
retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende 
lovgivning og annen regulering. Som en del av kvalitetskontrollsystemet har vi rutiner for å følge opp 
og sikre at revisjonsteamet har tilstrekkelig uavhengighet. 

Ifølge Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers 
ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Denne 
egenvurderingen følger nedenfor. 

 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet  

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

Undertegnede bekrefter at det ikke foreligger spesielle forhold som er egnet til å 
svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet. 

Tilknytning til den 
reviderte virksomheten 
(§ 17) 

Undertegnede har ikke selv eller nærstående som har en slik tilknytning til den 
reviderte eller kontrollerte virksomheten eller virksomhetens ansatte eller 
tillitsmenn at den er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.  

Stillinger i kommunen 
(§ 18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet 
(§ 18 b) 

Undertegnende har ikke andre stillinger i en virksomhet som kommunen deltar i eller 
er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er organisert 
som et interkommunalt selskap. 

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen 
deltar i eller er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er 
organisert som et interkommunalt selskap. 
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Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Deltakelse eller 
funksjoner i annen 
virksomhet (§ 18 d) 

Undertegnede deltar ikke i, eller har funksjoner i en annen virksomhet, som kan 
medføre at revisors interesser kommer i konflikt med interessene til kommunen, 
eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til revisor. 

Rådgivning eller andre 
tjenester (§ 18 e) 

Før slike tjenester gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens eller tjenestens 
art med hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen 
konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med kontrollutvalgs- 
og revisjonsforskriften § 18 e, utfører vi ikke tjenesten. Revisor vurderer hvert enkelt 
tilfelle særskilt. 

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning 
og bistand og ikke revisjon. Undertegnede er bevisst på at også slik veiledning må 
skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og 
kontrollvurderinger.  

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor kommunen 
som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 

Tjenester under 
kommunens egne 
ledelses- og 
kontrolloppgaver 
(§ 18 f) 

Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor kommunen som hører inn under 
kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver. 

Fullmektig for den 
revisjonspliktige 
(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for kommunen. 

 

 

Rolvsøy, 18.01.2022 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Casper Støten (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor 
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Til kontrollutvalget i Hvaler kommune 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors 
uavhengighet for Hvaler kommune 
 

Innledning 

Ifølge kommuneloven § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. Nærmere krav til revisors 
uavhengighet og vandel følger av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (2019) §§ 16-19. 

Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder for alle som utfører revisjon for kommunen, 
herunder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Dette omfatter både 
oppdragsansvarlig revisor, medarbeidere på oppdraget og eventuelt andre som er engasjert på 
oppdraget.  

Østre Viken kommunerevisjon IKS har et kvalitetskontrollsystem i samsvar med internasjonal 
standard for kvalitetskontroll (ISQC 1). Kvalitetskontrollsystemet omfatter dokumenterte 
retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende 
lovgivning og annen regulering. Som en del av kvalitetskontrollsystemet har vi rutiner for å følge opp 
og sikre at revisjonsteamet har tilstrekkelig uavhengighet. 

Ifølge Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers 
ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Denne 
egenvurderingen følger nedenfor. 

 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet  

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

Undertegnede bekrefter at det ikke foreligger spesielle forhold som er egnet til å 
svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet. 

Tilknytning til den 
reviderte virksomheten 
(§ 17) 

Undertegnede har ikke selv eller nærstående som har en slik tilknytning til den 
reviderte eller kontrollerte virksomheten eller virksomhetens ansatte eller 
tillitsmenn at den er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.  

Stillinger i kommunen 
(§ 18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet 
(§ 18 b) 

Undertegnende har ikke andre stillinger i en virksomhet som kommunen deltar i eller 
er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er organisert 
som et interkommunalt selskap. 

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen 
deltar i eller er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er 
organisert som et interkommunalt selskap. 
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Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Deltakelse eller 
funksjoner i annen 
virksomhet (§ 18 d) 

Undertegnede deltar ikke i, eller har funksjoner i en annen virksomhet, som kan 
medføre at revisors interesser kommer i konflikt med interessene til kommunen, 
eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til revisor. 

Rådgivning eller andre 
tjenester (§ 18 e) 

Før slike tjenester gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens eller tjenestens 
art med hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen 
konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med kontrollutvalgs- 
og revisjonsforskriften § 18 e, utfører vi ikke tjenesten. Revisor vurderer hvert enkelt 
tilfelle særskilt. 

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning 
og bistand og ikke revisjon. Undertegnede er bevisst på at også slik veiledning må 
skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og 
kontrollvurderinger.  

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor kommunen 
som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 

Tjenester under 
kommunens egne 
ledelses- og 
kontrolloppgaver 
(§ 18 f) 

Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor kommunen som hører inn under 
kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver. 

Fullmektig for den 
revisjonspliktige 
(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for kommunen. 

 

 

Rolvsøy, 18.01.2022 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Bjørnar Bakker Eriksen (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/77 
Dokumentnr.: 5 
Løpenr.: 5997/2022 
Klassering: 3011-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 10.02.2022 22/8 

 

Referater og meldinger 

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

 
 
Fredrikstad, 10.01.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 18.11.2021 
2. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte den 16.02.2021, sak 87/21, «Kontrollutvalget: 

Avslutning av nåværende forvaltningsrevisjonsplan» 
3. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte den 18.11.2021, sak 88/21, «Kontrollutvalget: 

Plan for forvaltningsrevisjon jan 2022 - juli 2024» 
4. Statsforvalteren - Rapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jordbruket i Hvaler 

kommune 2021 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 18.11.2021 ligger vedlagt til orientering. 
 
Vedlegg 2: Kommunestyret behandlet den 16.02.2021, sak 87/21, «Kontrollutvalget: 
Avslutning av nåværende forvaltningsrevisjonsplan». Kontrollutvalgets innstilling ble 
enstemmig vedtatt. Til orientering. 
 
Vedlegg 3: Kommunestyret behandlet den 18.11.2021, sak 88/21, «Kontrollutvalget: Plan for 
forvaltningsrevisjon jan 2022 - juli 2024». Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Til orientering. 
 
Vedlegg 4: Statsforvalteren i Oslo og Viken har kontrollert tilskuddsforvaltningen i jordbruket 
i Hvaler kommune 2021.Oppfølging etter kontrollen: «Ved kontrollen er det formulert et 
avvik. Kommunen må gi tilbakemelding innen 01.10.2021 til Statsforvalteren om utførte tiltak 
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knyttet til avviket slik at Statsforvalteren kan lukke avvikene og avslutte kontrollen. Til 
orientering. 

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

Kontrollutvalget Hvaler 

 
 
 
Møtedato: 18.11.2021,  
Tidspunkt: fra kl. 14:00 til kl. 15.45 
Møtested: Rådhuset, møterom Løperen 
Fra – til saksnr.: 21/37 – 21/46  

 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Ingerid Bjercke, leder x  

Dag B. Hustad, nestleder x  

Sverre Johnsen x 
 

Bjørn Tore Kjølholt x  

Wenche Falch x 
 

 

Merknader 

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.  
 
Møtende fra sekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen  
Møtende fra revisjonen: Konst. seksjonsleder Casper Støren og revisor Jostein Ek 
Møtene fra administrasjonen: Konstituert rådmenn Geir Kvisten (ikke tilstede i sak 21/40) 
Ordfører: Mona Vauger 
 
 
 
 

……………………. ……………………. ……………………. 
Ingerid Bjercke              Wenche Falch 
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Saksliste 

 
Saksnr. 
 

Innhold  

PS 21/37 Godkjenning av innkalling og saksliste  

PS 21/38 Valg av representant til å signere protokoll  

PS 21/39 Henvendelse angående inngått rammeavtale  

PS 21/40 Henvendelse angående ansettelsesprosessen av ny 
rådmann 
 

 

PS 21/41 Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022- juli 2024  

PS 21/42 Avslutning av nåværende forvaltningsrevisjonsplan  

PS 21/43 Etterlevelseskontroll 2021 - Overordnet risiko- og 
vesentlighetsvurderinger. 
 

 

PS 21/44 Møteplan for 2022  

PS 21/45 Referater og meldinger  

PS 21/46 Eventuelt  

 

PS 21/37 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 18.11.2021: 

Leder meldte en sak under eventuelt, ellers var det ingen merknader til innkallingen eller 
sakslisten 

 Kontrollutvalgets vedtak 18.11.2021: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 

PS 21/38 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges ........... 
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Kontrollutvalget Hvalers behandling 18.11.2021: 

Wenche Falch ble foreslått og enstemmig valgt til å signere protokoll 

Kontrollutvalgets vedtak 18.11.2021: 

1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Wenche Falch 
 

PS 21/39 Henvendelse angående inngått rammeavtale 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Sekretariatet legger frem saken uten forslag til innstilling. 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 18.11.2021: 

Kontrollutvalget ønsker at revisjonen gjennomfører en revisjonskontroll med rammeavtalen 
som er nevnt i henvendelsen, og om den er etterlevd. Revisjonen bes også å fremlegge et 
notat på kontrollen til neste møte. Vedtaket var enstemmig. 

Kontrollutvalgets vedtak 18.11.2021: 

1. Kontrollutvalget ber revisjonen å foreta en revisjonskontroll med om rammeavtalen som 
ligger til grunn for saken, er etterlevd og fulgt i tråd med forutsetningene. 

 

2. Revisjonen bes å fremlegge et revisjonsnotat om saken i neste møte 
 

PS 21/40 Henvendelse angående ansettelsesprosessen av ny rådmann 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Saken legges frem uten forslag til innstilling fra sekretariatet. 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 18.11.2021: 

Kontrollutvalgets leder orienterte innledningsvis om innholdet i henvendelsen.  Saken lukkes 
under ordførers orientering, i henhold til Kommuneloven § 5.2 a. og til offentlighetsloven § 
13.1. Ordfører orienterte utvalget om ansettelsesprosessen av ny rådmann. Kontrollutvalget 
fikk anledning til å se protokollene fra ansettelsesutvalget i saken. Utvalget viser også til § 1 i 
forskriften for revisjon og kontrollutvalget at ikke skal overprøve politiske prioriteringer som er 
foretatt av kommunens folkevalgte organ. 
 
Kontrollutvalgsleder fremmet følgende forslag til vedtak: 

 Kontrollutvalget har innhentet informasjon fra arbeidsgiverutvalget og har fått en full 
gjennomgang av ansettelsesprosessen fra Ordfører. Kontrollutvalget har sett 
protokollene fra arbeidsgiverutvalgets møter. 
Kontrollutvalget finner at diverse medieoppslag både i vår og i høst har forstyrret 
prosessen og har skapt unødig uro i Hvalersamfunnet. Kontrollutvalget vil ikke anbefale 
kommunestyret ytterligere gransking av saken. 

 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalgets vedtak 18.11.2021: 

1. Kontrollutvalget har innhentet informasjon fra arbeidsgiverutvalget og har fått en full 
gjennomgang av ansettelsesprosessen fra Ordfører. Kontrollutvalget har sett 
protokollene fra arbeidsgiverutvalgets møter. 
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Kontrollutvalget finner at diverse medieoppslag både i vår og i høst har forstyrret 
prosessen og har skapt unødig uro i Hvalersamfunnet. Kontrollutvalget vil ikke anbefale 
kommunestyret ytterligere gransking av saken. 

PS 21/41 Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022- juli 2024 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret følgende: 

  
1. Det skal i perioden januar 2022 til juli 2024 gjennomføres forvaltningsrevisjon i 

henhold til kontrollutvalgets forslag til «Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022- til juli 
2024» (jf. pkt. 4.1 i planen).  

1  

2  

3  

 
2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 360 timer per år (I henhold til 

avtale mellom eierne av revisjonen). 
 
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av 

forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og 
inngå avtaler om gjennomføring med revisjonen. 

 
4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til 

kommunestyret. Kontrollutvalget skal også sende oppfølgingsrapporter til 
kommunestyret ett år etter 1.gangs behandling i kommunestyret. 

 
5. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for 

endringer i planen i planperioden. 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 18.11.2021: 

Sekretariatet redegjorde innledningsvis for overordnet risiko- og vesentlighetsvurderingen og 
resultatet og til hvilke områder som kan være gjenstand for forvaltningsrevisjon i perioden 
2022- 2023. Kontrollutvalget diskuterte prioriteringer og kom frem til følgende: 
1. Psykisk helsevern 
2. Personvern og informasjonssikkerhet 
3. Internkontroll 
 
Forslaget til prioritering ble enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalgets innstilling 18.11.2021: 

1. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret følgende: 
  
1. Det skal i perioden januar 2022 til juli 2024 gjennomføres forvaltningsrevisjon i 
henhold til kontrollutvalgets forslag til «Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022- til juli 
2024» (jf. pkt. 4.1 i planen).  

1 Psykisk helsevern 

2 Personvern og informasjonssikkerhet 

3 Internkontroll 

 
2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 360 timer per år (I henhold til avtale 
mellom eierne av revisjonen). 
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3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av 
forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og 
inngå avtaler om gjennomføring med revisjonen. 

 
4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til 
kommunestyret. Kontrollutvalget skal også sende oppfølgingsrapporter til 
kommunestyret ett år etter 1.gangs behandling i kommunestyret. 

 
5. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for 
endringer i planen i planperioden. 

 

PS 21/42 Avslutning av nåværende forvaltningsrevisjonsplan 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Sekretariatet legger frem saken med to alternative forslag til vedtak og innstilling, se 
vurderinger. 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 18.11.2021: 

Kontrollutvalget var enige om at plan for forvaltningsrevisjonsplan 2020-2022 avsluttes. 
Kontrollutvalget tar saken til orientering og gir følgende innstilling til kommunestyret: 
1. Plan for forvaltningsrevisjonsplan 2020-2022 avsluttes. 
2. De to gjenstående prosjektene i planverket, henholdsvis «Barnevern og  
    Arbeidsmiljø/sykefravær skal ikke gjennomføres.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalgets innstilling 18.11.2021: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering og gir følgende innstilling til kommunestyret: 
 

1. Plan for forvaltningsrevisjonsplan 2020-2022 avsluttes. 
 

2. De to gjenstående prosjektene i planverket, henholdsvis «Barnevern og 
    Arbeidsmiljø/sykefravær skal ikke gjennomføres. 

PS 21/43 Etterlevelseskontroll 2021 - Overordnet risiko- og 
vesentlighetsvurderinger. 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 
forenklet etterlevelseskontroll, samt valg av kontrollområde Selvkost – Overholdelse av 
regelverk», til orientering. 
 

2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 
2022 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 18.11.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 
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Kontrollutvalgets vedtak 18.11.2021: 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 
forenklet etterlevelseskontroll, samt valg av kontrollområde Selvkost – Overholdelse av 
regelverk», til orientering. 
 

2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 
2022 

 

PS 21/44 Møteplan for 2022 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for din 
virksomhet i 2022: 

 10. februar 

 12. mai (regnskapsmøte) 

 16. juni 

 15. september 

   1. desember 
 

Møtestart kl. 14.00 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 18.11.2021: 

I saksfremlegget var mandag nevnt som fast møtedag, riktig dag skal være torsdag. 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalgets vedtak 18.11.2021: 

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for din 
virksomhet i 2022: 

 10. februar 

 12. mai (regnskapsmøte) 

 16. juni 

 15. september 

   1. desember 
 

Møtestart kl. 14.00 
 

PS 21/45 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

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

Kontrollutvalget Hvalers behandling 18.11.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalgets vedtak 18.11.2021: 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 
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PS 21/46 Eventuelt 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 18.11.2021: 

Leder orienterte om brev fra en henvender. 
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Behandlingsrekkefølge 
Utvalg Møtedato Utvalgssak nr 
Formannskapet 02.12.2021 77/21 
Kommunestyret 16.12.2021 87/21 

 
Kontrollutvalget: Avslutning av nåværende forvaltningsrevisjonsplan 
 
 
Saksopplysninger 
 
Kontrollutvalget behandlet plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 i møte 11.12.19, og kommunestyret 
vedtok planen i møte 13.02.20. Følgende områder for prosjekt ble vedtatt: 
 

1. Røde flagg (restanseprosjekt – påbegynt) 
2. Varsling – overholdelse av reglement i praksis 
3. Barnevern 
4. Arbeidsmiljø/sykefravær 

 
Prosjekt nr 4 ble vedtatt som et restanseprosjekt, dvs at det kun skulle gjennomføres dersom det var 
timer til det i planperioden, eventuelt hvis det var behov for endringer i planen. Dette prosjektet er ikke 
gjennomført i planperioden.  
Prosjekt nr 3 ble vedtatt skulle gjennomføres. Dette er imidlertid ikke gjennomført av ulike årsaker. 
Østre Viken kommunerevisjon IKS har gitt tilbakemeldinger på at dette ikke kan leveres innenfor 
rammene i 2021. 
 
 
Vedlegg 
Særutskrift – KU-sak 21/42 Avslutning av nåværende forvaltningsrevisjonsplan 
 
 
Vurdering 
 
Kontrollutvalgssekretariatet vurderer at et kommunestyrevedtak er bindende og førende inntil et 
eventuelt nytt vedtak foreligger. For å unngå at revisjonen har et stadig etterslep på bestilte prosjekter 
ihht planverk, ber kontrollutvalget kommunestyret om å avslutte plan for forvaltningsrevisjon 2020-
2021. 
 
Formannskapet kan avgi uttalelse til saken dersom det er ønskelig, men det er kontrollutvalget som 
innstiller til kommunestyret. 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling 

1. Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2022 avsluttes. 
2. De to gjenstående prosjektene i planverket, hhv «Barnevern» og «Arbeidsmiljø/sykefravær» 

skal ikke gjennomføres 

Saksnr 2011/606 - Østfold 
kontrollutvalgssekretariat - ØKUS - 
Doknr 353 

Arkivkode 033 
Saksbehandler Torunn Akselsen Engum 
 

55



 
Hvaler kommune, 22.11.2021 
 
Geir Kvisten 
konstituert rådmann 
 
Behandling i Formannskapet 02.12.2021: 
 
Votering: 
Enstemmig 
 
Vedtak i Formannskapet 02.12.2021: 
Saken tas til orientering 
 
 
 
Behandling i Kommunestyret 16.12.2021: 
 
Votering: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak i Kommunestyret 16.12.2021: 

1. Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2022 avsluttes. 
2. De to gjenstående prosjektene i planverket, hhv «Barnevern» og «Arbeidsmiljø/sykefravær» 

skal ikke gjennomføres 
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Behandlingsrekkefølge 
Utvalg Møtedato Utvalgssak nr 
Formannskapet 02.12.2021 78/21 
Kommunestyret 16.12.2021 88/21 

 
Kontrollutvalget: Plan for forvaltningsrevisjon jan 2022 - juli 2024 
 
 
Saksopplysninger 
 
I henhold til Kommuneloven §23-3 skal kontrollutvalget minst én gang i valgperioden, og senest innen 
utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder 
det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og 
vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper. 
Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon. 
 
Planen skal vedtas av kommunestyret. Kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å gjøre 
endringer i planen. 
 
Risiko- og vesentlighetsvurdering 
Østfold kontrollutvalgssekretariat har utarbeidet en risiko- og vesentlighetsvurdering som beskriver 
forvaltningsrevisjonstema som kan være aktuelle, se vedlegg. 
I vurderingen har sekretariatet utført flere handlinger, herunder spørreundersøkelser til folkevalgte og 
kommunens administrasjon, dokumentanalyse av budsjett/økonomi og handlingsplan, kommunens 
årsrapport og årsberetning, KOSTRA-analyser av nøkkeltall, workshop i kontrollutvalget, samt 
samtale/møte med ordfører og kommunedirektør. Det er også tatt hensyn til tidligere gjennomførte 
forvaltningsrevisjoner, statlige tilsyn, eventuelle henvendelser og informasjonsaker, saker i media, 
samt lovendringer og nye reformer.  
 
Ut fra disse handlinger ser kontrollutvalgssekretariatet at det er 5 områder som tilsier middels til høy 
risiko, samt høy vesentlighet (uprioritert): 

- Barnevern – undersøkelser og tiltak 
- Sosialhjelp 
- Psykisk helsevern 
- Personvern og informasjonssikkerhet 
- Internkontroll 

 
Rådmannen uttalelse 
I henhold til kommunelovens § 23-5 skal kommunedirektøren/rådmannen i saker som skal oversendes 
til kommunestyret gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken. 
 

Saksnr 2011/606 - Østfold 
kontrollutvalgssekretariat - ØKUS - 
Doknr 352 

Arkivkode 033 
Saksbehandler Torunn Akselsen Engum 
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Rådmannen har gitt sin tilbakemelding på sekretariatets risiko- og vesentlighetsvurdering. Dette 
fremgår i sin helhet i kapittel 7 i vedlegg 2 til saken. 
Rådmannen skriver at han i all hovedsak stiller seg bak risiko- og vesentlighetsvurderingen. Videre 
trekker rådmannen frem internkontroll og personvern som områder som er relevante for 
forvaltningsrevisjon. 
 
Kontrollutvalget i Hvaler har i møte 18.11.21, sak 21/41, behandlet Plan for forvaltningsrevisjon jan 
2022 – juli 2024. Kontrollutvalget gjorde vedtak i samsvar med forslaget fra sekretariatet, men med 
forslag til prioriteringer, og oversender herved saken til kommunestyret med følgende forslag til 
vedtak: 
 

1. Det skal i perioden januar 2022 til juli 2024 gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold til 
kontrollutvalgets forslag til «Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022 til juli 2024» (jf. pkt. 4.1 i 
planen): 

1. Psykisk helsevern 
2. Personvern og informasjonssikkerhet 
3. Internkontroll 

 
2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 360 timer per år (I henhold til avtale mellom 

eierne av revisjonen). 
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, 

herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og inngå avtaler om gjennomføring 
med revisjonen.  

4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til kommunestyret. 
Kontrollutvalget skal også sende oppfølgingsrapporter til kommunestyret ett år etter 1.gangs 
behandling i kommunestyret.   

5. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen 
i planperioden. 

 
 
Vedlagt følger særutskrift av kontrollutvalgets sak 21/41, med saksfremstilling og vedtak, rapport 
«Risiko- og vesentlighetsvurderinger Hvaler kommune» og «Plan for forvaltningsrevisjon jan 2022 – 
juli 2024» fra Østfold kontrollutvalgssekretariat. 
 
I denne saken er det kontrollutvalget som har lovfestet innstillingsrett til kommunestyret.  
 
 
Vedlegg 
 Særutskrift – KU-sak 21/41 Plan for forvaltningsrevisjon jan 2022 – juli 2024, møtedato 18.11.21 
 Risiko- og vesentlighetsvurderinger Hvaler kommune, datert 10.11.21 
 Plan for forvaltningsrevisjon jan 2022 – juli 2024 
 
 
Hjemmelsgrunnlag 
Kommuneloven kapittel 23 «Kontrollutvalgets virksomhet» 
 
 
Vurdering 
 
Gjennom å vedta en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, bestemmer kommunestyret 
innholdet i og omfanget av forvaltningsrevisjonsarbeidet. Det fremgår av forarbeidene til 
kommuneloven at en plan må utarbeides for å sikre at det regelmessig gjennomføres 
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forvaltningsrevisjon på de områdene hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon, og i et omfang 
som er tilpasset kommunens størrelse, kompleksitet og risiko. 
 
Kommuneloven slår fast at kommunestyret selv skal vedta planen for forvaltningsrevisjon. Imidlertid 
åpner loven for at kontrollutvalget likevel kan gjøre endringer i planen. Dette gjelder bare hvis 
kontrollutvalget har fått slik fullmakt fra kommunestyret. Slike fullmakter kan være hensiktsmessige 
fordi risiko- og vesentlighetsvurderinger kan bli uaktuelle, og nye forhold kan komme til. 
Kontrollutvalget anbefaler derfor at kommunestyret gir kontrollutvalget en slik delegering. 
 
 
Formannskapet kan avgi uttalelse til saken dersom det er ønskelig, men det er kontrollutvalget som 
har retten til å innstille til kommunestyret. 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling 

1. Det skal i perioden januar 2022 til juli 2024 gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold til 
kontrollutvalgets forslag til «Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022 til juli 2024» (jf. pkt. 4.1 i 
planen): 

1. Psykisk helsevern 
2. Personvern og informasjonssikkerhet 
3. Internkontroll 

 
2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 360 timer per år (I henhold til avtale mellom 

eierne av revisjonen). 
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, 

herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og inngå avtaler om gjennomføring 
med revisjonen.  

4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til kommunestyret. 
Kontrollutvalget skal også sende oppfølgingsrapporter til kommunestyret ett år etter 1.gangs 
behandling i kommunestyret.   

5. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen 
i planperioden. 

 
Hvaler kommune, 22.11.2021 
 
Geir Kvisten 
konstituert rådmann 
 
Behandling i Formannskapet 02.12.2021: 
 
Votering: 
Enstemmig 
 
Vedtak i Formannskapet 02.12.2021: 
Saken tas til orientering 
 
 
 
 
Behandling i Kommunestyret 16.12.2021: 
 
Votering: 
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Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak i Kommunestyret 16.12.2021: 

1. Det skal i perioden januar 2022 til juli 2024 gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold til 
kontrollutvalgets forslag til «Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022 til juli 2024» (jf. pkt. 4.1 i 
planen): 

1. Psykisk helsevern 
2. Personvern og informasjonssikkerhet 
3. Internkontroll 

 
2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 360 timer per år (I henhold til avtale mellom 

eierne av revisjonen). 
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, 

herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og inngå avtaler om gjennomføring 
med revisjonen.  

4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til kommunestyret. 
Kontrollutvalget skal også sende oppfølgingsrapporter til kommunestyret ett år etter 1.gangs 
behandling i kommunestyret.   

5. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen 
i planperioden. 
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1  Sammendrag 
 

 

Tema/ordning Funn 

Avvik:  

Ajourhold av AR-5 

Det gjennomføres ikke et løpende/kontinuerlig ajourhold av AR5. 

 

Statsforvalteren ber Hvaler kommune utarbeide og oversende plan 

for hvordan et løpende ajourhold skal gjennomføres i fremtiden.  

 

Frist: 1. oktober 2021 

Merknad: 

Ajourhold av AR-5 

Kommunen har utarbeidet en rutine for ajourholdet, men denne er 

utformet i svært generelle vendinger, og ser ikke ut til å fungere 

optimalt. 

 

For å få laget en formålstjenlig rutinebeskrivelse anbefaler 

Statsforvalteren at  Forslag til rutinebeskrivelse som ligger på 

hjemmesidene til Nibio benyttes og tilpasses kommunens struktur. 

Merknad: 

RMP 

Kontrolldokumentasjonen mangler tilstrekkelige notater om hva som 

er funnet på kontrollene. 

 

Kommunen må ved framtidige kontroller sørge for at kravene til 

dokumentasjon av utførte kontroller oppfylles. Dokumentasjonen 

må arkiveres, gjerne ved at den lastes opp i fagsystemet eStil-RMP og 

siden overføres kommunens arkiv automatisk. 

Merknad: 

RMP 

Feil i søknadene er rettet uten at det er dokumentert om kommunen 

har vurdert om feilene bør medføre avkortning av tilskuddet. 

Rettingene som er foretatt er til ugunst for søkeren. 

 

Kommunen må dokumentere vurderingene av avkortning også i 

tilfeller der kommunen konkluderer med at det ikke skal avkortes. 

Dette kan gjøres ved bruk av kommentar-/merknadsfeltene i eStil-

RMP. 
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2  Innledning 
 

Kontrollert enhet:   

Landbruksforvaltningen i 

Hvaler kommune 

 

Adresse:  

Postadresse:  Storveien 32, 1680 Skjærhalden 

Besøksadresse: Storveien 32, 1680 Skjærhalden 

          

E-post:    postmottak@hvaler.kommune.no  

Telefon:   69 37 50 00 

 

Kontrolldato:  

16.06.2021      
  

Sist kontrollert:    

Hvaler – 26.05.2011 

 

 

Saksnummer hos Statsforvalteren:   

2021/13654     

 
 

 

 

2.1  Kontrollerte ordninger og fokus ellers ved kontrollen  
Generelt – habilitet, delegering, rutiner, dokumentasjon og kompetanse. 

 

Ordninger i fokus denne gangen: 

➢ AR5 

➢ Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket (RMP) – kontrollplan, oppfyllelse av 

grunnvilkår, oppfyllelse av vilkårene for tilskudd til gras på arealer utsatt for flom og 

erosjon og tilskudd til beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark 

 

Til stede fra kommunen 
Navn Funksjon Åpnings-

møte 

Intervju Dokument- 

gjennomg. 

Slutt-

møte 

Geir Kvisten Konstituert rådmann X X   

Thea Stenersrød Gaulen Kommunalsjef teknikk, byggesak 

og infrastruktur 

X X  X 

Laila Kjølbo Rød Leder naturforvaltning X X X X 

 

Til stede fra Statsforvalteren 
Navn Funksjon Åpnings-

møte 

Intervju Dokument- 

gjennomg. 

Slutt-

møte 

Jon Anders Anmarkrud Seniorrådgiver X X X X 

Janne Fossum Seniorrådgiver X X X X 

Ingri Rosen Guren Seniorrådgiver   X  

Sverre Saxebøl Seniorrådgiver X X X X 

Ragnhild Skar Seniorrådgiver   X X 

Vetle Knutsen Tvedt Rådgiver X X  X 

Kay Henrik Bucher Seksjonssjef    X 
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2.2  Gjennomføring 
Av smittevernhensyn ble kontrollen gjennomført med digitale møter. På kontrolldagen ble det 

gjennomført et åpningsmøte etterfulgt av intervjuer. Både før og etter intervjuene kontrollerte 

Statsforvalteren enkeltsaker innenfor de ordningene som ble undersøkt. Det som framkom 

under intervjuene, ble sett opp mot kommunens behandling av enkeltsakene. Foreløpig 

sluttrapport ble oversendt til kommunen 29. juni 2021 og gjennomgått i sluttmøtet 01. juli. 

Kommunen ga tilbakemeldinger i sluttmøtet. Endelig sluttrapport er utarbeidet med bakgrunn i 

dette. 

 

Statsforvalteren har fått kopi av: 

₋ Reglement for delegering fra rådmannen datert 8.1.2014 

₋ Rutine Regionale miljøtiltak RMP (udatert) 

₋ Rutine Gårdskart (udatert) 

₋ Rutine Ajourhold av AR5 (udatert) 

₋ Dokumentasjon av kontroll på RMP er lagt inn i forbindelse med behandling av søknader 

₋ Politisk delegasjonsreglement ligger tilgjengelig på Hvaler kommune sine hjemmesider 

 

 

 

2.3  Kort om landbruksforvaltningen i Hvaler 
Landbruksforvaltningen i Hvaler kommune er organisert inn under Teknikk, byggesak og 

infrastruktur. 

 

Hvaler kommune- målt etter antall daa jordbruksareal og foretak (jf. Nibios arealbarometer): 

Kommune Antall daa jordbruksareal jf 

Nibios arealbarometer (andel 

av kommunens landareal) 

Antall daa omsøkt i PT 

2020 

Antall foretak som 

søkte om PT i 2020 

3011 Hvaler 4 863 (5,4 %) 3 184  

(80 % er grovfôrareal) 

17 

 

 

Utbetalinger av tilskudd til avløsning ved ferie og fritid og produksjonstilskudd: 

Kommune Utbetalt AV 

2020 

Utbetalt PT 

2020 

Sum AV og PT etter at 

bunnfradrag er 

trukket fra (kr 6 000 

per foretak) 

Sum AV og PT etter at 

bunnfradrag er 

trukket, per foretak 

3011 Hvaler 397 687 2 474 112 2 769 799 162 929 
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3  Kontrollområder og funn 
Utgangspunktet for Statsforvalterens kontroll er forskriftene og rundskrivene som er nevnt i 

kapittel 6. 

 

3.1  Definisjoner 
Avvik: Brudd på gjeldende regelverk. Det vil si mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i lov, forskrift 

eller rundskriv. 

 

Merknad: Forbedringspunkt. Gjelder forhold som ikke er i strid med fastsatte krav i regelverket, 

men som Statsforvalteren mener det er nødvendig å påpeke for å sikre god forvaltning av de 

kontrollerte ordningene. 

 

3.2  Generelt 
3.2.1 Intern kontroll 
Økonomireglementet § 14 stiller krav om at kommunene skal ha systemer og rutiner som sikrer 

kontroll med midlene:  

 

§ 14 Intern kontroll  

Alle virksomheter skal etablere systemer og rutiner som har innebygd intern kontroll for å sikre 

at:  

a) beløpsmessige rammer ikke overskrides og at forutsatte inntekter kommer inn  

b) måloppnåelse og resultater står i et tilfredsstillende forhold til fastsatte mål og 

resultatkrav, og at eventuelle vesentlige avvik forebygges, avdekkes og korrigeres i 

nødvendig utstrekning  

c) ressursbruken er effektiv  

d) regnskap og informasjon om resultater er pålitelig og nøyaktig  

e) virksomhetens verdier, herunder fast eiendom, materiell, utstyr, verdipapirer og andre 

økonomiske verdier, forvaltes på en forsvarlig måte  

f) økonomistyringen er organisert på en forsvarlig måte og utføres i samsvar med 

gjeldende lover og regler  

g) misligheter og økonomisk kriminalitet forebygges og avdekkes  

  

Vi viser i denne sammenheng til veileder fra KS om Orden i eget hus – kommunedirektørens 

internkontroll. 

 

Tilskudd og erstatninger på landbruksområdet er økonomiske virkemidler som 

Landbruksdirektoratet, Statsforvalteren og kommunene forvalter på vegne av Landbruks- og 

matdepartementet (LMD). Kommunene er her – på lik linje med de statlige organene – 

underordnet LMD. Dette innebærer at kommunene kan instrueres av overordnet myndighet om 

lovtolkning, saksbehandling, bruk av skjønn, og om faktiske handlinger. Kommunene kan f.eks. 

instrueres om at det skal gjennomføres kontroll hos 5 % av tilskuddsmottakerne. Det følger også 

av økonomireglementet at overordnet myndighet har rett og plikt til å kontrollere hvordan 

kommunen forvalter tilskudd og erstatninger. 

 

Hjemmelen for kontroll med forvaltningen av de økonomiske virkemidlene følger av 

Økonomireglementet § 15, som pålegger Statsforvalteren å ivareta kontroll med at kommunen 

utfører sine oppgaver på en forsvarlig måte og i henhold til § 14:  
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§ 15 Kontroll av underliggende virksomheter og andre som utøver 

forvaltningsmyndighet samt tilskuddsmottakere  

Overordnede virksomheter skal ivareta kontroll med at underliggende virksomheter og enheter 

utenom statsforvaltningen som utøver forvaltningsmyndighet, utfører sine oppgaver på 

forsvarlig måte og i henhold til § 14.  

Tilskuddsforvaltere skal ivareta kontroll med at tilskuddsmottakere oppfyller de vilkår som er 

stilt for tilskuddet.  

Finansdepartementet kan fastsette bestemmelser for kontroll av utøvelse av forvaltningsmyndighet 

som er delegert til enheter utenom statsforvaltningen. 

 

Intern kontroll var tema i flere av samtalene ved kontrollen. Statsforvalterens inntrykk er at 

arbeidet med intern kontroll har fått et sterkere fokus i Hvaler, det vises til arbeid med 

kvalitetssystemer og oppdatering av delegeringsreglement. Det er startet et arbeid med å legge 

rutiner i kvalitetssystemet også for landbruksområdet. Et kvalitetssystem vil sørge for at datering 

og oppdatering av rutiner ivaretas.  

 

Kjennetegn på god internkontroll er:  

a. Ledelsesforankret,   

b. tydeliggjort ansvar, myndighet og roller,   

c. tilpasset virksomhetens egenart, risiko og vesentlighet,  

d. Integrert i virksomhetens styring, prosesser og aktiviteter  

e. Formalisert og dokumentert, kommunisert og tilgjengeliggjort  

f. Enhetlig og helhetlig  

g. Etterlevd og systematisk fulgt opp  

 

Statsforvalteren anbefaler at arbeidet med intern kontroll på landbruksområdet tilpasses 

virksomhetens egenart, risiko og vesentlighet, samtidig som krav til forvaltningen fra 

økonomireglement mv. tilfredsstilles, og at rutiner og andre dokumenter faktisk blir benyttet i 

arbeidet. 

 

3.2.2 Delegeringsreglement 
Kommunen har ansvaret for behandling av søknadene om produksjons- og avløsertilskudd, 

regionale miljøtilskudd og flere andre tilskuddsordninger innenfor jord- og skogbruk. 

Kommunens saksbehandler/-e fatter vedtak i sakene, noe som innebærer utbetaling av 

betydelige tilskuddsbeløp. Tilskuddet er viktig for økonomien til den enkelte søker, og utgjør 

store beløp totalt sett (se kapittel 2.3). Saksbehandlers vedtak kan innebære avkorting i 

tilskuddet. Det er en reaksjon på feil opplysninger i søknaden eller brudd på annet regelverk som 

gjelder jordbruksdrift.  

 

Landbruksdirektoratet skriver i saksbehandlingsrundskrivet for regionale miljøtilskudd, rundskriv 

nr. 2021-12, kapittel 7: «Søknaden godkjennes i sin helhet når saksbehandleren mener opplysningene 

i søknaden gir grunnlag for riktig vedtak om tilskudd. Dette inkluderer godkjent-verdier for tiltak, 

avkortinger og begrunnelser for avvik. Etter låsing av tilskuddssatsene skal saksbehandler kontrollere 

det utmålte tilskuddet. Endelig vedtak blir gjort når saksbehandler attesterer søknaden.» Den som 

endelig godkjenner søknadene skal påse at det er hjemmel for disposisjonen i stortingsvedtak, 

tildelingsbrev eller andre vedtak og at disposisjonen ellers er i overensstemmelse med gjeldende 

lover og regler. I behandlingen av søknader om regionale miljøtilskudd knytter dette seg til 

regelverket for regionale miljøtilskudd (forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Oslo og 

Viken og gjeldende jordbruksavtale) og annet relevant regelverk (f.eks. forvaltningsloven). 
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I ytterste konsekvens vil et vedtak være ugyldig dersom den som godkjenner søknadene mangler 

slik myndighet.   

 

Delegeringsreglementet i Hvaler kommune er fra 2014. Det samsvarer ikke lenger med dagens 

organisering av kommunen. Rådmannen opplyste i intervju med oss at delegeringsreglementet 

er under revisjon og vil bli ferdigstilt etter ferien. Politisk delegering til Rådmann, og rådmann har 

delegert videre til kommunalsjefnivå i KF delegering og er tilgjengelig på kommunens 

hjemmesider. Kommunen har nylig tatt i bruk Risk Manager som kvalitetssystem. 

Statsforvalteren oppfordrer kommunen til å sørge for at den som fatter vedtak om regionale 

miljøtilskudd, har nødvendig myndighet til å gjøre dette på vegne av kommunen.    

 

 

3.2.3 Habilitet 
En saksbehandler har en bror som driver gårdsbruk i kommunen. Søknader fra dette foretaket 

sendes Fredrikstad kommune for behandling. Tilsvarende behandler Hvaler enkeltsaker fra 

Halden kommune der det kan være utfordringer med habilitet. Bestemmelser om hvordan 

søknader der det kan reises tvil om habilitet skal behandles må skrives inn i de aktuelle 

rutinebeskrivelsene, se for eksempel kap 3.4.2 om RMP. 

 

3.2.4 Kompetanse og ressurser 
Hvaler kommune har et begrenset antall landbruksforetak og tilskuddsmottakere. Imidlertid er 

regelverket for sektoren like bredt og variert som i kommuner med langt flere landbruksforetak. 

Dette stiller derfor allikevel krav til kompetanse og kapasitet for kommunen.  

 

Kommunen oppgir i samtalene at forvaltninga på landbruksområdet i hovedsak gjennomføres av 

en medarbeider i 80% stilling supplert med en person fra byggesak med 20% stilling. Imidlertid 

løser disse også oppgaver knyttet til miljøområdet (naturforvaltning, friluftsliv og viltforvaltning) 

og konsesjon i tillegg til landbruksoppgaver, slik at den reelle kapasiteten for 

tilskuddsforvaltningen er vesentlig lavere. Kommunen oppgir at 50% av stillingsressursene 

brukes til landbrukssaker og at 20% av denne delen brukes til konsesjon og boplikt.  

 

Statsforvalterens inntrykk er at saksbehandlernes kompetanse er høy. Videre er det i ledelsen 

også jurister med høy kompetanse på forvaltningslov mv. som gir kommunen et godt 

utgangspunkt for å gjennomføre oppgavene på en juridisk riktig måte. 

 

Allikevel sitter Statsforvalteren igjen med et klart inntrykk av at det er for lite kapasitet på 

området tatt i betraktning oppgaveporteføljens kompleksitet. Observasjonene vi gjør samsvarer 

med vårt inntrykk fra samtalene, vi ser at saksbehandlere har måttet prioritere ned oppgaver og 

gjennomføre andre oppgaver på forenklet vis. Nærmere informasjon om disse observasjonene er 

referert i kapittel 3.3 og 3.4.  

 

 

3.3 Ajourhold av AR5 
3.3.1 Generelt 
Det er nylig blitt gjennomført et periodisk ajourhold av AR5 i Hvaler. Dette ble lagt inn i de 

sentrale kartbasene (Geonorge) den 12.06.2021 (altså bare 4 dager før vår kontroll). Dette skapte 

noen utfordringer ved at våre “utplukk” av eksempler ikke lenger var så relevante. Det som 

imidlertid kan sies er jo at det nå ligger godt til rette for å kunne etablere et godt regime for det 

løpende ajourholdet, all den tid kommunen nå starter med “blanke ark”. 
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Fra oversiktene vi sitter med over løpende ajourhold i Hvaler, så har det ikke blitt levert ajourhold 

av AR5 de siste 4 årene. Når vi sammenlignet flybilder med AR5 fra før siste periodiske ajourhold, 

fant vi flere eksempler på at bygninger lå inne på fulldyrka areal. Endringsstatistikken fra Nibio 

viser da også at 31,6 daa er endret fra Fulldyrka/Overflatedyrka jord til Bebygd/Samferdsel i 

forbindelse med det periodiske ajourholdet, som ble gjennomført i år. Dette er endringer som 

Statsforvalteren mener at burde kunne fanges opp i forbindelse med saksbehandlingen på 

byggesak. Både bygg, vei og arealressurs-kartet (AR5) skal ajourføres kontinuerlig i henhold til 

kommunens Geovekst-avtale om forvaltning, drift og vedlikehold. 

 

Vi fant også flere “usikre AR5-flater" og “AR5-flater m/info” fra forrige periodiske ajourhold, som 

ble utført i 2011. Disse flatene burde ha blitt verifisert, slik at endelig AR5 kunne fremstå som et 

korrekt kontrollgrunnlag for produksjonstilskuddet. Vi har imidlertid forståelse for at arealer som 

ikke har noen praktisk betydning i tilskudds-sammenheng ikke alltid kan prioriteres først, men vi 

fant disse kategoriene også på store innmarksbeiter og fulldyrka areal. 

 

Det er inngått et samarbeid mellom Hvaler og Fredrikstad kommune, slik at Fredrikstad 

kommune skal legge inn endringene i de sentrale kartbasene, etter innsendte manuskart fra 

Hvaler kommune. 

 

3.3.2 Rutiner og arbeidsmetodikk 
Kommunen fortalte i intervjuet om sine arbeidsrutiner for ajourhold av AR5: 

Ved oppdagelser av feil i AR5, som landbruksansvarlig mener må utbedres, blir det tatt utskrift av 

kartet. Endringene tegnes inn på manuskart og sendes til Fredrikstad kommune. Det er inngått 

avtale om at Fredrikstad kommune skal legge inn endringene i de sentrale kartbasene. Ved 

oversendelse av manuskartene tas det også kontakt med saksbehandler i Fredrikstad kommune 

via telefon, for å unngå misforståelser av manuskart. Det opplyses videre om at denne oppgaven 

ikke har vært særlig høyt prioritert, men at det heller ikke har vært så mange endringer. Det ble 

også ytret ønske om at andre enn landbruksansvarlig burde hatt en rolle i dette 

ajourholdsarbeidet, og da særlig i forbindelse med plan og byggesaker. Statsforvalteren 

presiserer at det likevel er viktig med landbruks-/botanisk kompetanse i forbindelse med 

klassifisering av enkelte spesielle arealtyper. Dette kan best illustreres med kravet om andel 

beitetålende urter/grasarter for å kunne definere et areal innenfor eller utenfor arealtypen 

“innmarksbeite”. 

 

Hvis det har vært behov for å endre arealene til de aktive landbrukseiendommene, har dette ofte 

vært gjort ved å legge endringene direkte inn i Landbruksregisteret (LREG), uten å rette opp i 

kartet. Dette medfører at endringene forsvinner i forbindelse med massivoppdateringene som 

gjøres i september, med mindre man huker av for at eiendommene skal unntas fra oppdatering. 

En slik avhuking skal bare gjøres hvis det er åpenbare feil i kartgrunnlaget som er vanskelig å få 

rettet opp og gjør at arealtallene blir feil. Se flere detaljer under kapittel 3.3.4 

 

Kommunen har egne rutiner/dokumenter som beskriver ansvarsforhold og rollefordeling i 

arbeidet med ajourhold av AR5. Disse fornyes sjelden, og kanskje bare når rutiner skal inn i et 

nytt “arkivsystem”. 

 

Statsforvalteren mener disse rutinene med fordel kunne hatt klarere omtale av selve 

handlingene kommunen skal gjennomføre på området. Rutiner bør være laget på en måte som 

gjør at de tas i bruk i arbeidet. Her kunne det vært beskrevet hvilken enhet som bør ajourføre 

AR5 ved veg- og byggesaker og hvilken enhet som burde ajourføre AR5 ved omdisponerings- og 
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nydyrkingssaker eller ved godkjenning av tiltak, jf. Forslag til rutinebeskrivelse som ligger på 

hjemmesidene til Nibio. Her kan en også sikre godkjenning av rutinen fra både geodataetat og 

landbruksetat. I tillegg kan det være nyttig å legge inn noen tidsfrister for når manuskart skal 

leveres, og når geodatamedarbeider skal ha lagt inn endringene i de sentrale kartbasene, for å 

sikre at ajourføringen kommer med til søknadsomgangen for produksjonstilskudd i jordbruket 

for inneværende år. 

 

3.3.3 Hjelpemidler til ajourføring av AR5 
Siden kommunen ikke har gjennomført et løpende ajourhold i særlig stor grad, har de heller ikke 

benyttet seg av hjelpemidlene som finnes. 

 

Landbrukskontoret later ikke til å kjenne til WMS-tjenestene “Oppdateringsbehov-ar5”, "Areal 

som kan være ute av drift" og "Veksthus i FKB-bygg ". Nyere ortofoto kunne også med fordel vært 

benyttet i ajourholdsarbeidet. 

 

For at også geodata-enheten skal ha nytte av informasjonen som ligger i tjenesten 

“Oppdateringsbehov-ar5” til sitt ajourholdsarbeid mht. byggesaker og lignende, kan det være 

nyttig å legge denne WMS-tjenesten inn i kommunens eget kartverktøy. 

(https://wms.nibio.no/cgi-

bin/ar5oppdateringsbehov?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities) 

 

Også WMS-tjenesten "Areal som kan være ute av drift" kan være et aktuelt hjelpemiddel for evt. å 

finne frem til gjengroingsareal. Mer om denne karttjenesten finnes på Nibio sine hjemmesider: 

https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/andre-kart/jordbruksareal-som-kan-vaere-ute-av-drift 

 

 

3.3.4 LREG-systemet og den årlige massivoppdateringen 
Meldingene i systemet gjennomgås i liten grad. 

 

Det er 6 eiendommer som er unntatt fra oppdatering. I hele Viken er det totalt 42 

grunneiendommer som er unntatt. Hvaler sin andel av unntatte eiendommer er da på hele 14,3% 

av fylket. Eiendommene det er snakk om vises i tabellen her:  

matrikkelnr dato 
Merknad Omsøkt PT i 2020? 

3011-39/77/0 22.03.2021 11:07 

Aktiv men ikke koblet til landbrukseiendom. 1 daa 

«annet». 

nei 

3011-49/58/0 25.03.2021 00:51 
Aktiv og koblet til 49/58 – 5 daa «annet areal» nei 

3011-42/60/0 25.03.2021 00:52 

Aktiv og koblet til 42/60 – 4 daa «Fulldyrket», 3 prod skog 

og 9 daa annet areal 

Omsøkt av 969 386 488 

3011-19/19/0 25.03.2021 00:50 

Aktiv og koblet til 19/19– 12 daa «Fulldyrket», 9 prod skog 

og 25 daa annet areal 

Omsøkt av 969 282 283 

3011-40/194/0 11.02.2021 19:46 

Aktiv og koblet til 41/6– 4 daa «Fulldyrket», 4 

Innmarksbeite og 10 daa annet areal 

nei 

3011-50/12/0 25.03.2021 00:52 

Aktiv og koblet til 50/12– 2 daa «Fulldyrket», 3 

Innmarksbeite, 1 daa prod skog og 6 daa annet areal 

Omsøkt av 970 924 337 

 

Statsforvalteren vil presisere at en slik avhuking bare skal gjøres hvis det er åpenbare feil i 

kartgrunnlaget som er vanskelig å få rettet opp og gjør at arealtallene blir feil. Det er for 

eksempel ikke nødvendig å unnta eiendommer med uavklarte eierforhold. Er det fremdeles 

uavklart eierforhold på grunneiendommen ved ny oppdatering, overskrives ikke arealtallet som 

er lagt inn manuelt. 
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https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kontinuerlig-ajourhold
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https://wms.nibio.no/cgi-bin/ar5oppdateringsbehov?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities
https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/andre-kart/jordbruksareal-som-kan-vaere-ute-av-drift
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Eksempler på feil i kartgrunnlaget som kan gi grunnlag for å unnta eiendommer fra oppdatering 

er: 

• Feil i fiktive eiendomsgrenser, som «hjelpelinje vannkant». 

• Feil eller manglende eiendomsgrense i matrikkelen. 

• Feil matrikkelnummer registrert på teig. 

• Eiendommer som er berørt av større pågående utbygginger og veiprosjekter, der AR5 

eller matrikkelen viser gammel eller midlertidig situasjon. 

 

Statsforvalteren foreslår at kommunen etablerer rutiner for å oppdatere disse unntatte 

eiendommene i kommunens internkontrollsystem, slik at de ikke “glemmes bort”. 

 

3.4 Kommentarer til forvaltningen av regionale 

miljøtilskudd 
 

Statsforvalteren har gjennomgått noen utvalgte søknader om regionale miljøtilskudd fra årene 

2019 og 2020. Se kapittel 9 for hvilke saker dette gjelder. Vi har også sjekket diverse rapporter fra 

eStil-RMP. 

 

Vi har ikke funnet forhold som gir avvik, men har gitt noen merknader. Vårt inntrykk er at 

landbruksforvaltningen i Hvaler jobber samvittighetsfullt og godt med søknadene innenfor den 

tida som er til rådighet for saksbehandling og kontroll, og er generelt gode til å fange opp de 

viktigste utfordringene som finnes i søknadene. Vi har noen kommentarer knyttet til de 

områdene som er i fokus ved forvaltningskontrollene denne gangen og som det ikke er gitt 

merknader til: 

 

3.4.1 Kontrollplan og gjennomføring av kontroll 
Kommunen har opplyst at den har en kontrollplan for regionale miljøtilskudd for 2020. 

Statsforvalteren har ikke kontrollert innholdet i planen siden det er få søkere om RMP og 

oversiktlige forhold. Kommunen har oppfylt kravet om at minst 5 % av søknadene om RMP skal 

kontrolleres ved hver søknadsomgang. Det vil si kontroll av én søknad ved hver søknadsomgang. 

 

Se merknad 3.6.2 om dokumentasjon av kontrollene. 

 

3.4.2 Rutinebeskrivelse for regionale miljøtilskudd 
Kommunen har lagt fram rutinebeskrivelse for regionale miljøtilskudd. Det går ikke fram dato for 

når rutinebeskrivelsen sist ble oppdatert. 

 

Statsforvalteren mener at rutinebeskrivelsen for regionale miljøtilskudd er grundig og berører de 

fleste sentrale deler av forvaltningen av disse tilskuddene. Rutinebeskrivelsen er utdatert på 

enkelte områder. Det bør tas en ny fullstendig gjennomgang opp mot rundskrivene fra 

Landbruksdirektoratet. Rutinebeskrivelsen mangler retningslinjer for hvordan kommunen 

sjekker at vilkårene for de enkelte tilskuddsordningene er oppfylt og dokumentasjon av disse 

vurderingene. Vi savner også beskrivelse av hvordan habilitetsutfordringer løses. 

 

Rutinebeskrivelser er et godt tiltak for å redusere sårbarheten i tilfelle fravær og ellers til god 

hjelp i det daglige arbeidet. Det er viktig at beskrivelsene oppdateres med jevne mellomrom.  
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https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/forvaltning/alle-veivisere-for-jordbruk/regionalt-miljotilskudd-i-jordbruket-rmp/tilskudd-til-regionalt-miljotilskudd-i-jordbruket--saksbehandling/6.vedtak-og-utbetaling
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3.5  Avvik 
Forvaltningskontrollen ga grunnlag for ett avvik:  

 

3.5.1  Avvik 1 – AR5: Løpende ajourhold av AR5 er mangelfull 
Funn: Det gjennomføres ikke et løpende/kontinuerlig ajourhold av AR5. 

 

Regelverk: Saksbehandlingsrundskrivet for produksjonstilskudd og avløsertilskudd (2021-6), 

kapittel 3 forutsetter at endringer registreres gjennom kommunens kontinuerlige oppdatering av 

AR5, eiendomskart i Matrikkelen og gjennom grunneiendomstabellen i Landbruksregisteret. 

Landbruksregisteret er kontrollkilden for alt areal som ligger til grunn for produksjonstilskuddet. 

Hvis arealtallene for en eiendom i Landbruksregisteret ikke er oppdatert, vil kontrollgrunnlaget 

for tilskuddet være feil. Det er derfor svært viktig at kommunen ajourholder arealressurskartet 

AR5, og sørger for at oppdaterte arealtall fra jordregister blir lest inn i Landbruksregisteret.   

 

Vurdering: Nibio har nylig utført et periodisk ajourhold av AR5. Dette gir kommunen et svært godt 

utgangspunkt for nå å kunne holde kartlaget kontinuerlig ajourført. Forutsetningen er å få på 

plass gode rutiner. I den forbindelse mener Statsforvalteren at kommunen også bør vurdere om 

andre etater enn landbruk bør inngå i dette arbeidet, særlig der reguleringer og byggesaker 

medfører endringer av kartlaget. 

 
“Usikre AR5-flater" og “AR5-flater m/info” fra det periodiske ajourholdet, som involverer 

eiendommer som søker produksjonstilskudd, skal verifiseres og om nødvendig endres, slik at 

AR5 fremstår som et korrekt kontrollgrunnlag for produksjonstilskuddet. Fristen for innsending 

av oppdatert AR5 til Fylkeskartkontoret for å få endringene med i massivoppdateringen av 

arealtall i Landbruksregisteret høsten 2021 er 19. august. Årlig settes slike frister forut for 

massivoppdateringen. 

 
Konklusjon: 

Statsforvalteren ber Hvaler kommune utarbeide og oversende plan for hvordan et løpende 

ajourhold skal gjennomføres i fremtiden. Planen kan gjerne være, eller suppleres med, en god 

rutinebeskrivelse som er godt forankret i alle deler av organisasjonen som deltar i ajourholdet. 

Se merknad 1 for flere detaljer.  

 
 

3.6  Merknader 
Forvaltningskontrollen ga grunnlag for tre merknader: 

 

3.6.1  Merknad 1 – AR5: Rutinebeskrivelse fungerer ikke optimalt 
Funn: Kommunen har utarbeidet en rutine for ajourholdet, men denne er utformet i svært 

generelle vendinger, og ser ikke ut til å fungere optimalt. 

 

Regelverk: Kommunen har et ansvar for å ajourføre alle FKB-kartlag i henhold til Geovekstavtaler. 

Kommunen får også betalt for sitt løpende ajourhold via forvaltning- drift- og vedlikeholdsavtalen 

i Geovekst-samarbeidet (FDV-avtalen). 

 

Vurdering: Statsforvalteren anbefaler at rutinebeskrivelsen på området blir mer konkret og 

beskriver handlingene som saksbehandlerne skal gjennomføre/faktisk gjør. I tillegg kan det være 

nyttig å legge inn noen tidsfrister for når manuskart skal leveres, og når geodatamedarbeider 

skal ha lagt inn endringene i sentrale kartbaser, for å sikre at ajourføringen kommer med til 

72
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søknadsomgangen for produksjonstilskudd i jordbruket for inneværende år. Arbeidet med 

oppdatering av AR5 må forankres og bør få nødvendige ressurser avsatt. 

 

Konklusjon: For å få laget en formålstjenlig rutinebeskrivelse anbefaler Statsforvalteren at  Forslag 

til rutinebeskrivelse som ligger på hjemmesidene til Nibio benyttes og tilpasses kommunens 

struktur.  

 

 

3.6.2 Merknad 2 - RMP: Mangelfull dokumentasjon på funn under 

kontroller 
Funn: Kontrolldokumentasjonen mangler tilstrekkelige notater om hva som er funnet på 

kontrollene.  

 

Regelverk: Saksbehandlingsrundskrivet for RMP (2019-17), kapittel 4.5.4 setter som krav at 

kommunen skal dokumentere resultatene av stedlig kontroll. Opplysningene skal inneholde: 

- Tydelige observasjoner som gjør det enklere i saksbehandling seinere, samt ved 

eventuelle klagesaker. 

- Navn på personene som var til stede under kontrollen. 

- Hvilke(t) tiltak som ble kontrollert, formål og lovhjemmel.  

Innehaver av foretaket eller en annen person som forplikter foretaket, skal signere på 

kontrolldokumentasjonen for å bekrefte at stedlig kontroll er gjennomført, og at han/hun er enig 

i opplysningene som er notert under kontrollen. Kontrolldokumentasjonen skal også signeres av 

kommunens representant. De samme retningslinjene gjelder nå. 

 

Vurdering: Det finnes ikke noe standard kontrollskjema til bruk ved kontroll av RMP-søknadene. Vi 

anbefaler dere å gjøre notater på en utskrift av søknaden fra eStil-RMP. Tilsvarende vil utskrift av 

kart og inntegninger av ev. avvik, være tilstrekkelig dokumentasjon på funn under kontrollen.  

 

Konklusjon: Kommunen må ved framtidige kontroller sørge for at kravene til dokumentasjon av 

utførte kontroller oppfylles. Dokumentasjonen må arkiveres, gjerne ved at den lastes opp i 

fagsystemet eStil-RMP og siden overføres kommunens arkiv automatisk. 

 

3.6.3 Merknad 3 – RMP: Mangelfull dokumentasjon på vurdering av 

avvik  
Funn: Feil i søknadene er rettet uten at det er dokumentert om kommunen har vurdert om 

feilene bør medføre avkortning av tilskuddet. Rettingene som er foretatt er til ugunst for søkeren. 

 

Regelverk: Kravet om at kommunene skal vurdere avkortning i RMP ved feilopplysninger i 

søknaden, er omtalt i saksbehandlingsrundskrivet, 2020-19, kapittel 5: «Dersom saksbehandler, 

etter søknadsfristen, oppdager at det er feilopplysninger i søknaden som vil gi for høy utbetaling av 

tilskudd, må saksbehandler rette godkjent-verdiene og tegningene i kartet i samsvar med de faktiske 

forholdene. Saksbehandler skal da alltid vurdere avkortning ….» 

 

I samme rundskriv, kapittel 6 står det: «Avkortning på grunn av feilopplysning skal vurderes 

uavhengig av når i saksbehandlingsprosessen feilopplysningen oppdages. Saksbehandler skal 

vurdere avkortning på grunn av feilopplysning både for forhold oppdaget ved gjennomgang av 

søknaden og for forhold oppdaget ved kontroll.  
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https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kontinuerlig-ajourhold
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kontinuerlig-ajourhold
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/forvaltning/alle-veivisere-for-jordbruk/regionalt-miljotilskudd-i-jordbruket-rmp/tilskudd-til-regionalt-miljotilskudd-i-jordbruket--saksbehandling/5.saksbehandling-og-kontroll
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/forvaltning/alle-veivisere-for-jordbruk/regionalt-miljotilskudd-i-jordbruket-rmp/tilskudd-til-regionalt-miljotilskudd-i-jordbruket--saksbehandling/6.vedtak-og-utbetaling#avkortning_0_6
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… Bestemmelsen er utformet som en «kan»-bestemmelse, men det klare utgangspunktet er at det skal 

avkortes dersom søker minst har vært uaktsom og har gitt feil opplysninger, og dette har gitt eller 

kunne ha gitt en merutbetaling. Forvaltningen plikter i alle tilfeller å vurdere avkortning.» 

 

Vurdering: Riksrevisjonen påpeker i sin «Revisjonsrapport for 2018 om myndighetenes 

saksbehandling og kontroll av produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket» at 

«Vurderinger av om det skal avkortes i tilskudd på grunn av feilopplysninger og ved brudd på 

dyrevelferdslovgivingen, er ikke alltid dokumentert. Dette kan gjøre det vanskelig å etterprøve kvaliteten 

i kommunenes saksbehandling. Manglende dokumentasjon av vurderinger i fagsystemet vanskeliggjør 

kontrollarbeidet for Statsforvalteren og Landbruksdirektoratet, og gir risiko for at feil i kommunenes 

saksbehandling av søknader ikke blir oppdaget.» 

 

Disse vurderingene kan overføres til RMP.  

 

Ved gjennomgang av søknadene har vi sett at det er avdekket feil i søknader. Feilene er rettet, og 

kommunen har lagt inn kommentarer om dette i eStil-RMP. Flere av feilene kunne ført til 

urettmessige tilskuddsutbetalinger til søkerne, dersom de ikke var blitt oppdaget. 

Statsforvalteren savner kommunens vurdering av avkortning i tilskuddet for disse feilene. 

 

Konklusjon: Kommunen må dokumentere vurderingene av avkortning også i tilfeller der 

kommunen konkluderer med at det ikke skal avkortes. Dette kan gjøres ved bruk av kommentar- 

/merknadsfeltene i eStil-RMP. 

 

 

4  Status i forhold til forrige kontroll 
 

4.1  Konklusjoner etter forrige kontroll  
Hvaler – kontrollert sist 26.5.2011  

• Kontrollerte RMP, tilskudd til avløsning ved sykdom og PT.  

• 1 avvik:   

• En søknad hadde fått for lite utbetalt tilskudd etter en feilaktig vurdering. 

Det ble foretatt utbetaling i saken.   

  

• 2 merknader:  

• Datostempling på papirsøknader, arkivrutiner.   

• Revidere rutinebeskrivelser som kommunen har utbetalt jevnlig  

• Punkt i rutinebeskrivelsene om at RMP-søknad skal inneholde kart må 

overholdes.  

• Endringer i søknader som korrigeres under saksbehandling må 

dokumenteres på saken.  

 

 

4.2  Statsforvalterens vurderinger av utviklingen siden 

forrige kontroll 
Etter forrige kontroller har det kommet nye elektroniske søknadsskjemaer og nye fagsystemer 

for de fleste av de ordningene som ble kontrollert den gangen. Dette innebærer maskinell 

kontroll av opplysningene i søknadene på flere ordninger, automatisk henting av dokumentasjon 

74

https://www.riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/no-2019-2020/produksjonsogavlosertilskuddjordbruket.pdf
https://www.riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/no-2019-2020/produksjonsogavlosertilskuddjordbruket.pdf
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(tilskudd til avløsning ved sykdom) og brevmaler som bedre enn tidligere sikrer at formelle krav 

til vedtak blir ivaretatt.  

 

Vi ser ved denne kontrollen at dokumentasjon av kommunens funn ved kontroll og vurderinger 

ved avvik mangler. Dette ligner noe på et funn ved kontrollen i 2011, da knyttet til endringer i 

beslutningsgrunnlaget (søknaden) gjort av kommunen uten at det ble dokumentert årsaken til 

endringen. Vi vil gjerne understreke viktigheten av at også vurderinger gjort i saker 

dokumenteres godt nok til at saken kan gjenskapes av andre på et senere tidspunkt. Se 

merknadene i kapittel 3.6. 

 

 

 

5  Oppfølging etter kontrollen 
Ved kontrollen er det formulert et avvik. Kommunen må gi tilbakemelding innen 01.10.2021 til 

Statsforvalteren om utførte tiltak knyttet til avviket slik at Statsforvalteren kan lukke avvikene og 

avslutte kontrollen.  

 

Statsforvalteren krever ikke tilbakemelding på hvordan merknadene vurderes og følges opp. Vi 

mener likevel det er nødvendig å påpeke den, slik at kommunene kan bedre rutinene og sikre 

god forvaltning.  

 

Kontrollen avsluttes først når Statsforvalteren har lukket avviket. 

 

 

6  Grunnlag for kontrollen 
Statsforvalteren har det regionale ansvaret for å sikre at statlige midler brukes og forvaltes i 

samsvar med forutsetningene. Statsforvalterens kontroll av kommunenes forvaltning av de 

økonomiske virkemidlene i landbruket inngår i dette arbeidet.  

 

Hensikten med forvaltningskontroll er å kontrollere kommunenes etterlevelse av reglement for 

økonomistyring i staten av 12. desember 2003 (Økonomireglementet i Staten) § 15 og 

særlovgivningen for tilskuddsområdene (forskrifter hjemlet i jordlova og skogbrukslova).  

 

Forvaltningskontrollen tar sikte på å avdekke i hvilken grad vilkårene for å få innvilget tilskudd er 

riktig vurdert og håndtert av kommunene. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av 

kommunen som landbruksmyndighet. Oppfyllelse av vilkårene kan bli gjenstand for ytterligere 

kontroll hos de foretakene som søker tilskudd, jf. § 15 i Økonomireglementet i Staten. Eventuelle 

avvik kan føre til at kommunene må ta opp igjen enkeltsaker og vurdere dem på nytt.  

 

Riksrevisjonen la høsten 2019 fram «Revisjonsrapport for 2018 om myndighetenes 

saksbehandling og kontroll av produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket». Rapporten 

påpeker flere svakheter både i kommunenes, Statsforvalterens, Landbruksdirektoratets og 

Landbruks- og matdepartementets tilskuddsforvaltning. Statsforvalteren har ansvar for å følge 

opp kommunene med hensyn til de funnene som ble gjort i kommunenes tilskuddsforvaltning.  
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http://www.regjeringen.no/Upload/FIN/Vedlegg/okstyring/Reglement_for_okonomistyring_i_staten.pdf
https://www.riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/no-2019-2020/produksjonsogavlosertilskuddjordbruket.pdf
https://www.riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/no-2019-2020/produksjonsogavlosertilskuddjordbruket.pdf
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6.1  Aktuelle temaer i forvaltningskontrollen 
Saksbehandlings-

rutiner 

➢ Rutiner for mottak, datostempling og arkivering av dokumenter 

➢ Opplysning av saken 

➢ Dokumentasjon av endringer og feilrettinger 

➢ Dokumentasjon av vurderinger av konsekvenser ved 

feilopplysninger eller brudd på annet regelverk for jordbruksdrift 

➢ Begrunnelse for vedtak 

➢ Hjemmelsgrunnlag 

➢ Opplysning til søkerne om klageadgang 

➢ Kommunens rutinebeskrivelse for ajourhold av AR5; “Ajourhold 

av AR5" 

➢ Klassifikasjonssystemet for AR5 

 

Regelverk  

 

➢ Oppfyllelse av grunnvilkår for tilskudd, samt spesielle vilkår 

knyttet til den enkelte ordning 

➢ FDV-avtalen i Geovekst-samarbeidet 

 

Habilitet 

Kompetanse 

Delegeringsreglement 

6.2  Hjemmelsgrunnlag 
• FOR 2003-12-12 nr. 1938: Reglement for økonomistyring i staten (Økonomireglementet i 

staten). 

«§ 15 Kontroll av underliggende virksomheter og andre som utøver forvaltningsmyndighet samt 

tilskuddsmottakere. 

Overordnede virksomheter skal ivareta kontroll med at underliggende virksomheter og enheter 

utenom statsforvaltningen som utøver forvaltningsmyndighet, utfører sine oppgaver på forsvarlig 

måte og i henhold til § 14.  

 

Tilskuddsforvaltere skal ivareta kontroll med at tilskuddsmottakere oppfyller de vilkår som er stilt 

for tilskuddet. 

 

Finansdepartementet kan fastsette bestemmelser for kontroll av utøvelse av forvaltningsmyndighet 

som er delegert til enheter utenom statsforvaltningen.» 

 

• LOV 1967-02-10: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 

• LOV 2006-05-19 nr. 16: Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) 

 

• Særforskrifter: 

₋ FOR 2003-12-08 nr. 1480: Forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter 

konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven 

- FOR-2010-06-12 nr. 1197: Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Oslo og Viken 
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http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20031212-1938.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20031212-1938.html
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10?q=forvaltningsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16?q=Lov%20om%20rett%20til%20innsyn
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-12-08-1480?q=Forskrift%20om%20saksbehandling%20mv.%20i
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2020-06-12-1197?q=regionale%20milj%C3%B8tilskudd%20i%20viken


17 

Forskriftene ovenfor er hjemlet i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18, eller i 

lov av 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova) § 19. 

 

• Statsforvalterens kontroll av kommunenes forvaltning på landbruksområdet, rundskriv nr. 

2018-41 

 

• Veiledning og instrukser for regionale miljøtilskudd i jordbruket 

• Saksbehandlingsrundskrivet for produksjonstilskudd og avløsertilskudd (2021-6) 

 

 

7  Offentlighet i forvaltningen og 

kopimottakere 
Statsforvalteren vil gjøre kontrollrapporten tilgjengelig under Tilsynskalenderen, når kontrollen er 

avsluttet. 

Kontrollrapporten vil også være tilgjengelig for offentligheten ved krav om innsyn. 

 

 

8  Dokumentunderlag  
Dokumentunderlaget for kontrollen var: 

 

• Elektroniske søknader med vedlegg i de sakene som ble kontrollert 

• Diverse rapporter fra fagsystemet eStil-RMP. 

• Rutine for regionale miljøtilskudd 

• Rutine for gårdskart 

• Rutine for AR5 

• Reglement for delegering fra rådmannen, samt KF delegering 
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https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-05-12-23?q=jordloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-27-31?q=skogbruksloven
https://www.fm-nett.no/PageFiles/15605/Rundskriv%202018-41%20Fylkesmannens%20kontroll%20av%20kommunenes%20forvaltning%20p%c3%a5%20landbruksomr%c3%a5det%20(002).pdf
https://www.fm-nett.no/PageFiles/15605/Rundskriv%202018-41%20Fylkesmannens%20kontroll%20av%20kommunenes%20forvaltning%20p%c3%a5%20landbruksomr%c3%a5det%20(002).pdf
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/forvaltning/alle-veivisere-for-jordbruk/regionalt-miljotilskudd-i-jordbruket-rmp/tilskudd-til-regionalt-miljotilskudd-i-jordbruket--saksbehandling/6.vedtak-og-utbetaling
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/forvaltning/alle-veivisere-for-jordbruk/produksjonstilskudd-og-avl%C3%B8sertilskudd/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd--samleside-for-forvaltningen/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd--forvaltningsansvar-og-saksbehandling/3.saksbehandlingssystemet-og-maskinelle-kontroller
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9  Vedlegg 
Oversikt over kontrollerte saker i Hvaler kommune. 

Nr. Org.nr. Foretakets/søkers navn  Ordning/ 

søknadsår 

1 969 282 283 Wenche Sørensen RMP/2019 

2 969 528 169 Ragnar Jan Lie RMP/2019 

3 996 666 859 Romberg Jordbruksdrift RMP/2019 

4 969 282 283 Wenche Sørensen RMP/2020 

5 996 666 859 Romberg Jordbruksdrift RMP/2020 

6 969 386 488 Hans Herman Utgård RMP/2020 

7 974 801 639 Mads Andreas Bothne RMP/2020 
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STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN 

Postboks 325, 1502 Moss  I  sfovpost@statsforvalteren.no  I  www.statsforvalteren.no/ov 
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