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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/77 
Dokumentnr.: 42 
Løpenr.: 230847/2022 
Klassering: 3011-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 20.09.2022 22/26 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

 
Fredrikstad, 25.07.2022 
 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Saksliste er fremlagt og godkjent av kontrollutvalgets leder 
 

Vurdering 
Innkalling og saksliste godkjennes 
 

3



ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/77 
Dokumentnr.: 43 
Løpenr.: 230850/2022 
Klassering: 3011-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 20.09.2022 22/27 

 

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, 25.07.2022 
 
 
 

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.: 2022/75 
Dokumentnr.: 17 
Løpenr.: 222847/2022 
Klassering: 3011-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 20.09.2022 22/28 

 
 

Workshop og bestilling av forvaltningsrevisjoner for august 2022 til juli 2024 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget vedtar «Bestilling av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Hvaler 

kommune august 2022 til juli 2024», med de føringer som fremkom i møtet, herunder  
for prosjekt 2: 
for prosjekt 3: 
 

2. Bestillingen oversendes Østre Viken kommunerevisjon IKS, med en forventning om at 
det blir levert som forutsatt. 
 

3. Dersom det senere skal gjøres endringer i bestillingen, eller revisjonen ikke kan levere 
i henhold til bestilling, settes dette opp som egen sak i møte i kontrollutvalget. 

 
Fredrikstad, 04.07.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Bestilling av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Hvaler kommune august 2022 til 

juli 2024 
2. Plan for forvaltningsrevisjon Hvaler kommune januar 2022 – juli 2024 
3. Risiko- og vesentlighetsvurderinger Hvaler kommune 2021 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner i Hvaler kommune august 2022 til juli 2024, 

sak 22/23 den 16.06.2022  
 Kontrollutvalgssak 22/15, 12.05.2022, Rutine for avtale om levering av 

forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Hvaler kommune 
 Kontrollutvalgssak 21/41, 18.11.2021, Plan for forvaltningsrevisjon Hvaler kommune 

januar 2022 – juli 2024 
 Kommunestyresak 88/21, 16.12.2021, Plan for forvaltningsrevisjon Hvaler kommune 

januar 2022 – juli 2024 
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Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet den 16.06.2022, sak 22/23, Avtale om levering av 
forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Hvaler kommune. Kontrollutvalget vedtok at 
«Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Hvaler kommune for 
perioden august 2022 til juli 2024» skulle utsettes til første kontrollutvalgsmøte etter 
sommeren 2022. Bakgrunnen for utsettelsen var at det ikke var enighet mellom revisjonen 
og kontrollutvalget om signering av en slik avtale. 
 
Sekretariatet legger derfor saken frem på nytt for kontrollutvalget og kaller nå saken 
bestilling av forvaltningsrevisjoner i perioden august 2022 til juli 2024. 
 
Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022-juli 2024 er allerede vedtatt av både kontrollutvalg 
og kommunestyret. Dette ble utarbeidet med utgangspunkt i en risiko- og 
vesentlighetsvurdering i henhold til kommunelovens § 23-3. Planverket bør derfor være 
utgangspunktet for en bestilling til revisjonen. Forvaltningsrevisjoner kan også være 
hendelsesbaserte. Det vil si ikke planlagte revisjoner med bakgrunn i en uønsket 
hendelse/tilstand, basert på henvendelser/varslinger/medieoppslag/ kommunestyresaker 
eller lignende. Dette må tas stilling til løpende i planperioden. 
 
Målet med bestillingen er å sikre en god dialog og en gjensidig forståelse av 
forvaltningsrevisjonsprosjekter som er vedtatt skal gjennomføres i denne planperioden. 
Kontrollutvalget skal i dagens møte tydeliggjøre hva de ønsker bestilt. Dette skal innarbeides 
i bestillingen. 
 
I møtet skal det være en workshop hvor kontrollutvalget skal drøfte bakgrunnen og formålet 
med de ulike prosjektene som er vedtatt skal gjennomføres. Kontrollutvalget kan og bør 
også gi innspill til problemstillinger til det enkelte prosjekt.  
 
Revisjonen skal videre utarbeide en prosjektplan der omfang og problemstillinger knyttet til 
forvaltningsrevisjonen fremkommer i tråd med bestillingen. Denne skal legges frem for 
kontrollutvalget til behandling. 
 
Forvaltningsrevisjon må gjennomføres innenfor budsjettrammen for revisjonen for årene 
2022 – 2024. Budsjettrammen blir innstilt av kontrollutvalgene til kommunestyret årlig, men 
dette etter innspill fra representantskapet i Østre Viken kommunerevisjon IKS sitt årlige 
vedtatte budsjett. 
Det er vedtatt å gjennomføre to til tre prosjekter i denne perioden. Det er i budsjettperioden 
anslått 750 timer (antall budsjetterte timer for forvaltningsrevisjon 2022*2,5. Timene til 
oppfølgingsrapporter er ikke iberegnet dette). 
Disse prosjektene er vedtatt skal gjennomføres: 
1 Psykisk helsevern  
2 Personvern og informasjonssikkerhet  
3 Internkontroll 
 
Et forvaltningsrevisjonsprosjekt krever i gjennomsnitt 300-400 timer. Kommunestyret har 
delegert til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden. 
Ved endringer i enten prosjektplaner, eller nye hendelsesbaserte prosjekt, som utgjør at det 
må benyttes flere forvaltningsrevisjonstimer enn forventet, må kontrollutvalget søke 
kommunestyret om ekstra bevilgning. Kommunestyret kan også selv bestille 
forvaltningsrevisjoner utover planverk. 
 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at en skriftlig bestilling kan bidra til god dialog og gjensidig 
forståelse av forvaltningsrevisjonsprosjektet, mellom kontrollutvalget og revisjonen. 
Det er derfor viktig at kontrollutvalget har en workshop hvor de går gjennom de ulike 
områdene, i forkant av at revisjonen utarbeider forslag til prosjektplan. Ved det første 
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prosjektet er det allerede vedtatt prosjektplan, denne vil også være en del av bestillingen. 
Områdene som skal diskuteres, for å få innspill, er prosjekt 2 og 3. 
Aktuelle temaer i en workshop bør være: 
Hva er hovedutfordringen ved området?  
Hva ønsker vi å oppnå ved å gjennomføre en forvaltningsrevisjon på området?  
Hvordan kan dette snevres inn og konkretiseres?  
Hva kan gå galt hvis dette ikke er på plass?  
Kontrollutvalget bør også lese, og ha i bakhodet, det som står beskrevet av området i risiko- 
og vesentlighetsvurderingen som ble utarbeidet høsten 2021, se vedlegg 3. Det er også 
viktig at kontrollutvalgets medlemmer kommer med innspill hvis de er kjent med utfordringer 
eller annet. 
 
Sekretariatet vurderer at en bestilling gir en god oversikt over forventet leveranse og sikrer 
at leveranse av forvaltningsrevisjonsprosjekter skjer i henhold til bestilling. Hvis revisjonen 
av ulike årsaker ikke har mulighet til å levere i henhold til bestilling, bør revisjonen sende en 
skriftlig orientering om dette. Dette skal legges frem for kontrollutvalget.  
Sekretariatet påpeker at plan for forvaltningsrevisjon januar 2022- juli 2024 er vedtatt av 
kommunestyret. Planverket er slik sett bindende, og det må rapporteres til kommunestyret 
hvis ikke planverket blir fulgt.  
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å vedta bestillingen med de føringer som 
fremkommer i workshopen i møtet. 
 
Sekretariatet foreslår at dersom det senere skal gjøres endringer i bestillingen bør den 
settes opp som sak i møte i kontrollutvalget. 
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Bestilling av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i 
Hvaler kommune august 2022 til juli 2024 
 

Bestillinger for 2022 – 2024 
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 20.09.2022, sak xx/xx Bestilling av 
forvaltningsrevisjoner for august 2022 til juli 2024. Utvalget la til grunn plan for 
forvaltningsrevisjon for Hvaler kommune 2022 – 2024. 

Problemstilling og risiko: 
Forvaltningsrevisjoner skal ta utgangspunkt i en risiko- og vesentlighetsvurdering i tråd med 
§ 23-3 i kommuneloven. Risiko- og vesentlighetsvurderingen vil bli lagt til grunn for 
prosjektet. Prosjekt kan også bestilles av hendelsesbaserte årsaker. 

Prosjektplan: 
Revisjonen utarbeider en prosjektplan for bestillingen der omfang og problemstillinger knyttet 
til forvaltningsrevisjonen fremkommer. Dette gjøres for å sikre en felles forståelse mellom 
revisjonen og kontrollutvalget knyttet til bestillingens innhold, samt sikre at 
forvaltningsrevisjonen gjennomføres i tråd med god kommunal revisjonsskikk (Standard for 
forvaltningsrevisjon - RSK 001). Prosjektplanen vil bli lagt frem for kontrollutvalget i god tid 
før forvaltningsrevisjonsrapporten legges frem for kontrollutvalget. 

Omfang og problemstillinger som vil bli besvart i prosjektet vil fremkomme av prosjektplanen. 

 

Omfang og økonomisk ramme 
Forvaltningsrevisjon gjennomføres innenfor budsjettrammen for revisjonen for årene 2022-
2024. Budsjettet skal sees i sammenheng med vedtatt plan for forvaltningsrevisjon for 
perioden januar 2022 - juli 2024. I plan for forvaltningsrevisjon for Rakkestad kommune 
2022-2024 er det vedtatt å gjennomføre 3 forvaltningsrevisjonsprosjekter i planperioden. Det 
er i budsjettperioden anslått 750 timer (antall budsjetterte timer for forvaltningsrevisjon 
2022*2,5) 

Et forvaltningsrevisjonsprosjekt krever i gjennomsnitt 300 timer. Kommunestyret har delegert 
til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden. Dersom 
et prosjekt anslås å overstige 300 timer med mer enn ti prosent må kontrollutvalget enten 
redusere antall prosjekter i planen eller be kommunestyret om en ekstra bevilgning. 

I perioden er det vedtatt å gjennomføre 3 forvaltningsrevisjonsprosjekter. 

1 Psykisk helsevern 
2 Personvern og informasjonssikkerhet 
3 Internkontroll 
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Følgende 3 prosjekter bestilles i perioden august 2022 til juli 2024  
 

PROSJEKT 1: 
Psykisk helsevern 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
-Prosjektplan vedtatt 16.06.2022, sak 22/21 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 02.06. 2022  
Til behandling i KU-møte: 16.06. 2022 
 
Leveringstidspunkt for rapport:   
Anslått til sekretariatet: 08.11.2022 
Anslått til behandling i KU-møte: 22.11. 2022 

 

PROSJEKT 2: 
Personvern og informasjonssikkerhet 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 2. møte 2023 
Til behandling i KU-møte: 2. møte 2023 
 
Leveringstidspunkt for rapport:   
Anslått til sekretariatet: 4. møte 2023 
Anslått til behandling i KU-møte: 4. møte 2023 

 

PROSJEKT 3: 
Internkontroll 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 2. møte 2024 
Til behandling i KU-møte: 2. møte 2024 
 
Leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:   
Anslått til sekretariatet: 4. møte 2024 
Anslått til behandling i KU-møte: 4. møte 2024 
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PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 
Xxxx kommune perioden jan. 2022- juli 2024 – 
2022/2024 

Plan for 
forvaltningsrevisjon 

Hvaler kommune  

Januar 2022- juli 2024  
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side 1 
Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 

Innhold 

1 Innledning og sammendrag ............................................................................................ 2 
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side 2 
Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 

1 Innledning og sammendrag 

Kontrollutvalget har ansvar for å påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand  
for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden, og  
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert,  
utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på 
en risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet, med sikte på å identifisere 
behovet for forvaltningsrevisjon innen de ulike sektorer og virksomheter1 
 
Dette dokumentet bygger på Risiko- og vesentlighetsvurderinger - Hvaler kommune2, og er 
utarbeidet av ØKUS KOF på vegne av kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalget har i møtet 18.11.2021, sak 21/41 vurdert det slik at følgende områder bør 
være gjenstand for forvaltningsrevisjon i perioden januar 2022- juli 2024:  
 
I prioritert rekkefølge: 

 

1 Psykisk helsevern 

2 Personvern og informasjonssikkerhet 

3 Internkontroll 

 
 
Kommunestyret behandlet planen i sak 88/21 den 16.12.2021 og følgende områder ble 
vedtatt for forvaltningsrevisjon: 
 
I prioritert rekkefølge: 

 

1 Psykisk helsevern 

2 Personvern og informasjonssikkerhet 

3 Internkontroll 

 

2 Om forvaltningsrevisjon  

I henhold til kommuneloven kapittel 23, § 23-2 c har kontrollutvalget ansvar for at det utføres 
forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen har 
eierinteresser i.  Etter kommunelovens § 23-3, 1.ledd innebærer forvaltningsrevisjon å 
gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regelverksetterlevelse, 
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. 
 
Kontrollutvalget har i henhold til kommunelovens § 23-3, andre ledd, første punktum en plikt 
til å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Denne planen skal behandles og vedtas i 
kommunestyret/bystyret. 

 
Gjennomføring og rapportering på forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god kommunal 
revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det skal etableres 
revisjonskriterier for det enkelte prosjekt. Ved gjennomføring av prosjekter benyttes standard 
RSK 001 utarbeidet av NKRF3, ”Standard for forvaltningsrevisjon.” 
 

                                                
1 kommuneloven kapittel 23, § 23-2 c og kommunelovens § 23-3, 1.ledd  
2 Eget dokument som ligger som vedlegg 2 til saken.  
3 NKRF - Norges Kommunerevisor Forening 
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side 3 
Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 

Hensikten med en forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv 
kommunal forvaltning. Når det utføres forvaltningsrevisjon, kan det blant annet settet fokus 
på økonomi, måloppnåelse og oppfølging av lovverk. 
Behovet for forvaltningsrevisjon er stort. Kommunen står overfor betydelige utfordringer. 
Innbyggerne stiller større kvalitet til tjenestene, sentrale myndigheter stiller krav til økonomisk 
effektivitet, men også innhold i tjenester, markeder skaper økt konkurranse, og det er ofte 
manglende samsvar mellom mål og tilgjengelige ressurser. Det er også viktig at folkevalgte 
får nøytral styringsinformasjon. Dette medfører at kommunene som oftest må rette større 
fokus på ressursbruk, styring og ledelse. Det må styres etter flere variabler enn økonomiske 
data, med evaluering av måloppnåelsen, og det blir stilt større krav til ledelse. 
 
Ved utøvelse av forvaltningsrevisjon bidrar kontrollutvalget blant annet til: 

 Å påvise forbedringsområder som bidrar til økt produktivitet og måloppnåelse i forhold 
til politiske vedtak og forutsetninger 

 Å bidra med informasjon til kommunens beslutningstakere som er til nytte for  
- å styrke kommunestyrets grunnlag for styring 
- kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen 
- ledelsens vurdering av muligheter for mer sparsom/ økonomisk drift, økt 

produktivitet, større effektivitet og bedre måloppnåelse 
- rasjonell, målrettet og kostnadseffektiv drift 

 

3  Gjennomføring av forvaltningsrevisjon 

Forvaltningsrevisjonsplan skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering4 av 
kommunens virksomhet og selskaper. Risiko- og vesentlighetsvurderinger innebærer å 
vurdere på hvilke områder av kommunens virksomhet, eller i hvilke selskaper, det er risiko 
for vesentlige avvik, og hvor alvorlige konsekvenser disse avvikene vil kunne få.  
Hensikten med vurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. 
Bestemmelsen i lovverket må forstås slik at det må utarbeides en plan som sikrer at det 
regelmessig gjennomføres forvaltningsrevisjon på de områdene hvor det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon, og i et omfang som er tilpasset kommunens størrelse, kompleksitet og 
risiko.  
 
Ved utformingen av et forvaltningsrevisjonsprosjekt vil kontrollutvalget avgrense temaet slik 
at prosjektet blir konkret og gir kontrollutvalget de nødvendige opplysninger for deres kontroll 
med kommunen. 
 
Forvaltningsrevisjon skal organiseres som et prosjekt og består av fasene som figur 1. under 
illustrerer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4 Eget dokument som ligger som vedlegg 2 til saken 
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side 4 
Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 

Syklusen i forvaltningsrevisjon: 
 

 
Figur1.  

 
1. Sekretariatet utfører risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for valg av 

områder det bør gjennomføres forvaltningsrevisjon på. 
2. Kontrollutvalget (KU) behandler og vedtar Plan for forvaltningsrevisjon med en 

prioritert liste over områder det bør gjennomføres forvaltningsrevisjon. Planen blir 
sendt til kommunestyret for behandling. 

3. Kommunestyret behandler og vedtar planen, (eventuelt med andre prioriteringer). 
4. KU bestiller prosjekt fra revisjonen og vedtar en prosjektplan. Prosjektet 

gjennomføres av revisjonen, rapporten verifiseres av kontaktperson og 
kommunedirektør gir sin uttalelse til rapporten og eventuelle anbefalinger i rapporten. 

5. KU behandler rapporten, gir sin innstilling og sender den videre til kommunestyret for 
behandling5.  

6. Rapporten behandles og vedtak fattes i kommunestyret, om nødvendig blir det gjort 
vedtak på hva administrasjonen skal følge opp. 

7. Ca 1 år etter kommunestyrevedtak blir det gjennomført en oppfølging av 
kommunestyrets vedtak for å se om administrasjonen har fulgt opp eventuelle pålegg 
om retting av feil/mangler. Rapporten behandles i KU og sendes deretter til 
kommunestyret.  

 

 

3.1 Oversikt over gjennomførte prosjekter 

I tabellen under vises en oversikt over hvilke forvaltningsrevisjonsprosjekter som fra 2012 til 
dags dato er blitt gjennomført i Hvaler kommune:  
 
ÅR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 

2012 Internkontroll og saksbehandling i 
barneverntjenesten 

2013 Kvalitet i pleie- og omsorg 
2015 Utskrivningsklare pasienter 

                                                
5 Forvaltningsrevisjonsrapporter skal fortløpende sendes til kommunestyret etter kontrollutvalgets 
behandling. 

1. Risiko- og 
vesentlighets 

vurdering
2. Kontrollutvalget  

(KU) behandler Plan 
for 

forvaltningsrevisjon 
og innstiller til 

by/kommunestyret 

3. By/kommunestyret 
behandler og vedtar Plan for 

forvaltningsrevisjon

4. KU bestiller 
forvaltningsrevisjonsprosjekt fra 

revisjonen og prosjektet 
gjennomføres 

5. KU får rapporten til 
behandling og sender den til 

by/kommunestyret for 
behandling 

6. Rapporten behandles 
og vedtak fattes i 

by/kommunestyret 

7. 
Oppfølgingsrapport 

utarbeides og 
behandles
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side 5 
Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 

ÅR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 
2016 Eiendomsforvaltning 
2016 Dokumentasjon og likebehandling i 

byggesaker 
2017 Innføring av eiendomsskatt 
2018 Investeringsprosjekter 
2019 Refusjoner og tilskudd 
2019/2020 «Røde flagg» (påbegynt i 2019) 
2021 «Varsling – overholdelse av reglement i 

praksis» 
 
 

4 Forvaltningsrevisjon i perioden januar 2022- juli 2024 

4.1 Kontrollutvalgets prioriteringer 

Med bakgrunn i risiko- og vesentlighetsvurderingen skal kontrollutvalget gi forslag til 
prioritering og utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter. 
Kontrollutvalget behandlet, med grunnlag i risiko- og vesentlighetsvurderingen, Plan for 
forvaltningsrevisjon i sitt møte den 18.11.2021, sak 21/41. Et forvaltningsrevisjonsprosjekt 
krever gjennomsnittlig 300 timer i ressurser6. Ut fra dette skal det avholdes to til tre prosjekter 
i kommende to og et halvt årsperiode i Hvaler kommune. 
Kontrollutvalget har vurdert det slik at følgende områder bør være gjenstand for 
forvaltningsrevisjon i perioden 2022-2024:  
 
I prioritert rekkefølge: 

 

1 Psykisk helsevern 

2 Personvern og informasjonssikkerhet 

3 Internkontroll 

 
Se risiko- og vesentlighetsvurderingen datert 10.november 2021 for omtale av 
prosjektområder. 

 

4.2 Kommunestyrets vedtak 

I kommunestyrets sak 21/88 den 16.12.2021 ble følgende områder vedtatt: 
 
I prioritert rekkefølge: 

 

1 Psykisk helsevern 

2 Personvern og informasjonssikkerhet 

3 Internkontroll 

 
 

                                                
6 Gjennomsnittlig (hele landet) brukes det ca. 280 timer på et forvaltningsrevisjonsprosjekt. (Jf. 
Rapport ”85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane”, KRD desember 2009, bygger på 
Nordlandsforsknings rapport 4/2007). I tillegg kommer tid til planlegging og administrasjon. 
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side 6 
Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 

4.3 Rammebetingelser for forvaltningsrevisjon 

Kontrollutvalget sender hvert år samlet forslag til budsjett for kontrollarbeidet til 
kommunestyret7. I vedlegg til årsbudsjettet er ressurser til forvaltningsrevisjon spesifisert 
med et beløp som utgjør 360 timer årlig inkludert 60 timer til oppfølgingsrapporter. 
 
For hvert prosjekt vil det bli avsatt gjennomsnittlig 60 timer i ressurser til oppfølging ett år 
etter at prosjektet er behandlet i kommunestyret, (disse timene vil legges inni neste års 
budsjett).  
 
De overordnede føringene for forvaltningsrevisjon vil ligge i plan for forvaltningsrevisjon. 
Kommunens valgte revisor gjennomfører forvaltningsrevisjonen i henhold til avtale. 
Kontrollutvalget har fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, 
herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektbeskrivelser og inngå avtaler om 
gjennomføring med revisjonen.  
 

4.4 Delegering til kontrollutvalget 

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon skal i henhold til kommunelovens § 23-3 
vedtas av kommunestyret. Etter samme paragraf kan kommunestyret delegere til 
kontrollutvalget å vedta endringer i planen i planperioden ved eventuelle behov for dette. 
Dette gjelder bare hvis kontrollutvalget har fått slik fullmakt fra kommunestyret. Det fremgår 
av forarbeidene til loven at slike fullmakter kan være hensiktsmessige fordi risiko- og 
vesentlighetsvurderinger kan bli uaktuelle, og nye forhold kan komme til, slik at det av den 
grunn oppstår behov for å avvike fra den opprinnelige planen.  
Kommunestyret fattet i sitt møte den 16.12.2021, sak 21/88, vedtak om at kontrollutvalget gis 
fullmakt til å gjøre endringer i planen i planperioden ved eventuelle behov for dette.  
 

                                                
7 i henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon §2. 
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1. Forord: 
Kommuneloven fastslår at kontrollutvalget minst én gang i valgperioden, og senest innen 

utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, skal utarbeide en plan som viser på 

hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på en risiko- 

og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens 

selskaper. At kommunens selskaper også skal vurderes i forbindelse med valg av 

forvaltningsrevisjonsprosjekter kommer som en følge av en endring i ny kommunelov1. 

Det er viktig at utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter skjer med bakgrunn i en risiko- og 

vesentlighetsvurdering. Dette for at revisjonsressursene settes inn på de områdene av 

kommunal forvaltning der det er størst behov for forvaltningsrevisjon. På den måten kan 

forvaltningsrevisjon i størst mulig grad gi effekter i form av organisasjonsmessig læring og 

utvikling i kommunen. 

Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF, (med bidrag fra Østre Viken kommunerevisjon IKS), 

har utarbeidet en risiko- og vesentlighetsvurdering for Hvaler kommune, denne legges til grunn 

for plan for forvaltningsrevisjon 2022-2023 

2. Sammendrag: 
Kontrollutvalgssekretariatet vurderer at det er seks områder som skiller seg ut og tilsier 
risiko/vesentlighet2.  

Disse områdene blir kort fortalt i tabellen under, tabell 1. 

Kommunalområde/ 
selskap: 
 

Risiko: Vesentlighet: Evt. kommentar: 

Barnevern – 
undersøkelser og 
tiltak 

 

2 3 Ordfører og rådmann 
opplever at det 
arbeides godt på dette 
området. Dette kan tilsi 
noe lavere risiko. 

Sosialhjelp 
 

2 3 Rådmann gir uttrykk for at 
risikoen her vil være 
lavere nå etter 
pandemien. 

Psykisk helsevern 
 

3 3  

Personvern og 
informasjonssikkerhet 

 

3 3  

Internkontroll 
 

3 3  

 
Tabell  1 

   

 

                                                
1

 Kommunelovens § 23-3, andre ledd, andre punktum 
2 Risikofaktor (RF) 1 = i liten grad, 2= er lik i middels grad, 3 = i stor grad. Vesentlighetsfaktor (VF) 1 = i liten 

grad, 2= er lik i middels grad, 3 = i stor grad. 
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3. Metode 
Kontrollutvalgssekretariatet har gjennomført en risiko- og vesentlighetsvurdering av Hvaler 
kommune. 

Hverken kommunelov eller forskrift om kontrollutvalg og revisjon legger føringer på hva en 
risiko- og vesentlighetsvurdering er, kun at det skal gjennomføres i forkant av behandling av 
plan for forvaltningsrevisjon. I lovforarbeidene framgår imidlertid at risiko- og 
vesentlighetsvurderinger innebærer å vurdere på hvilke områder av kommunens virksomhet 
eller i hvilke selskaper det er risiko for vesentlige avvik, og hvor alvorlige konsekvenser disse 
avvikene vil kunne få (vesentlighet). Det framgår videre at risiko- og 
vesentlighetsvurderingen er grunnlaget for å vurdere temaer, antall forvaltningsrevisjoner og 
når de skal utføres.  

Fordi hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å identifisere aktuelle områder for 
forvaltningsrevisjon, er vår vurdering av risiko knyttet til: 

 Overholdelse av lover og bestemmelser 

 Økonomi 

 Produktivitet  

 Måloppnåelse 

Vesentlighet er vurdert ut fra ulike perspektiver, herunder blant annet:  

 Fra et økonomisk perspektiv, vurdert ut fra omfanget av et tjenesteområdes driftsutgifter 
sett i forhold til kommunens totale driftsutgifter.  

 Fra brukernes perspektiv, vurdert ut fra hva brukerne av kommunale tjenester anser som 
vesentligst.  

 Fra medarbeidernes perspektiv, vurdert ut fra hva de ulike medarbeiderne innenfor et 
tjenesteområde anser som vesentligst.  

 Fra et samfunns- og miljøperspektiv, vurdert ut fra hva som er vesentligst ved kommunens 
virksomhet sett i forhold til storsamfunnet og miljøet. 

 

Følgende analyser og vurderinger er gjort i forbindelse med risiko- og 
vesentlighetsvurderingen: 

 Spørreundersøkelse: 

I arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen har vi gjennomført tre Questback/ 
spørreundersøkelser, en sendt til kommunens administrasjon, en sendt til kommunens 
folkevalgte, samt en sendt til kommunens kontrollutvalgsmedlemmer. 

Samlet ble undersøkelsen til administrasjonen sendt til 10 personer, og det var 4 som 
besvarte undersøkelsen, svarprosenten utgjør 40 %.  

Samlet ble undersøkelsen til folkevalgte sendt til 21 personer, herunder samtlige i 
kommunestyret, og det var 6 som besvarte undersøkelsen, svarprosenten utgjør 29 %.  

Samlet ble undersøkelsen til kontrollutvalget sendt til 9 personer og det var 3 som 
besvarte undersøkelsen, svarprosenten utgjør 33%. 

Det var lav svarprosent på samtlige tre spørreundersøkelser. Likevel har sekretariatet 
valgt å ta svarene med i vurderingen fordi de kan gi innspill på enkeltområder, selv om 
det ikke kan generaliseres. 

 Dokumentanalyse: 
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Kontrollutvalgssekretariatet har også gjort en dokumentanalyse hvor vi har gjennomgått 
innspill fra revisjonsplan/revisjonsstrategi, budsjett/ økonomi og handlingsplan, 
virksomhetenes årsrapport og rådmannens beretning. 

 KOSTRA-analyse: 

Det er også blitt gjort en analyse av KOSTRA-tall fra statistisk sentralbyrå. Tallene er 
analysert og vurdert opp mot sammenlignbare kommuner i KOSTRA-gruppe 02. Det er også 
for enkelte områder gjort vurderinger og sammenlignet med Våler kommune og Skiptvet 
kommune og Marker kommune. Disse kommunene tilhører også KOSTRA-gruppe 02.  

 Workshop: 

Vi har gjennomført en workshop med kontrollutvalgets medlemmer den 17. juni 2021. 

 Risiko- og vesentlighetsvurderingen sees også opp mot aktuelle lovendringer, 
tilbakemeldinger fra revisjonen, tidligere henvendelsessaker, tidligere risiko-og 
vesentlighetsvurderinger, samt tidligere planer for forvaltningsrevisjon, saker i media 
og statlige tilsyn. 
 

 Samtale/ møte med ordfører og rådmann 

Avslutningsvis hadde kontrollutvalgssekretariatet et møte med ordfører og rådmann den 13. 
oktober 2021. I dette møtet drøftet vi deres synspunkter på våre foreløpige funn, og de kom 
med innspill på hvilke områder i kommunen de mente var viktige å se nærmere på. 
Rådmann har også kommet med en skriftlig uttalelse til risiko- og vesentlighetsvurderingen, 
denne ligger i sin helhet som vedlegg 1. 

 

Risiko- og vesentlighetsvurderinger innebærer å vurdere på hvilke områder av kommunens 
virksomhet, eller i hvilke selskaper, det er risiko for vesentlige avvik, og hvor alvorlige 
konsekvenser disse avvikene vil kunne få. 

Risikofaktor (RF) 1 = i liten grad, 2= er lik i middels grad, 3 = i stor grad. 

Vesentlighetsfaktor (VF) 1 = i liten grad, 2= er lik i middels grad, 3 = i stor grad. 

 

4. Risiko- og vesentlighetsvurdering per seksjon: 
Hvaler kommune har fire tjenesteområder: Oppvekst, Helse og omsorg, Friskliv, læring og 

mestring og Teknikk, byggesak og infrastruktur. I tillegg kommer Stab som yter støtte til 

kommunens tjenesteområder.  
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Kommunens satsningsområder er knyttet til miljø og klima, sosiale forhold og økonomisk 

bærekraft. 

4.1 Oppvekst 
Tjenesteområdet besto ved oppstart av budsjettåret 2021 av fem enheter, fra august 2021 er 

det tre enheter; Hvaler barne- og ungdomsskole, kultur og fritid, kommunale barnehager. 

Hvaler hadde ved budsjettårets oppstart tre skoler med hver sin enhetsleder/rektor. Fra 

første august 2021 ble barneskolene samlet i nytt bygg ved ungdomsskolen på Asmaløy og 

de tre skolene ble en felles enhet med en enhetsleder/rektor. 

Området dekker barnehager, skoler, SFO, Hvaler fritidsklubb, Hvaler kulturskole og 

Hvalerhallen. 

Det fremgår av budsjettdokument for 2021 at tjenesteområdet oppvekst utgjør 23,39% av 
kommunens totale brutto utgifter. Sum driftsutgifter er satt til kr. 111 763 000,- i 2021 og de 
neste tre årene. Ca 3 millioner lavere enn 2020 og 6 millioner lavere enn 2019.  

De største økonomiske postene innenfor tjenesteområdet er knyttet til barnehage- og 
skoledriften, samt utgifter til skoleskyss, skole- og barnehageplasser utenfor kommunen, 
voksenopplæring, driftstilskudd til privat barnehage og avtale om Pedagogisk-Psykologisk 
tjeneste (PPT) fra Fredrikstad. 

Det fremgår av budsjettdokumentet følgende: «Barnehage og skole ser en økning i 
ressurskrevende elever i form av bl.a økt grad av utagering mot både medelever og voksne. 
Alle barn har en lovfestet rett til et trygt og godt barnehage og skolemiljø, hjemlet i både 
barnehagelov og opplæringslov, og skolene ser i større grad enn tidligere behov for tettere 
oppfølging og oppbemanning for å sikre både barn, elever og de ansattes arbeidsmiljø.» 

Hvaler fikk ny skolestruktur fra 01.08.2021. Det står i budsjettdokumentet at når skolene 
samles til en enhet på Asmaløy, reduseres det med 4 lederstillinger som går over i ordinær 
pedagogisk bemanning fra 01.08.21. 

I årsmelding for 2020 står det at sykefraværet på Oppvekstområdet samlet var på 7,8%. 
Videre står det: «I all hovedsak er fraværstallene for oppvekst gode, særlig hvis man også tar 
Covid-19 situasjonen med i betraktningen. Fraværet er fortsatt for høyt i barnehage, samtidig 
er dette i all hovedsak knyttet til langtidsfravær. Det er god dialog med de sykemeldte og det 
jobbes med å øke nærværet. Det er også viktig å ha med seg at på grunn av at det er få 
ansatte pr. barnehage, utgjør selv små sykefravær store prosentvise tall. 
Vi ser også at det er en økning i korttidsfravær i forbindelse med Koronasituasjonen og 
særlig det å 
vente på testing, testsvar og å være symptomfri før man kan gå på jobb. Samtidig ser vi også 
at det er svært lite annet korttidsfravær ifht annen sykdom. 
Det arbeides godt med å følge opp sykemeldte og vi ser en generell nedgang i 
langtidsfravær hos flere av enhetene sammenlignet med 2019.» 
 
For øvrig fremkommer det ikke noe av årsmeldingen som kan tilsi risiko for området. 

Kommunerevisjonen har ingen innspill til risiko for området. 

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd viser at 
området hadde et mindreforbruk på litt i overkant av 3, 5 millioner i 2020. Mindreforbruket blir 
i årsmeldingen forklart med at det har vært lite behov for vikarer og derfor lavere vikarutgifter 
totalt sett. Det blir også vist til lavere driftsutgifter på bakgrunn av Covid19-pandemien. 
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Det fremgår av KOSTRA-analysen at kommunen har lave netto driftsutgifter til grunnskolen 
sett opp mot sammenlignbare kommuner i kostragruppe 02. Det fremgår også av analysen at 
det er lav prosentandel elever i kommunale og privat grunnskole som får særskilt 
norskopplæring. Imidlertid er det høy andel årstimer til særskilt norskopplæring per elev. 

Av spørreundersøkelsene som ble sendt til folkevalgte og kontrollutvalg fremkommer det 
ingen risiko når det gjelder hvordan den enkelte elev blir ivaretatt, de folkevalgte opplever at 
dette i stor grad blir gjort. 

Det ble avholdt en workshop med kontrollutvalget den 17. juni 2021 hvor de kunne komme 
med innspill på eventuelle risikoområder. Det fremkom ingen innspill på oppvekstområdet. 

Aktuelle lovendringer: Barnehageloven ble endret med virkning fra 01.01.2021. De viktigste 
endringene i loven omhandler det psykososiale barnehagemiljøet, internkontroll i 
barnehagen, krav om likebehandling og uavhengighet av kommunale og private barnehager 
og at utdanningsdirektoratet skal føre tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager. 

Det fremgår ikke av Statsforvalterens tilsynskalender at det skal gjennomføres statlige tilsyn 
på oppvekstområdet i 2021. 

Det fremgår av plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 at det ikke har vært gjennomført 
forvaltningsrevisjon av oppvekstområdet etter 2012. 

I møte med ordfører og rådmann fremkom det ingen ytterligere innspill på tema eller 
område innen oppvekst. 
 
Sekretariatets vurderinger og konklusjon: 
Sekretariatet vurderer at det i liten grad fremkommer noen risiko for oppvekstområdet. Vi 
påpeker imidlertid at det ikke har vært gjennomført forvaltningsrevisjon tidligere. Det kan 
også tilligge noe risiko ved omorganiseringer som skoleområdet har vært gjennom i 2021 
grunnet nybygg og sammenslåing av skoler. Det kan også ligge noe risiko vedrørende 
økning andelen ressurskrevende elever. Oppvekstområdet vil alltid ha høy vesentlighet. 
Dette både pga av tjenester til enkeltinnbyggere og at tjenesten tar en stor andel av budsjett.  
 
Risiko og vesentlighetsvurdering på området blir satt til: RF1/VF3 
 

4.2 Helse og omsorg 
Helse og omsorg består av 2 enheter: 

 Dypedalsåsen bo- og behandlingsenter - sykehjem med langtids- og korttidsplasser 

 Helsetun - hjemmetjenester som blant annet helsetjenester i hjemmet, 

hjemmesykepleie, praktisk bistand, hverdagsrehabilitering, velferdsteknologiske 

hjelpemidler, avlastningstiltak og aktivitetssenter (dagsenter).  

Tjenesteområdet har også ansvar for interkommunalt samarbeid, så som legevakt, KAD- 

seng på Helsehuset, koronasenter, miljørettet helsevern og lignende. 

Det fremgår av budsjettdokumentet for 2021 under utfordringer og strategier for området: 

«For å oppfylle målene i regjeringens kvalitetsreform «Leve Hele Livet», og i tråd med FNs 
bærekrafts mål om å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder, så vil det 
være viktig at vi framover får til ett tankesett og holdningsendring som retter fokus mot 
pasientene/ brukernes restkapasitet, livskvalitet og ‘Hva er viktig for deg?’. Dette må vi jobbe 
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med både innenfor de enkelte enhetene men også på tvers. For enhetene vil vi ha økt fokus 
på aktiviteter tilpasset brukernes preferanser samt bedre kartlegging og oppfølging av den 
enkelte. Både i sykehjemmet og hjemmetjenesten vil vi ha et spesielt tett samarbeid opp mot 
Hverdagsrehabilitering der kandidater som kan nyttiggjøre seg tiltak for å utsette ytterligere 
funksjonsfall/ forbedre funksjonsevne. Målet er å sette inn målrettede og tverrfaglig tiltak 
tidlig i rehabiliteringsprosessen for å kunne trekke hjelpen hurtig ut igjen.» 

Tjenesteområdet helse og omsorg utgjør 17,08% av kommunens brutto utgifter. 

Det fremkommer ikke noe av årsmeldingen 2020 som tilsier spesiell risiko for området. 

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd viser at 
området hverken har et mindre- eller merforbruk. 

Kommunerevisjonen har ingen innspill til risiko for området. 

KOSTRA-analysen viser: 

 Lave utgifter til kommunale helse- og omsorgstjenester.  

 Lavt antall årsverk i helse og omsorg.  

 Lave netto driftsutgifter til omsorgstjenester. 

 Lav andel innbygger 80 år og over som bruker hjemmetjenester. Høy andel brukere 
av hjemmetjenester 0-66 år 

 Høy andel legetimer per uke per beboer i sykehjem  

I spørreundersøkelsen som ble sendt til folkevalgte ble følgende spørsmål stilt: 

 I hvor stor grad opplever du at hjemmesykepleien fungerer hensiktsmessig i din 
kommune? 

 I hvor stor grad opplever du at kommunen har nok sykehjemsplasser? 

 I hvilken grad opplever du at kommunen har håndtert Covid19-pandemien på en 
forsvarlig måte? 

 Når det gjelder personer med psykisk utviklingshemming, i hvor stor grad opplever du 
at din kommune gir et hensiktsmessig tilbud? 

Gjennomsnittlig ble disse spørsmålene besvart at de opplevde fra middels til stor grad at 
hjemmesykepleien fungerer hensiktsmessig, at kommunen har nok sykehjemsplasser, at 
kommunen har håndtert Covid19-pandemien på en forsvarlig måte, samt at kommunen gir et 
hensiktsmessig tilbud til personer med psykisk utviklingshemming. Imidlertid var det en del 
(33%) som svarte vet ikke på spørsmålet om kommunen har nok sykehjemsplasser. 

Det ble avholdt en workshop i kontrollutvalget den 17. juni 2021 for at kontrollutvalgets 

medlemmer skulle få gi innspill til mulige risiko-områder i kommunen. Et av punktene som 

fremkom omhandlet helse- og omsorgsområdet og gikk på at det kunne være utfordringer 

ved psykisk helsevern (sett opp mot Covid19-situasjonen).  

Det er ikke vært noen forvaltningsrevisjoner på området de siste årene. I 2013 ble 
forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet i pleie og omsorg» behandlet. I 2015 ble det 
gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt som omhandlet utskrivningsklare pasienter. 
Statsforvalteren skal gjennomføres et landsomfattende tilsyn 2020/2021 med praktiseringen 
av tvungen somatisk helsehjelp i kommunale helse- og omsorgstjenester, dette tilsynet er i 
september 2021. 
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Nylig endringer i lovverk: Kommunene får plikt til å ha knyttet til seg ergoterapeut og 
psykolog for å oppfylle sitt sørge for-ansvar etter loven. Fra 1. januar 2018 har kommunene 
allerede hatt plikt til å ha knyttet til seg lege, sykepleier, fysioterapeut, jordmor og 
helsesykepleier. 

For å oppfylle sitt sørge for-ansvar får kommunene også en lovfestet plikt til å tilby 

dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. 

I møte med ordfører og rådmann fremkom det ingen ytterligere innspill på tema eller område 
innen helse og oppvekst. 
 

Sekretariatets vurderinger og konklusjon: 
Sekretariatet vurderer at det i liten grad fremkommer noen risiko for helse- og 
omsorgsområdet. Vi påpeker imidlertid at det de siste årene ikke har vært gjennomført 
forvaltningsrevisjoner. Helse- og omsorgsområdet vil alltid ha høy vesentlighet. Dette både 
pga av tjenester til enkeltinnbyggere og at tjenesten tar en stor andel av budsjett. 
 
Sekretariatets samlede vurdering for området er: RF1/VF3 
 
 

4.3 Friskliv, læring og mestring 
Etter omorganisering i 2020 dekker området fire enheter: 

 Enhet for barn, familier og voksne – barnevern, helsevern for barn og unge, rus- og 

psykiatritjeneste, mobilt team 

 Koordinerende enhet – nyopprettet, ivaretar bl.a. oppgaver som tildeling av tjenester 

etter helse- og omsorgstjenesteloven, hverdagsrehabilitering, fysio- og ergotjenester, 

frivillighetskoordinering, hjelpemidler og BPA-ordning 

 Enhet for tilrettelagte tjenester – miljøterapeutiske døgntilbud, bo- og avlastningstiltak 

for mennesker med funksjonsnedsettelser, rus- og psykiatriboliger 

 NAV 

Kommuneoverlege og Kommunepsykolog - Disse arbeider begge på tvers i organisasjonen 

med utgangspunkt i sine fagfelt som i større eller mindre grad og i gitte situasjoner berører 

hele organisasjonen. 

Det fremkommer av budsjettdokumentet at utfordringer og strategier for området blant annet 
er at forebygging og effektivisering av tiltak ikke gir gevinster umiddelbart. Det er derfor viktig 
for kommunen å se arbeid rettet mot forebygging og folkehelse som en investeringskostnad 
over lengre tidsperspektiv. 

Det fremkommer også følgende av budsjettet: «I likhet med andre kommuner har også 
Hvaler utfordringer i forhold til kostnader knyttet til brukere med behov for særlig 
ressurskrevende helsetjenester. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 foreslås 
innslagspunktet før refusjonsberegning øket ytterligere, med 46 000 kroner for 2021. 
Innslagspunktet forventes med dette å overstige 1,4 mill. Det er også foreslått å fordele 30 
millioner i skjønnsmidler for utsatte mindre kommuner. Bare kommuner med innbyggertall 
under 3000 er inkludert i ordningen, og Hvaler kommune blir dermed ikke inkludert i dette. 
Fra 2020 ble kriteriene for refusjonsberegning også endret, bl.a. innebar at kostnader ved 
sykefravær i slike tjenester ikke refunderes. Hvaler kommune hadde i 2019 totalt 10 brukere 
med kostnader over innslagspunktet, og det er ikke forventet nedgang i 2021. Med 
utgangspunkt i disse forutsetningene vil Hvaler kommune, gjennom samorganisering av 
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disse tjenestene under en enhet, ha fokus på å utnytte tilgjengelige ressurser så 
kostnadseffektivt som mulig.» 

Tjenesteområdet utgjør 22,03% av kommunens totale brutto utgifter. 

Følgende fremgår av årsmelding 2020: 

«Barneverntjenesten har i 2020 bestått av 4,1 årsverk fordelt på 5 ansatt. 2 ansatte i fulle 
stillinger sluttet første halvår 2020. Det ble ansatt 2 nye medarbeidere til disse stillingene i 
juni 2020. Det har i løpet av 2020 vært en omfordeling av stillingsprosenter, samt 
omorganisering i forhold til ledelse. Etter ny organisering er barnevernleder leder for 
barneverntjenesten, samt enhetsleder for 2 andre tjenester under friskliv og mestring. Noen 
lederoppgaver for barneverntjenesten er delegert til faglig ansvarlig for barnverntjenesten i 
30% stilling. 
 
2020 har vært et krevende år for barneverntjenesten. Under pandemien har 
barneverntjenesten likevel opprettholdt en tilnærmet normal drift og alle lovpålagte oppgaver 
er fulgt opp. Oppgavene har blitt utført på andre måter ved bruk av mer hjemmekontor og 
digitale løsninger. I de tilfeller der behovet har tilsagt det har fysiske møter og hjemmebesøk 
blitt gjennomført. 
Barneverntjenesten har i 2020, grunnet pandemi, perioder med underbemanning kombinert 
med komplekse saker måtte benytte sakkyndig i flere saker. 
Barneverntjenesten har i 2020 hatt fristoversittelse i to undersøkelser (brukt lenger tid enn 6 
måneder). Dette har vært direkte knyttet til pandemien som medførte at gjennomføring av en 
forsvarlig undersøkelse i disse sakene tok lenger tid enn det normalt ville tatt. 
 
Mobilt team, som skulle utføre tjenesten praktisk bistand og veiledning ut mot personer 
bosatt i kommunen, fikk nå et bredt fagområde som sitt arbeidsfelt i forhold til tidligere 
oppgaver knyttet til oppfølging av enslige mindreårige flyktninger. Personalet var gjennom en 
stor omstilling faglig og måtte raskt tilegne seg ytterligere kunnskap innenfor områdene rus 
og psykisk helse og andre helse- og omsorgstjenester. Dette medførte også at vi beveget 
oss inn i nye samarbeidsarenaer med andre enheter vi tidligere ikke hadde samhandlet med. 
Oppgavene har vært nye og mange og dette har de ansatte utført med stort pågangsmot og 
vilje til fleksibilitet. Dette krever kontinuerlig arbeid videre. 
Det er nå registrert 89 saker fordelt på rus og psykisk helsetjenesten og Mobilt team. I noen 
tilfeller kan både rus og psykisk helsetjeneste og Mobilt team yte bistand til samme person 
avhengig av personens behov og rettigheter i henhold til Lov om helse- og omsorgstjenester. 
Det er registrert 20 Enslige mindreårige flyktninger som har et aktivt vedtak på hjelpetiltak og 
mottar oppfølging fra Mobilt team. 
 
På grunn av omorganiseringen i kommunen så gikk virksomheten Tiltak for 
Funksjonshemmede over til å hete enheten Tilrettelagte Tjenester 01.09.20, og den ble også 
utvidet til å omfatte Skogstunet og Prestegårdsskogen. 
Enhetsleder, assisterende enhetsleder og fagansvarlig har brukt mye tid i løpet av høsten på 
å bli kjente med de ansatte og brukerne på Skogstunet og Prestegårdsskogen. 
 
Tilrettelagte Tjenester har et merforbruk på totalt kr. 8.108.000,- 
Det kan forklares i omorganiseringen som skjedde 01.09.20, da ble enheten utvidet til å 
gjelde 2 nye ansvarsområder Skogstunet og Prestegårdsskogen. Utgiftene på de nye 
ansvarsområdene ble kontert på Tiltak for Funksjonshemmedes eksisterende budsjett uten 
at det ble overført midler.» 

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd viser at 
kommuneområdet hadde et merforbruk på nærmere 8 millioner kroner i 2020. 
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Kommunerevisjonen har ingen innspill til risiko for området. 

KOSTRA-analysene for tjenester som er knyttet til kommuneområdet viser: 

 Lave netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten. 

 Lav andel avtalte legeårsverk, fysioterapeutårsverk og avtale årsverk i helsestasjons- 
og skolehelsetjenesten. 

 Lav andel hjemmebesøk nyfødte (kan skyldes Covid19-situasjonen, sekr. anm.) 
 

 Veldig høye netto og brutto driftsutgifter til personer med rusproblemer 

 Det er lavt andel årsverk av psykiatriske sykepleiere, samt årsverk av personer med 
videreutdanning i psykisk helsearbeid.  

 Det er imidlertid høy andel årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid. 

 Det er stort antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor 
kommunen, mens det er lavt antall vedtak om midlertidige tiltak til 
rusmiddelmisbrukere. 

 veldig høye netto driftsutgifter til barneverntjenesten, men det er få barn med melding 
og undersøkelser.  

 Det er høy andel barn med barnevernstiltak, mens det er lave driftsutgifter per barn 
med undersøkelse eller tiltak.  

 Det er også høy andel barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk.  

Sekretariatet vurderer at tallene er motstridende – Det er høye utgifter, men få ansatte og for 
så vidt få barn med melding eller undersøkelse. Kjøp av tjenester i barneverntjenesten kan 
forklare noe. Det kan også se ut til at tiltak som blir benyttet er dyre. 

Videre viser KOSTRA-analysene: 

 Noe høy andel registrerte arbeidsledige. 

 Høy andel sosialhjelpsmottakere sett opp mot sammenlignbare kommuner som Våler 
og Skiptvet, (kommuner i KOSTRAgruppe 02). 

 Veldig høyt antall sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer. 

 Også veldig høyt antall sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til 
livsopphold. 

 Lavere antall barn i familier som mottok sosialhjelp i forhold til Våler, men høyere enn 
Skiptvet. 

 Veldig lave netto driftsutgifter til kultursektor, idrett etc. 

Questback: Det fremkommer ingen risiko på området fra spørreundersøkelsene. 

Kontrollutvalget hadde en workshop i sitt møte den 17. juni 2021. Kontrollutvalget drøftet der 
ulike områder hvor de mente kommunen hadde risiko for blant annet å ikke overholde 
lovpålagte tjenester etc. Kontrollutvalget vurderte at det kan være risiko ved 
kommuneområdet Friskliv, læring og mestring ved følgende områder: 

 Kjøp av tjenester i barneverntjenesten 

 Psykisk helsevern 

Aktuelle lovendringer: Barnevernsreform 2022 (oppvekstreformen) 

Kommunene får et større ansvar for barnevernet, og det forebyggende og tverrsektorielle 

samarbeidet må styrkes. Formålet er at barn som trenger det, skal få hjelp til rett tid. 
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Tidligere risikobank/andre tilsyn/ forvaltningsrevisjoner: 

Det har ikke blitt gjennomført noen statlige tilsyn av området i 2021. 

Revisjonen utarbeidet et notat på området mindreårige flyktninger i 2018, som 
kontrollutvalget behandlet. 

Kontrollutvalget og kommunestyret har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021. I 
denne planen er det bestilt et forvaltningsrevisjonsprosjekt på barnevern. Imidlertid har 
revisjonen av ulike årsaker ikke igangsatt dette prosjektet. Kontrollutvalget må ta stilling til 
om prosjektet skal igangsettes i samme møte som de behandler denne risiko- og 
vesentlighetsvurderingen. Hvis prosjektet igangsettes så må det regnes som første prosjekt i 
ny planperiode 2022-til våren 2024. 

I møte med ordfører og rådmann ga kommunens ledelse angående barnevern uttrykk for å 
ha god kontroll og var fornøyd med arbeidet som gjøres faglig sett. I henhold til ny forskrift er 
det også økt rapportering til kommunestyret på området.  
 
Vedrørende sosialhjelp har Covid-situasjonen i 2020/2021 medført økt bistand. Covid-
situasjonen er i disse dager på retur og det forventes normalsituasjon. Rådmann opplever at 
kommunen har god kontroll og risikoen på området etter ledelsen syn er lav. 
 
Psykisk helsevern er etter kommunens ledelse et utfordrende område. Det gjelder først og 
fremst å levere kvalitet på tjenestetilbudet i egen regi og også bruk av eksterne leverandører. 
Dette gjelder også bolig og tilbudsoppfølging i egen regi.  
 
Vedrørende enslige mindreårige flykninger er dette tema etter ledelsenes syn en lav risiko. 
Det er jobbet godt med oppfølging av denne gruppen.  
 
Sekretariatets vurderinger og konklusjon: 

Sekretariatet vurderer at det kan være flere risikoområder på kommuneområdet. Først og 

fremst er det en helt ny organisering. Frem til organiseringen har satt seg kan det være risiko 

for uavklarte roller, uavklarte arbeidsoppgaver, uavklart ansvar etc. Noe som igjen kan 

medføre utfordringer for tjenesteproduksjonen.  

Hvis man ser bort fra denne risikoen og går inn på det enkelte tjenesteområdet så viser flere 

av kontrollhandlingene risiko for barnevernområdet, sosialhjelpsområdet og psykisk 

helsevern. Rådmann ga uttrykk for at risikoen ved antallet sosialhjelpsmottakere var lavere 

nå, og de forventet normalsituasjon etter Covid19-situasjonen vi har stått i. Når det gjelder 

barnevern så opplevde både ordfører og rådmann at det arbeides godt på dette feltet og at 

kommunestyret fikk oftere rapporteringer på området nå. 

Vesentlighetsvurderingen ved disse områdene vil alltid bli satt høyt. Dette i hovedsak grunnet 

brukerperspektivet og at enkeltindivid kan bli hardt rammet hvis kommunen svikter på 

området. Fra et økonomisk perspektiv kan det også vurderes som vesentlig tatt i betraktning 

at det kan komme oppreisningskrav, erstatningssaker etc hvis kommunen svikter. 

Sekretariatet vurderer derfor middels risiko og høy vesentlighet for følgende områder: 

 Barnevern – undersøkelser og tiltak 

 Sosialhjelp 

Mens sekretariatet vurderer høy risiko og høy vesentlighet for følgende områder: 

 Psykisk helsevern 
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Det kan også i middels grad være risiko for svikt i tjenestetilbudet kommunehelsetjenesten, 

helsestasjon og skolehelsetjenesten. 

Sekretariatets samlede vurdering for området er: RF2- VF3. 
 
 

4.4 Teknikk, byggesak og infrastruktur 
Området dekker tre enheter: 

 Byggesaksenhet – byggesaksbehandling, kart og geodata, naturforvaltning og 

landbruk 

 Teknisk enhet - vann, avløp, renovasjon, vei, park og friluft 

 Eiendomsenhet - kommunens grunneier, byggherre, eiendomsutvikler og 

eiendomsforvalter - forvalter kommunens boliger og formålsbygg. Enheten er 

organisert i to driftsenheter; renhold, og vedlikehold og drift av tekniske anlegg 

Hvaler bredbånd er organisert som en prosjektenhet under kommunalsjef. 

Planfunksjonen - Disse to rådgiverne arbeider begge på tvers i organisasjonen. De 

rapporterer til kommunalsjef, og har ansvar for saksbehandling av arealplaner, men også og i 

økende grad samfunnsplanleggingen i kommunen, og skal bidra med sin 

prosesskompetanse inn i områdeplaner, strategier, og temaplaner. 

Det fremgår av budsjettdokument 2021 følgende utfordringer:  
 
«Som eier og forvalter av kommunens boliger og formålsbygg, er tjenesteområdet en viktig 
bidragsyter i innbyggernes opplevde tjenestekvalitet. Når den nye skolen på Rød står ferdig i 
august 2021, vil vi få ansvar for to transformasjonsområder på Hauge, og Floren i 
Skjærhalden. Dette gir en unik mulighet, men også kapasitetsutfordringer, og mulige 
fremtidige investeringer. 
Kommunens vann og avløpsnett trenger økt kapasitet. Flere steder i kommunen er 
kapasiteten sprengt, og nye utbyggingsprosjekter stilt i bero i påvente av utbygging. 
Det er et behov for et nytt service, administrasjonsbygg på Sandbakken. Dette vil løse et 
avvik på garderobeløsningen fra arbeidstilsynet. Videre øke kapasitet på kontorplasser, og 
slik redusere leieutgifter andre steder (Hvaler bredbånd og skjærgårdstjenesten). Det vil 
dekke behovet for en ny brannstasjon, og gi mulighet for å rydde opp i uhensiktsmessige 
brakker, og containere. 
Den nye samfunnsdelen og planstrategien vil gi føringer for fremtiden, men også synliggjøre 
behovet for nye temaplaner og andre planprosesser. Kommunens økonomiske situasjon vil 
kreve enda større fokus på effektivitet, prioritering og samhandling, for å kunne bidra inn i 
utviklingen av kommunen vår. 
Kommunestyret skal vedta ny samfunnsdel til kommuneplanen første kvartal i 2021. 
Kommunens klima og energiplan, kulturminneplan, næringsstrategi, og strategi for 
ladeinfrastruktur, er vedtatt og legger føringer for hvordan tjenesteområdet skal prioritere 
satsinger og ressurser. Kommunedelplan for naturmangfold, områdeplan for Skjærhalden, 
parkeringsplan og renovasjonsplan, er under arbeid og er alle store viktige dokumenter for 
tjenesteområdets prioriteringer. De fører dog med seg handlingsdeler, 
og skaper forventninger til hvordan kommunen prioriterer tiltak, og følger opp målsettingene. 
Med små dedikerte personalressurser på hvert område, er kommunen sårbar og det er viktig 
for måloppnåelsen å rekruttere, utvikle og beholde fagkompetanse innenfor en stram 
økonomi.» 
 

Kommuneområdet utgjør 23,75% av kommunens totale brutto utgifter. 

29



 

13 
 

Årsmelding for 2020 gir følgende beskrivelse: 
 
«Det er krevende å rekruttere og beholde visse ansattegrupper innen tjenesteområdet. Dette 
gjelder spesielt ansatte med spesialkompetanse innen areal og byggesak. Eksempelvis 
jurister med byggesakskompetanse, planrådgivere og ansatte innenfor geodata. Vi har 
arbeidet med å finne løsninger for å gjøre kommunen mer konkurransedyktig innenfor disse 
gruppene. 
Økonomisk sett har tjenesteområdet et merforbruk i 2020, noe som blant annet skyldes at en 
mindre andel av kostnadene kunne føres på selvkostområdet enn det som var forutsatt i 
budsjettet.» 

Det kommer også frem i årsmeldingen antall vedtak i byggesaker 2020: 

 Ordinære bygge- og delevedtak: ca. 602 

 Dispensasjonsvedtak: ca. 142 

 Klagesaker: ca. 21 

 Saker behandlet politisk: ca. 15 

Videre står det at Byggesak har hatt løpende fokus på ulovlighetsoppfølging. Det har blitt 
ivaretatt, men i mindre grad enn forrige år på grunn av manglende ressurser og covid19-
situasjonen. Arbeidet med ulovlighetsoppfølging er svært ressurskrevende og de fleste 
ulovlighetssaker må følges opp over lengre tid av saksbehandlere med erfaring. 
Antallet mulige ulovligheter som er meldt inn og registrert har variert noe gjennom året. Per 
31.12.2020 var antallet ca. 165. Det understrekes at dette omfatter alle forhold som er meldt 
inn til kommunen. Erfaringsmessig er ikke alt som meldes inn å regne som ulovligheter etter 
plan- og bygningsloven eller friluftsloven. 
 
Investeringsprosjekter: Kommunen sluttførte to store prosjekter i 2020, (pumpestasjonen på 
Lille Revholmen samt strekningen Rød-Listranda). Det står i årsmeldingen at det fortsatt er 
stor pågang for å kople seg til det kommunale ledningsnettet og dermed må kommunen 
foreta og forsterke ved opp-dimensjonering. Det er et stort fokus på brannvannskapasitet, 
noe som er en utfordring for også private utbyggere. I 2020 ble det innvilget 137 søknader 
om sanitærabonnement. 
 
Planen for opprydding i spredt avløp ble vedtatt av kommunestyret 17. september, og i en 
periode vil flere innbyggere oppleve å måtte kople seg til kommunalt nett; eventuelt å fornye 
renseløsningen sin.  

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd viser at 
kommuneområdet hadde et merforbruk på 760 000kr. 

Regnskapsrevisjonen i Østre Viken kommunerevisjon IKS har gitt noen generelle innspill til 
eventuelle risikoområder i kommunene. Disse innspillene gjelder for samtlige av våre 
kommuner: 

 Selvkost – håndteres etter ny forskrift og veileder? 

 Styring av investeringsprosjekter  

 Vedlikeholdsetterslep på bygningsmassen 

KOSTRA-analysene viser: 

 Høy andel behandlede byggesaker, over dobbelt så mange sammenlignet med Våler 
og Marker kommune.  
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 Høy andel behandlede byggesøknader med tre ukers frist.  

 Høy andel innvilgede byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra 
plan. 

 Høye utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater.  

 Høye brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger. Mens det er lave netto 
driftsutgifter til kommunale veier og gater også lave brutto investeringsutgifter til 
kommunale veier og gater.  

Sistnevnte tall kan være motstridende. Sekretariatet vurderer at dette kan ha med Covid19- 
situasjonen som medførte økt behov for blant annet parkeringsmulighet, parkeringsvakter 
etc, (beskrevet i årsmelding 2020). 

Questback: Det fremgår i liten grad noen risiko av området ut fra spørreundersøkelsene. Fra 
spørreundersøkelsen tilsendt KU, (kun tre respondenter) fremgår det imidlertid at de 
opplever i liten grad (1,33) at kommunen har en hensiktsmessig byggesaksbehandling. 

Kontrollutvalget hadde workshop 17. juni 2021 hvor de drøftet ulike områder kommunen 
kunne ha risiko for å blant annet ikke overholde lovverk. Det fremkom ingen vurderinger for 
dette kommuneområdet i workshopen. 

Andre tilsyn/ tidligere forvaltningsrevisjoner/ risikobank:  

Mattilsynet gjennomførte et tilsyn juli 2021. Mattilsynet fant ingen brudd på regelverket ved 
gjennomgang av opplysninger om drikkevannsbasseng. 

Kontrollutvalget har de siste årene fått noen henvendelser fra enkeltinnbyggere angående 
eksempelvis byggetillatelser, spørsmål angående tildeling av bryggeplasser, manglende 
renovasjonspunkt, samt Hvaler Bredbånd. 

Det har vært gjennomført forvaltningsrevisjoner på følgende områder i 2016: 
«Eiendomsforvaltning» og «Dokumentasjon og likebehandling i byggesaker». I 2017 ble 
forvaltningsrevisjonsprosjekt «Innføring av eiendomsskatt» behandlet. I 2018 ble det 
gjennomført en forvaltningsrevisjon som omhandlet «Investeringsprosjekter». 

I møte med ordfører og rådmann fremkom det ingen ytterligere innspill på tema eller 
område innen teknisk, byggesak og infrastruktur. 
 
Sekretariatets vurderinger og konklusjon: 
Sekretariatet vurderer at det kan foreligge noe risiko vedrørende byggesaksbehandling. 
Dette i all hovedsak på grunn av størrelsen på saksmengden sett opp mot andre kommuner.  
Det fremkommer også at det er vanskelig å rekruttere og beholde fagkompetanse, noe som 
kan medføre risiko.  
Det fremgår også risiko på Kommunens vann og avløpsnett. Dette trenger økt kapasitet. 
Flere steder i kommunen er kapasiteten sprengt, og nye utbyggingsprosjekter stilt i bero i 
påvente av utbygging. Imidlertid vurderer sekretariatet at dette er en kjent risiko for 
kommunen og at dette arbeides med. 
 
Kommuneområde teknikk, byggesak og infrastruktur har mange saker. Noen av disse 
sakene havner hos kontrollutvalget som henvendelser. Ved mange slike henvendelser kan 
det være indikasjon på at det kan være systemsvikt. Imidlertid vurderer sekretariatet at det 
ikke er samme type saker som kommer til kontrollutvalget. Fordi dette er et kommuneområde 
som utgjør en stor del av kommunens budsjett vurderer sekretariatet at vesentligheten kan 
settes som 2.  
 
Sekretariatets samlede vurdering for området er: RF2- VF2. 
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4.5 Stab og støttefunksjoner 
Dette området dekker økonomi, HR, arkivtjenester, politisk sekretariat, og driften av 

servicetorget på rådhuset. Arbeid med innovasjon og digitalisering, virksomhetsstyring og 

internkontroll, samt personvernombud. Næringssjefen er også organisatorisk plassert i stab, 

og rapporterer direkte til rådmannen. 

Det fremgår av budsjettdokument for 2021 følgende: 

«Staben har budsjettert med omlag uendret bemanning i forhold til inneværende år. 
Økningen i stabens utgifter på andre områder skyldes hovedsaklig at man nå har samlet mer 
av kommunens felleskostnader på budsjettet til stab. Dette innebærer for eksempel 
samarbeidsavtalen med Fredrikstad kommune vedrørende drift av IT for hele kommunen. 
Lisenser til Microsoft, samt kostnader til ulike fagsystemer er også plassert her.» 

Kommuneområdet utgjør 7,81% av kommunens totale brutto utgifter. 

I årsmeldingen for 2020 står det:  

«I 2020 valgte rådmannen å etablere et prosjekt- og porteføljekontor, og bemannet kontoret 
med to stillinger fra staben: Fagleder innovasjon og tjenestedesign og fagleder digitalisering 
og kommunikasjon. 
Denne omstruktureringen ble gjort for å få en enda mer målrettet og tydelig satsing på 
innovasjon og digitalisering i Hvaler kommune. Prosjekt- og porteføljekontoret fungerer nå 
som både prosjektkontor, porteføljekontor og fagmiljø for innovasjon og digitalisering med 
tilhørende oppgaver. Innovasjon og digitalisering ble fra 2021 et eget budsjettområde i stab.» 
«Staben har gjennom hele året 2020 hatt mye å gjøre blant annet med ulike oppgaver innen 
omstillingsprosessen.» 

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd viser et 
mindreforbruk på i overkant av 700 000 kroner i 2020. 

Regnskapsrevisjonen i Østre Viken kommunerevisjon IKS har gitt noen generelle innspill til 
eventuelle risikoområder i kommunene. Disse innspillene gjelder for samtlige av våre 
kommuner: 

 Anskaffelser i kommunen – håndteres i tråd med Lov om offentlige anskaffelser?  

 Rutiner, håndtering og internkontroll både for enkeltanskaffelser og rammeavtaler?  

 Internkontroll – hvordan overholdes kravene i kommuneloven til rådmann  

Det fremgår ikke noe av KOSTRA-analysene som er relevante for kommuneområdet. 

Av spørreundersøkelsen sendt til Enhetslederne fremkommer det at det oppleves i liten grad 
(1,75) at det er ressurser til god kvalitet på kommunale tjenester. Videre oppleves det i liten 
grad (1,5) at kommunen har utarbeidet tydelige funksjonsbeskrivelser for stillingene. Samme 
skår får tid til ledelse. Det oppleves at det i liten grad (1,75) er utarbeidet klare mål å arbeide 
mot. Videre opplever Enhetslederne som i liten grad (1,75) at folkevalgte har tillit til 
administrasjonen.  

Dette blir utdypet med følgende kommentar fra en av respondentene: 

«Generelt i kommunen. Kommer til uttrykk gjennom kritiske spørsmål i spørrekvarten, 
overprøving av faglige vurderinger i rådmannens saksfremlegg, uttalelser til pressen, 
uttalelser i politiske organer, interesse for detaljer mm.» 
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Enhetslederne ble også bedt om å oppgi hvilke tre områder i kommunen de opplever har 
høyest risiko for å ikke etterleve lov eller forskrift, og de ble bedt om begrunnelse av svarene. 

Følgende områder med begrunnelser fremkom: 

 Personvern.  

 Ressurssituasjonen. Vi har mange fagområder der det etter min mening ikke er 
tilstrekkelig kompetanse. 

 Internkontroll 

 Sårbarhet. Vi har mange fagområder som er smurt utover få stillinger. Særlig på 
administrasjon og saksbehandling. 

 Informasjonssikkerhet. Internkontrollsystemet er utdatert, og vi er uten 
personvernombud. 

 Turnover. Vi er inne i en periode med mange oppsigelser, fra personer med 
nøkkelkompetanse, og det tar tid å rekruttere og lære opp nye. 

I spørreundersøkelsen som er sendt til folkevalgte fremkommer det at respondentene i liten 
grad har fått informasjon om kommunens overholdelse av personopplysningsloven. 

Folkevalgte oppgir å i liten grad (1,67) være kjent med kommunens internkontrollsystemer. 

Folkevalgte har i liten grad (1,33) vært med på arbeid med risiko- og sårbarhetsanalyser i 
kommunen, (Krise og beredskapsplaner). 

Kontrollutvalget hadde workshop 17. juni 2021 hvor de drøftet ulike områder kommunen 
kunne ha risiko for å blant annet ikke overholde lovverk. Følgende vurderinger kan være 
aktuelle for kommuneområdet: 

 Høyt sykefravær - sykefraværsoppfølging 

 (Tillit til administrasjon) 

 Ledelsesutfordringer 

Sykefravær per tjenesteområde 2020 fremkommer av kommunens årsmelding 2020: 

Tjenesteområde   Korttid i %  Langtid i %  Samlet 

fravær i % 

Lederstøtte og stab   1,36 %  2,75 %  4,11 % 

Oppvekst    2,25 %  5,55 %  7,80 % 

Helse og omsorg   2,73 %  6,25 %  8,98 % 

Tekn/byggsak/infrastr  1,27 %  1,76 %  3,03 % 

Friskliv, læring og mestring  2,18 %  5,94 %  8,12 % 

Sum tjenesteområder  2,10 %  4,92 %  7,02 % 

 

Aktuelle lovendringer:  

Nye regler for internkontroll (2021); 
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Oppheve/endre internkontroll i sosialtjenestelova, barnevernloven, krisesenterloven, 

folkehelseloven, introduksjonsloven og opplæringsloven. Fra 1. januar 2021 er det 

kommunelovens kapittel 25 som regulerer krav om internkontroll med kommuneplikter. 

Unntaket fra den samlede reguleringen er forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- 

og omsorgstenesta 28. oktober 2016 nr. 1250, som fremdeles skal gjelde. 

Selvkostforskriften; kom ny i 2019 med virkning fra 01.01.2020. Forskriften utfyller 

bestemmelsene i kommuneloven § 15-1 om beregning av selvkost. Videre kom veileder til 

selvkostforskriften høsten 2020. 

Tidligere risikobank/Statlige tilsyn/ tidligere forvaltningsrevisjoner: 

Det har ikke vært statlige tilsyn på kommuneområdet i 2021. Det er vedtatt et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt i planperioden 2020-2021 for «Arbeidsmiljø/ sykefravær». Dette 
er imidlertid et restanseprosjekt i planen og kommer ikke til å bli gjennomført av revisjonen i 
planperioden. 

Media: Det har vært flere avisartikler grunnet avgang av gammel rådmann i 2020. Også 
artikler i forbindelse med omorganiseringer av kommunen og ansettelse av ny rådmann. 

I møte med ordfører og rådmann uttrykte de at personvern og informasjonssikkerhet er et 
høyaktuelt område som kommunen har et stykke igjen for å være fornøyd og trygge på. 
Ledelsen anser område å ha høy risiko. 
 
Vedrørende beredskapsplan har kommunen god kontroll. Den blir blant annen oppdatert 2 
ganger per år og det gjøres periodiske øvelser i samarbeid med brann og redning. 
 
Internkontroll er et område som er viktig og som ledelsen har høyt på dagsorden. Det er 
viktig for kommunen å ha et godt og etablert overordnet internkontrollsystem. Likeledes god 
internkontroll med virksomhetsstyring og alle de elementer som inngår i dette. Kommunens 
ledelse er enige i at risiko og vesentlighet er høy på dette området. 
 
Sekretariatets foreløpige vurderinger: 
Sekretariatet vurderer at det kan fremkomme risikoer ved kommuneområdet, herunder utgjør 
omorganiseringen en del av risikobildet.  
Det er også knyttet risiko til tilliten fra folkevalgte til administrasjonen.  
Personvern og informasjonssikkerhet blir trukket frem som risikoer. Dette medfører risiko for 
at personsensitiv informasjon ikke dokumenteres og sikres forsvarlig. Det er stort fokus på 
dette området for tiden, særlig med tanke på konsekvenser det kan få. I Kommunal Rapports 
rådmannundersøkelse kommer det fram at 37,4 prosent av kommunene har vært utsatt for 
en eller annen form for datakriminalitet i perioden 2020–2021. For å beskrive faren kan Østre 
Toten kommunes dataangrep være et eksempel på hvor galt det kan gå dersom sikkerheten 
ikke er godt nok. I januar i år tok hackere seg inn bak brannmurene til Østre Toten kommune. 
De slettet alle sikkerhetskopier og krypterte alle data. Sensitiv informasjon ble lagt ut på det 
«mørke nettet». Dette har foreløpig kostet Østre Toten kommune over 30 mill. kroner. Dette 
området anses generelt å ha høy vesentlighet, både i forhold til konsekvenser dette kan få 
for enkeltpersoner dersom personsensitiv informasjon forsvinner eller lekkes ut, men også 
for kommunens økonomi og troverdighet. 
 
Det kan også sees risiko ved at de ansatte oppgir at de har manglende mål og manglende 
funksjonsbeskrivelser. Det er også stor turnover. Dette kan i verste fall bidra til manglende 
internkontroll. 
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Sekretariatet vurderer at det er flere enkeltområder med ulike risiko- og 
vesentlighetsvurderinger innen kommuneområdet. De områdene vi anser har høy risiko og 
det også er høy vesentlighet er: 

 Personvern og informasjonssikkerhet 

 Internkontroll 
 
Sekretariatets samlede vurdering for området er: RF3- VF3. 
 

5. Covid-19 

Generelt har Covid -19 situasjonen hatt innvirkning på alle områder. Nasjonalt har flere 
kontrollutvalg ønsket at det skal gjennomføres forvaltningsrevisjonen av kommunens 
håndtering av Covid19-pandemien. Pandemien har påvirket de fleste kommunale områder i 
stor eller mindre grad. Det kan være ulik tilnærming til hva det er ønskelig en 
forvaltningsrevisjon skal innebære. Fokuset nasjonalt har vært sett opp mot beredskapsplan, 
ettervirkninger psykisk helse/ levekår, utsatte barn og ungdom og økonomiske 
konsekvenser. 

Sekretariatet er ikke kjent med at det er spesielle utfordringer som gjelder for Hvaler 
kommune i denne sammenheng. Det kan likevel gjennomføres et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt sett opp mot Covid19-situasjonen, for å kunne ha en evaluering 
og lære hvis det oppstår lignende situasjoner i fremtiden. 

I møte med ordfører og rådmann ga de uttrykk for å ha lært mye og fått god erfaring på 
krisehåndtering. Området sees i sammenheng med kommunens beredskapsplan. Ledelsen 
mener å ha god kontroll på beredskapen.  

Risiko og vesentlighetsvurdering på området er: RF: 2/ VF:2 

6. Selskaper 
I kommunal sektor er det blitt mer og mer vanlig å organisere deler av tjenesteproduksjonen i 
fristilte selskap, foretak, stiftelser og lignende. I ØKUS sitt forslag til plan for eierskapskontroll 
for perioden 2020-2023 framkommer det at «selskapsorganisering kan gi styringsmessige 
utfordringer for kommunestyret som er den øverste beslutningstaker. I tillegg reiser det 
spørsmål i forhold til tilsyn og kontroll med denne type organisering av virksomheten. Det 
faktum at en oppgave som tidligere lå innenfor forvaltningen er organisert inn i et 
utenforliggende selskap, bør ikke i seg selv føre til mindre tilsyn og oppfølging av kontroll- og 
tilsynsorganet i kommunen. Tvert om, det kan være nødvendig med en økning i oppfølging 
og koordinering da den ligger utenfor det tradisjonelle forvaltningsorganet.» Planen ble 
behandlet i kontrollutvalgets møte 11.12 2019 i sak 19/48 og ligger som vedlegg til denne 
saken. 
 
Sekretariatet har ikke funnet grunnlag til å foreta en ytterligere risiko- og 
vesentlighetsvurdering av selskapene hvor kommunen har medeierskap. Sekretariatet har 
heller ikke vurdert at det foreligger noe behov for forvaltningsrevisjon av selskapene.  
 
Risiko og vesentlighetsvurdering på området er: RF: 1/ VF:2 
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7. Rådmannens uttalelse 
Rådmann har gitt sin uttalelse til dokumentet i e-post datert 10 november 2021.  

Uttalelsen er sakset ut og ligger i sin helhet nedenfor: 

Rådmannen har lest gjennom risiko- og vesentlighetsvurderinger, og stiller seg i all hovedsak bak 

denne. Når det gjelder kommunens internkontroll så er det fremdeles en del å ta tak i, og dette er høyt 

på rådmannens agenda fremover. Ny internkontrollbestemmelse i kommunelovens kapittel 25 om 

internkontroll trådte i kraft 1.1.2021.  Internkontrollbestemmelsen i kommuneloven skal gjelde for hele 

administrasjonens virksomhet, og dermed i de forskjellige sektorene i kommunen. Målet er å styrke 

kommunens internkontroll. Det har vært litt uklart hvordan de nye bestemmelsene skal anvendes i 

praksis i forhold til rådmannens internkontroll i virksomheten. Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet sendte imidlertid ut en ny veileder om kommunelovens 

internkontrollbestemmelser i oktober, og denne vil danne grunnlaget for hvordan rådmannen vil 

videreutvikle internkontrollrutinene i Hvaler kommune fremover.  

 
GDPR, som regulerer personvernlovgivningen, er et område hvor Hvaler kommune pr. i dag ikke er i 
overensstemmelse med regelverket. Vårt personvernombud sluttet i mai, og kommunen har pr. i dag 
ikke et eget personvernombud. Tanken er at denne funksjonen skal legges til den ledige 
kommunejuriststillingen, som vil få ansvaret for å utvikle rutinene på dette området videre. 
 
Etter rådmannens syn vil begge disse områdene være relevante for en forvaltningsrevisjon. 
 
Innenfor tjenesteområdet friskliv, læring og mestring pekes det i rapporten spesielt på 
barnevernsområdet og psykisk helsevern. Den nylig vedtatte barnevernsreformen som trer i kraft 
1.1.2022, innebærer at kommunene får økt faglig og økonomisk ansvar for barnevernstjenesten. Etter 
rådmannens oppfatning kan dette potensielt øke risikoen, med mindre man på sikt klarer å 
opprettholde en tilstrekkelig bemanning. Kostra-tallene for barnevern kan være noe misvisende, da det 
i kommunenorge har vært en noe ulik praksis ift hvordan inntekter og utgifter skal føres korrekt 
innenfor dette området. For eksempel så har drift av tiltak for enslige mindreårige, som Hvaler 
kommune historisk sett har hatt mange av,  medført en høy gjennomsnittlig kostnad pr tiltak i kostra. 
 
Rådmannen er av den oppfatning at den nye organisasjonen faktisk reduserer risikoen innenfor 
tjenesteområdet. Det begrunnes i at opprettelsen av koordinerende enhet nettopp skal ivareta en 
helhetlig tildeling av tjenester i kommunen, og slik sett har ansvar og roller i organisasjonen blitt 
tydeliggjort. 
 
I forhold til psykisk helsevern og rusområdet har vi utfordringer, særlig i forhold til tilgjengelige tiltak for 
mennesker med behov og rettigheter knyttet til omfattende oppfølging og bolig. Målsettingen med 
mobilt team er blant annet å legge opp til mer ambulant oppfølging av denne gruppen for å motvirke 
eskalering av behov for tjenester ved å styrke denne gruppens evne til mestring av eget liv i egen 
bolig. Til tross for dette har vi noen brukere med svært omfattende behov som vi ikke klarer å etablere 
tilbud til innenfor eget tiltaksapparat. Dette er svært kostbare tiltak. 
 

 
Vennlig hilsen 

Geir Kvisten 

 
Konst.rådmann 
 
Hvaler kommune 
Mob: +4799166366 
E-post: geikvi@hvaler.kommune.no 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/78 
Dokumentnr.: 12 
Løpenr.: 230844/2022 
Klassering: 3011-192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 20.09.2022 22/29 

 

Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2023 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 med en kostnadsramme på kr. 1 549 100.-, 

godkjennes 
 

2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 oversendes ordfører for videre politisk behandling 
etter § 2 i ”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon” 

 
Fredrikstad, 07.09.2022 
 
 
 

Vedlegg 
1. Forslag og sammenstilling av samlet budsjettoppsett for kontrollarbeidet for 2023 for 

Hvaler kommune. 
2. Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF – tilskudd 2023 
3. Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Samlet budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026 

for Østre Viken Kommunerevisjon IKS, datert 12.07 2022 
4. Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Budsjett for Hvaler kommune – 2023, datert 01.09 

2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Forskrift om kontrollutvalg og revisjon - FOR-2019-06-17-904 
 Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Hvaler kommune, vedtatt av kommunestyret 

12.05 2016. 
 

Saksopplysninger 
I henhold til nye forskrift om kontrollutvalg og revisjon (ikrafttredelse fra konstituerende møte 
ved oppstart av valgperioden 2019 – 2023) nærmere bestemt § 2, «Kontrollutvalgets rolle i 
fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet», skal kontrollutvalget utarbeide forslag til 
budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. I kontrollutvalgets forslag til budsjettramme skal 
kontrollutvalgets egen drift, kjøp av sekretariats- og revisjonstjenesten innarbeides. 
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Vurdering 
Kontrollutvalgets godtgjørelser og driftsutgifter 
Til kontrollutvalgets egen drift er det innarbeidet godtgjørelse til leder og møtegodtgjørelse til 
øvrige medlemmer i tråd med reglement for godtgjørelse til folkevalgte for Hvaler kommune.   
Budsjettforslaget til kontrollutvalgets egen drift bygger på en normal møteaktivitet på seks 
møter i 2023. I forslaget er det foreslått følgende: 

 kr. 20 000.- til kurs/opplæring,  
 kr.   3 700.- til medlemskontingent (Forum for kontroll og tilsyn),  
 kr.   4 000.- til skyss og kostgodtgjørelse.  

 

Budsjettforslaget for kontrollutvalget 2023 utgjør samlet kr. 75 700.-, som er en økning på  
0,7 % sammenlignet med 2022.(se vedlegg 1.) 
 
Østfold kontrollutvalgssekretariat 
I henhold til samarbeidsavtalen som er vedtatt i samtlige eierkommuner, skal 
representantskapet behandle og vedta budsjett og økonomiplan for oppgavefellesskapet. 
Representantskapet har i møte den 2. september 2022 vedtatt budsjettet for 2023. I henhold 
til budsjettvedtaket og selskapets vedtekter (fordelingsnøkkel) vil Hvaler kommune sin 
tilskuddsandel utgjøre kr. 310 600.- for 2023. Sekretariatets budsjett medfører en 
kostnadsøkning på 4,2 % sammenlignet med budsjett for 2022. (se vedlegg 2.) 
 
Østre Viken Kommunerevisjon IKS  
For interkommunale selskaper (IKS) som Østre Viken kommunerevisjon er organisert som, 
er det selskapets representantskap som endelig vedtar budsjettet (jf lov om interkommunale 
selskaper § 18).  
 
Styret og representantskapet i Østre Viken kommunerevisjon IKS har avholdt sine 
budsjettmøter i henholdsvis 16. august og 25. august 2022. For budsjettåret 2023 er Hvaler 
kommunes andel beregnet og vedtatt til kr. 1 162 800.-. Budsjettandelen medfører en økning 
på 4,6 % i honorarsatsene fra 2022 til 2023. Sekretariatet viser for øvrig til revisjonens 
kommentarer til budsjettforutsetningene i vedlegg 3 og 4.   
 
Samlet ramme til budsjettforslaget for kontrollarbeidet 2023 
 Kontrollutvalget:    kr.      75 700.- 
 Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF: kr.    310 600.- 
 Østre Viken kommunerevisjon IKS kr  1 162 800.- 
      Samlet Sum:     kr. 1 549 100.- 
 
Samlet ramme til budsjettforslaget for kontrollarbeidet 2023 innebærer en økning på 4,3 % i 
forhold til budsjettet for 2022. 
 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget godkjenner forslaget til budsjett for kontrollarbeid 
for 2023. Budsjettforslaget oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 2 i 
”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon”. 
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Hvaler kommune Vedlegg 1

Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 2023

Kontotekst Forslag 2023 Budsjett 2022 Endring i % Regnskap 2021 Merknader
Godtgjørelelse leder - fast godtgjørelse kr  7 000,00 kr  6 500,00 0,65 % av ordførers lønn
Møtegodtgjørelse medlemmer (inkl. leder) kr  35 000,00 kr  35 000,00 kr  18 270,00 kr. 1 260.-  per møte
Tapt Arbeidsfortjeneste
Arbeidsgiveravgift kr  6 000,00 kr  5 500,00 kr  2 576,00 14,1% av godtgjørelsen
Sum lønn kr  48 000,00 kr  47 000,00 kr  20 846,00

Representasjon/servering kr  - kr  2 500,00
Kurs og opplæring kr  20 000,00 kr  20 000,00 kr  8 800,00
Forum for kontroll og tilsyn kr  3 700,00 kr  3 700,00 kr  3 500,00 Kontingent
Skyss og kostgodtgjørelse kr  4 000,00 kr  2 000,00 kr  -
Sum driftsutgifter kr  27 700,00 kr  28 200,00 kr  12 300,00
Samlet sum Kontrollutvalget kr  75 700,00 kr  75 200,00 0,7 kr  33 146,00
Kjøp av sekretariattjenester (ØKUS) kr  310 600,00 kr  298 120,00 4,2 kr  255 000,00 Kommunens andel av ØKUS samlede budsjett

Kjøp av revisjonstjenester (ØKR) kr  1 162 800,00 kr  1 112 000,00 4,6 kr  1 006 645,00 kommunens andel av ØKR samlede budsjett

Sum for hele kontroll- og tilsyn kr  1 549 100,00 kr  1 485 320,00 4,3 kr  1 294 791,00 Inkluderer KU, ØKR og ØKUS
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Vedlegg 2

Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF- tilskudd for 2023

1/3 per kommune 2/3 per kommune
 (fast beløp) Stipulert forbruk Sum

Fredrikstad kr  129 850,00 kr  437 850,00 kr  567 700,00
Sarpsborg kr  129 850,00 kr  330 750,00 kr  460 600,00
Moss kr  129 850,00 kr  400 350,00 kr  530 200,00
Halden kr  129 850,00 kr  224 150,00 kr  354 000,00
Råde kr  129 850,00 kr  180 750,00 kr  310 600,00
Hvaler kr  129 850,00 kr  180 750,00 kr  310 600,00
Indre Østfold kr  129 850,00 kr  400 350,00 kr  530 200,00
Rakkestad kr  129 850,00 kr  180 750,00 kr  310 600,00
Våler kr  129 850,00 kr  180 750,00 kr  310 600,00
Marker kr  129 850,00 kr  159 450,00 kr  289 300,00
Skiptvet kr  129 850,00 kr  180 750,00 kr  310 600,00
SUM kr  1 428 350,00 kr  2 856 650,00 kr  4 285 000,00

Budsjettet for 2023 skal gå i balanse og kostnadene fordeles på eierkommunene  
etter en fastsatt fordelingsnøkkel.
Tilskudd fra kommunene fremkommer slik at kostnadene fordeles som følger:

-          1/3 av kostnadene fordeles likt kommunene imellom (fast beløp)
-          2/3 av kostnadene fordeles etter medgått tid.

Vedrørende fordelingsprinsippet  vises det til kommunestyrenes behandling  
av samarbeidets opprettelse, og til samarbeidets vedtekter (§ 5).
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østfold kommunerevisjon iks  1

 

Rolvsøy
12.07.2022

   
Budsjett 2023

Økonomiplan 2023-2026
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Østre Viken kommunerevisjon IKS 2 
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Østre Viken kommunerevisjon IKS 3 
  

1 BUDSJETTPROSESSEN 

Kontrollutvalgets budsjett 
Iht §2 i Forskrift om kontrollutvalg og revisjon, skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for 
kontroll i kommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 
tredje ledd til kommunestyret. Østfold kontrollutvalgssekretariat utarbeider forslag til budsjett for 
kontrollutvalgene som inkluderer revisjonens, sekretariatets og kontrollutvalgets kostnader. Disse 
blir behandlet i de respektive kontrollutvalgene i første møte over sommeren. 
 
 
Østre Viken kommunerevisjon (Øvkr) budsjett 
Iht Lov om interkommunale selskaper §18 er det representantskapet som vedtar selskapets budsjett, 
etter innstilling fra styret. Det samsvarer med §2 i Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og 
årsberetning for interkommunale selskaper. Årsbudsjettet skal gi et realistisk bilde av virksomheten. 
 
Budsjettet er innarbeidet i obligatorisk budsjettskjema for hhv. drift- og investering og viser samlet 
overføring fra eierkommunene samt andre inntekter. 
 
 
Budsjetteringsmodellen 

Selskapsavtalen, har i pkt. 2, en bestemmelse om at «Deltakerkommuner betaler sin andel av 
pensjonspremien det enkelte år. Andelen beregnes etter folketall. For øvrig fakturerer selskapet for 
leverte tjenester til den enkelte kommune ut fra reelt medgåtte ressurser på det enkelte oppdrag. 
Selskapet skal operere med en timesats som gjør at selskapet over tid ikke er egnet til å gå med 
overskudd (selvkostprinsipp)». Dette er ivaretatt i budsjettet. 

 
I budsjett for de enkelte kommuner vil timer til forvaltningsrevisjon samt eierskapskontroll 
synliggjøres slik at omfanget blir tydelig. Behovet for spesifikasjon av timeforbruket har sammenheng 
med fokuset på utgiftsnivået på de samlede revisjonstjenestene. 
 
Planlagte timer for regnskap- og forvaltningsrevisjon fastsettes som tidligere år ut fra revisors skjønn 
for å sikre betryggende revisjon. Det er i budsjettet tatt hensyn til ytterligere reduksjon av kjøp av 
varer og tjenester, generell effektivisering av selskapets drift samt økte utgifter som følge av 
endringer i kommuneloven som krever flere revisjonshandlinger. Videreutvikling av selskapet og 
økende pensjonsutgifter er hensyntatt i personalbudsjettet(lønnsutgifter). 
  

2 BUDSJETTFORUTSETNINGER 

Selvkost 
Øvkr driftes etter selvkostprinsippet. Det betyr at utgifter, i samsvar med budsjett, skal dekkes inn av 
deltakerkommunene. Det er to hovedposter på utgiftssiden: Lønn og sosiale utgifter (87%) og kjøp av 
varer og tjenester (13%).  
 
Øvkr har ikke som formål å gå med overskudd. Dersom Øvkr i løpet av året har ledige ressurser og får 
mulighet til å påta seg tilleggsoppdrag kan det gi et positivt regnskapsmessig resultat. Det er 
representantskapet som ved godkjenning av årsregnskapet disponerer eventuelle ekstra inntekter.  
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Østre Viken kommunerevisjon IKS 4 
  

 
Normal drift 
Forutsetningen for budsjettet er normal drift. Øvkr har en detaljert oppfølging av påløpte timer. 
Tilleggsoppgaver utover ordinære revisjonshandlinger som kommunen har bestilt eller er varslet om, 
kan bli tilleggsfakturert hvis det går ut over planlagt timebudsjett.  
 
Revisjonsfaglig 
Ledelse og medarbeidere arbeider kontinuerlig med forbedringer og videreutvikling av 
tjenestespekteret, både for forvaltnings- og regnskapsrevisjon, og i egen administrasjon. 
Medarbeiderne i Øvkr har alle relevant høyere utdanning, gjennomfører årlig lovpålagt faglig 
etterutdanning og har bred revisjonserfaring. Kompetansen i fagavdelingene utfyller hverandre og 
samarbeidet på tvers av avdelingene vil ytterligere heve kvaliteten på de samlede tjenestene. 
 
Øvkr er medlem i NKRF -kontroll og revisjon i kommunene. 
NKRF er en faglig interesseorganisasjon og et kompetanseorgan for revisjon og kontroll av 
kommunal/offentlig virksomhet.  
 
NKRF har fokus på utvikling av revisjon og kontroll ved kommunal/offentlig sektor. 
Øvkr deltar i NKRF fagkomiteer. NKRF har på vegne av medlemmene også et arbeid gående med 
digitalisering av revisjonstjenestene.  
 
Budsjett for 2023 gjenspeiler selskapets satsing på videreutvikling av kompetanse samt 
opprettholdelse av en effektiv revisjon.  
 
Sikre et stabilt fagmiljø 
For deltakerkommunene sikrer forannevnte en betryggende revisjon, gjennom et interkommunalt 
revisjonsselskap, som har revisjon av kommuner som sitt spesialfelt. At deltakerkommunene 
opprettholder Øvkr som førstevalget for revisjonstjenestene er en sterk 
bidragsyter til et trygt og forutsigbart arbeidsmiljø - noe alle ansatte verdsetter høyt. 
 

3 BUDSJETTSKJEMA 

BUDSJETT 2023 - DRIFT    
  Budsjett 2023   Budsjett 2022   Budsjett 2021  
Driftsinntekter    
Salgsinntekter      1 502 250  1 384 750 1 345 750 
Refusjoner          821 600  420 000 380 000 
Refusjoner, stat mva kompensasjon          650 000  530 000 501 000 
Overføringer fra kommuner    20 783 700  19 910 000 20 024 550 
Andre driftsinntekter    
Sum driftsinntekter    23 757 550 22 244 750 22 251 300 

    
Driftsutgifter    
Lønn inkl. sosiale utgifter    20 643 856  19 263 291 19 555 829 
Kjøp av varer og tjenester      3 022 000  3 113 000 3 056 360 
Overføringer    
Kalkulatoriske avskrivninger    
Andre driftsutgifter, mva kompensasjon          650 000  530 000 501 000 
Sum driftsutgifter    24 315 856  22 906 291 23 113 189 

44



Østre Viken kommunerevisjon IKS 5 
  

Driftsresultat        - 558 306 -661 541 -861 889 

    
Finansposter    
Renteinntekter            75 000  75 000 35 000 
Renteutgifter    
Avdrag på lån    
Mottatte avdrag på lån    
Netto finansinntekter/- utgifter            75 000  75 000 35 000 

    
Motpost kalkulatoriske avskrivninger   
Ordinært resultat        - 483 306 -586 541 -826 889 

    
Interne finansieringstransaksjoner   
Avsatt til dekning fra tidligere år (undersk)  
Avsatt til disposisjonsfond    
Avsatt til bundne driftsfond    
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)  
Bruk av disposisjonsfond          603 306  736 541 936 889 
Bruk av bundne driftsfond    
Overført til investeringsregnskapet          120 000  150 000 110 000 
Sum avsetninger        - 483 306 -586 541 -826 889 

    
Regnskapsmessig resultat    

 
     

BUDSJETT 2023 - INVESTERING     
  Budsjett 2023   Budsjett 2022    
Investeringer     
Investeringer i varige driftsmidler     
Utlån     
Kjøp av aksjer og andeler                120 000             150 000    
Sum investeringer                120 000             150 000    
     
Finansiering     
Bruk av lån     
Salg av fast eiendom     
Tilskudd og refusjon vedr. investeringer     
Kompensasjon for merverdiavgift     
Mottatte avdrag på utlån     
Salg av aksjer og andeler     
Bidrag fra årets driftsbudsjett                120 000             150 000    
Netto avsetninger     
Sum finansiering                120 000             150 000    
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Østre Viken kommunerevisjon IKS 6 
  

4 ØKONOMIPLAN 2023-2026 

Forutsetningen for planen er at Øvkr leverer revisjon til alle deltakerkommunene som i dag, og at 
overføringsinntekter fra enkelte eierkommuner blir redusert. Dette gjøres ved at selskapet skal 
effektivisere driften ved utvikling av revisjonsmetodikken, samt reduksjon av driftsutgifter. 
Det er imidlertid en liten økning på kommuner hvor det historisk sett har vært noe urealistisk 
budsjettering på forvaltningsrevisjoner.  
 
Driftsresultat  Budsjett 2023   Plan 2024   Plan 2025  Plan 2026 
Overføring fra eierkommuner 20 783 700 20 500 000 20 350 000 20 300 000 
Andre inntekter  2 973 850 2 950 000 3 100 000 3 100 000 

Sum inntekter 23 757 550 23 450 000 23 450 000 23 400 000 

Lønn og sosiale utgifter 20 643 856 20 300 000 20 350 000 20 350 000 
Kjøp av varer og tjenester 3 022 000 2 900 000 2 850 000 2 750 000 
Andre driftsutgifter  650 000 550 000 520 000 510 000 

Sum driftsutgifter 24 315 856 23 750 000 23 720 000 23 610 000 

Driftsresultat -558 306 -300 000 -270 000 -210 000 
Finansposter 75 000 95 000 100 000 100 000 

Ordinært resultat -483 306 -205 000 -170 000 -110 000 

Interne finansieringstransaksjoner 483 306 205 000 170 000 110 000 
Regnskapsmessig resultat 0 0 0 0 
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Budsjett 2023 
 

Hvaler kommune 
- Basert på vedlagt budsjett for selskapet 

- Vedtatt i Øvkrs styre, 16.08.2022 
- Vedtatt i Øvkrs representantskap, 

25.08.2022 
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Østre Viken  kommunerevisjon iks  2 
 

 

BUDSJETT 2023 – HVALER KOMMUNE  

Administrasjonen har utarbeidet forslag til budsjett for Østre Viken kommunerevisjon IKS (Øvkr).  
Budsjettet ble behandlet i styremøte 16.08.2022 og vedtatt i representantskapet 25.08.2022, Sak 
11/22- Budsjett 2023 og handlingsplan 2023-2026. 
 
Vedtak:  
Drifts- og investeringsbudsjett for 2023, samt økonomiplan for årene 2023 -2026, vedtas. 
 
Etter selskapsavtalen skal Øvkr utføre eierkommunenes lovpålagte revisjonsoppgaver. 
Selskapsavtalens punkt 2 har følgende bestemmelse: 
 
 «Deltakerkommuner betaler sin andel av pensjonspremien det enkelte år. Andelen beregnes etter 
folketall. For øvrig fakturerer selskapet for leverte tjenester til den enkelte kommune ut fra reelt 
medgåtte ressurser på det enkelte oppdrag». 
 
I budsjettet er pensjonskostnader inkludert i timeprisen, men ved fakturering vil de enkelte 
kommunenes pensjonskostnader synliggjøres. Budsjettert pensjonskostnad for Hvaler kommune, 
fordelt på grunnlag av eierandel (1,50%), er kr 36 679. 
 
Grunnleggende forutsetninger for budsjetteringen er: 

 Revisjonen skal ha nødvendig størrelse, og faglig kompetanse, til å dekke eiernes normale 
behov for revisjonstjenester. 

 Kompetansen skal vedlikeholdes i samsvar med lov og avtaler, og spesialiseres i forhold til de 
særlige krav som stilles til kommunal sektor. 

 Virksomheten skal drives sparsommelig og til selvkost. 
 
Budsjettet for 2023 viser en samlet overføring fra deltakerkommunene på kr 20 783 700. Det er en 
liten økning fra budsjett 2022. Det er også budsjettert med andre inntekter på kr 1 502 250 som skal 
faktureres særskilt, og inngår i «Salgsinntekter» i budsjettskjemaet (samlet budsjett vedtatt av styre 
og representantskapet). 
  
Økningen i overføringer fra deltakerkommunene har grunnlag i: 

 liten økning av forvaltningstimer i de fleste kommuner grunnet  bestilling av 
oppfølgingsrapporter og eierskapskontroller.  

 
Det er budsjettert med bruk av fond med kr 603 306. 
 
Kommunens andel av samlet overføring fra kommuner:  

Hvaler kommune      B 2023   B 2022   B 2021   B 2020 

Samlet overføring fra kommunen     1 162 800    1 112 000      1 062 600      1 105 000  

for regnskap og forvaltningsrevisjon  
   

Regnskapsrevisjon inkluderer:        
kommuneregnskap, attestasjoner           

fellesråd, menigheter, legater m.m  
      

henvendelser, etterlevelsesrevisjon 
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Østre Viken  kommunerevisjon iks  3 
 

Hvaler kommune -oversikt timer forvaltning  Antall  
Forvaltningsrevisjoner               310  
Eierskapskapskontroll                 70  
Oppfølgingsrapporter                 60  
Administrasjon                 30  

Sum timer                 470  

 
Planlagt timeforbruk:  

 For forvaltningsrevisjon er det planlagt noe større timeforbruk enn tidligere år grunnet 
oppfølgingsrapporter og eierskapskontroll. 

 For regnskapsrevisjon vurderes timeforbruket årlig og er tilpasset kommunens behov og en 
betryggende revisjon.  

  
Dersom Øvkr får andre inntekter i løpet av året, uten å måtte øke bemanningen, vil inntekten 
fremkomme som et positivt resultat ved årets slutt. Representantskapet (ordførere) vedtar hvordan 
årets resultat skal disponeres. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/72 
Dokumentnr.: 25 
Løpenr.: 188008/2022 
Klassering: 3011-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 20.09.2022 22/30 

 

Rådmannens oppfølging av revisjonsnotat - "Kontroll med inngått 
rammeavtale" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalgets skriftlige redegjørelse tas til foreløpig orientering. 
 

2. Kontrollutvalget ber revisjon om å følge opp med etterkontroll av rådmannens tiltak 
fungerer som forutsatt. Resultatet av etterkontrollen rapporteres til kontrollutvalget 
innen juni 2023. 

 
Fredrikstad, 08.09.2022 
 
 

Vedlegg 
Rådmannens tilsvar på revisjonsnotat «Kontroll med inngått rammeavtale, oversendt Østfold 
kontrollutvalgssekretariat per e-mail 7. september 2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU møte 10.02 2022, sak 22/3 «Revisjonsnotat – Kontroll med inngått rammeavtale» 
 

Saksopplysninger 

Kontrollutvalget behandlet den 10 februar 2022 et revisjonsnotat som omhandlet en kontroll 
med en bestemt rammeavtale, og til Hvaler kommunens praktisering av denne avtale. Det 
var uttrykt bekymring for at praksis ikke var i tråd med lov om offentlige anskaffelser og 
rammeavtale som er inngått mellom kommunen og en leverandør.  Revisjonens funn viste at 
det er svakheter i kommunens internkontroll. Leverandør har heller ikke forholdt seg til 
kravene som fremkommer av rammeavtalen. Revisjonen stilt i tillegg spørsmål til kommunen 
om det er gjennomført minikonkurranser ved eventuelle nye anskaffelser, slik avtalen har 
forutsatt.   

Kontrollutvalgets vedtak i saken ble som følger: 
 Kontrollutvalget tar revisjonsnotat – kontroll med inngått rammeavtale, til etterretning og 

ber sekretariatet å oversende revisjonsnotatet til rådmann 
 Kontrollutvalget ber rådmann om en skriftlig tilbakemelding på revisjonens notat til 

kontrollutvalgets møte 16.06 2022 
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Sekretariatet her den 7. september 2022 mottatt rådmannens skriftlige redegjørelse i saken. 
Rådmann redegjør for kommunens manglende avrop på rammeavtalen, forståelse av 
inngåtte avtale om når det skal gjennomføres en minikonkurranse og at Hvaler kommune vil 
utarbeide bedre rutiner for internkontroll som sikrer at kjøp av tjenester og priser for dette til 
enhver tid er forankret i avtale med leverandør. 
 
Sekretariatet viser i sin helhet til rådmannens redegjørelse som ligger vedlagt saken. 

Vurdering 
På bakgrunn av rådmannens tilsvar på revisjonsnotat «Kontroll med inngått rammeavtale» 
anbefaler sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rådmannens redegjørelse til 
orientering. Kontrollutvalget bør vurdere å foreta en ny etterkontroll med de tiltak rådmann 
tar opp i sitt tilsvar.  
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Kontroll av anvendt rammeavtale i Hvaler kommune. 

 
 
 
Viser til ØKS notat av 01.02.2022 knyttet til vurderinger som omhandler forhold knyttet til 
Hvaler kommunes praksis vedrørende rammeavtale. 
 
Hvaler kommune ønsker i den forbindelse å gi vår tilbakemelding. 
 
I Hvaler kommune har det ikke vært praksis å avstemme omfanget av omsetningen i en 
felles rammeavtale med Fredrikstad kommune. Det har ikke fra noen av partene vært tatt 
initiativ til å formalisere et samarbeid for å måle kommunenes samlede uttak av 
bemanningstjenester fra Havna Omsorg AS. På bakgrunn av notatet fra Østre Viken 
kommunerevisjon IKS vil Hvaler kommune invitere Fredrikstad kommune til ett slikt 
samarbeid. 
  
I rapportens side 2 under «Rammeavtalen» fremgår det at kommunen har kjøpt tjenester 
innenfor rammeavtalen anslått til 18,6 mill. kr. Hvaler kommune har gjennomført mini-
konkurranser mellom avtaleleverandører ved nye oppdrag. Disse inngår ikke i gjeldende 
rammeavtale og utgjør om lag 7 mill. kr av ovennevnte beløp.  
 
Vår forståelse av gjeldende rammeavtale er at utforutsett og kortvarig bemanningsbehov 
innenfor samme enhet er omfattet av gjeldende rammeavtale og ikke krever egen 
minikonkurranse.  
  
Havna omsorg har i sine fakturaer spesifisert at det gjelder bemanning. Hvaler kommune ser 
imidlertid at tilsendte fakturaer ikke har vært spesifisert i henhold til kravene i avtalen. 
Kommunen vil påse at dette blir fulgt opp fremover.  
Hvaler kommune vil utarbeide bedre rutiner for å internkontroll som sikrer at kjøp av tjenester 
og priser for dette til enhver tid er forankret i avtale med leverandører av tjenestene.  
 
Med hensyn til den konkrete problemstillingen knyttet til bemanningstjenester fra Havna 
Omsorg AS, er Hvaler kommune nå oppmerksom på at opprinnelig avtales gyldighet er 
utgått og vil ta initiativ til å korrigere dette.  
 
 
Mvh 
 
 
 
Amund Bjørke 
Kommunalsjef Helse og Friskliv. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/78 
Dokumentnr.: 13 
Løpenr.: 250464/2022 
Klassering: 3011-192 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 20.09.2022 22/31 

 
 

Lokale forskrifter 

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

 
Fredrikstad, 26.08.2022 
 
 

Vedlegg 
 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kontrollutvalgssak 22/25, den 16.06 2022 – «Eventuelt». 
 

Saksopplysninger 
Under sak Eventuelt i kontrollutvalgets møte den 16. juni 2022 ønsket 
kontrollutvalget en oversikt fra administrasjonen over lokale forskrifter for Hvaler kommune 
som er registrert i lovdata. 
Sekretariatet har sendt en forespørsel til kommunedirektør, og vi har fått tilbakemelding på 
at det er 42 lokale forskrifter. 
Sekretariatet har selv tatt et søk i LovDataPro og nedenfor ligger liste med navn på de lokale 
forskriftene som fremkommer der: 
 

 Forskrift for tildeling av båtplasser ved kommunale brygger og havner, Hvaler 
kommune 

 Forskrift om vann- avløpsgebyrer Hvaler kommune, Østfold 
 Forskrift om vern av Ytre Hvaler nasjonalpark, Hvaler og Fredrikstad kommuner, 

Viken 
 Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Hvaler kommune 

Østfold 
 Forskrift om politivedtekt, Hvaler kommune Østfold 
 Forskrift om renovasjon, Hvaler kommune, Østfold 
 Forskrift om adgang til jakt etter elg og rådyr, Hvaler kommune Østfold 
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 Instruks for gravearbeider og etablering av anlegg i og ved kommunal vei, Hvaler 
kommune Østfold 

 Forskrift om tømming av slam etc., Hvaler kommune Østfold 
 Forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann, Hvaler komune 

Østfold 
 Forskrift om skjenke- og salgstider for alkoholholdige drikker, Hvaler kommune 

Østfold 
 Forskrift om hundehold, Hvaler kommune, Østfold 
 Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven §7, Hvaler kommune 

Østfold 
 Forskrift om fredning av Lerdalen naturreservat, Hvaler kommune Østfold 
 Forskrift om vern av Stensdalen naturreservat, Hvaler kommune Østfold 
 Forskrift om adferdsregler for Stuevika friluftsområde, Hvaler kommune Viken 
 Forskrift om adferdsregler for Storesand friluftsområde, Hvaler kommune Viken 
 Forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann, Hvaler kommune Viken 
 Forskrift om Hvaler som typisk turiststed, Hvaler kommune Østfold 
 Forskrift om vedtekt til §7 i brannloven, Hvaler kommune Østfold 
 Godkjenning av våpen og flagg, Hvaler kommune 
 Forskrifter om vern av skog for Hvaler kommune, Østfold 
 Forskrift om fredning av Ihlemyr naturreservat, Hvaler kommune Østfold 
 Forskrift om vern av Oslofjorden – delplan Østfold – Haugetjern naturreservat, Hvaler 

kommune Østfold 
 Forskrift om verneplan av Oslofjorden – delplan Østfold, Sandøysalta naturreservat, 

Hvaler kommune Østfold 
 Forskrift om verneplan for Oslofjorden – delplan Østfold – arekilen naturreservat, 

Hvaler kommune Østfold 
 Forskrift om verneplan for Oslofjorden – delplan Østfold – Åsebutjernet 

naturreservat, Hvaler kommune Østfold 
 Forskrift om verneplan for Oslofjorden – delplan Østfold – Herfølsalta naturreservat, 

Hvaler kommune Østfold 
 Forskrift om verneplan for Oslofjorden – delplan Østfold – Skipstadsand 

naturreservat, Hvaler kommune Østfold 
 Forskrift om verneplan for Oslofjorden – delplan Østfold – Gjølertangen 

naturreservat, Hvaler kommune Østfold 
 Forskrift om verneplan for Oslofjorden – delplan Østfold – Gravningen naturreservat, 

Hvaler kommune Østfold 
 Forskrift om verneplan for Oslofjorden – delplan Østfold – Vikertjernet 

biotopvernområde, Hvaler kommune Østfold 
 Forskrift om verneplan for Oslofjorden – delplan Østfold – Kvernemyr naturreservat, 

Hvaler kommune Østfold 
 Forskrift om verneplan for Oslofjorden – delplan sjøfugl. Vedlegg 71 til vedlegg 78 
 Forskrift om fredning av Hvaler prestegårdskog naturreservat, Hvaler kommune 

Viken 
 Forskrift om utvidet jakttid på grågås i Moss, Råde, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler 

og Indre Østfold kommuner, Viken 
 Vedtak om endringer i distriktsinndelingen mv. i politi- og lensmannsetaten 
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Vurdering 
Sekretariatet har ikke lagt ved alle forskriftene som vedlegg til saken. Hvis det er enkelte 
forskrifter kontrollutvalget ønsker å se nærmere på så kan dette legges frem i neste møte. 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta informasjonen til orientering. 
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Saksnr.: 2022/72 
Dokumentnr.: 29 
Løpenr.: 231323/2022 
Klassering: 3011-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 20.09.2022 22/32 

 

Overordnet revisjonstrategi for regnskapsåret 2022 

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

 
Fredrikstad, 06.09.2022 
 
 
 

Vedlegg 
Overordnet revisjonstrategi for Hvaler kommune 2022, datert 29.08 2022 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 

Saksopplysninger 
Den overordnede revisjonsstrategien omfatter regnskapsrevisjon av årsregnskapet for 2022.  
 
Formålet med en overordnet revisjonstrategi, er å vise kontrollutvalget hvordan revisjonen 
vurderer revisjonsoppgavene knyttet til kommunen. Strategien tar utgangspunkt i 
revisjonens erfaring, og eventuelle endringer i risikobilde for de enkelte 
oppdragene/revisjonsområdene. Revisor vil i sin presentasjon også redegjør for hvilke 
fokusområder som legges til grunn i 2022.  
 
Det legges til grunn at arbeidet skal gjennomføres i henhold til forskrift om revisjon, 
revisjonsstandarder og revisjonsmetodikk. Funn som er av vesentlig betydning for 
risikovurderingen rapporteres fortløpende slik revisjonsforskriften tilsier. 

Vurdering 
Kontrollutvalget skal etter forskrift om kontrollutvalg (§ 3) påse at regnskapsrevisjonen 
fungerer på en betryggende måte. Det betyr at revisjonen skal planlegge, gjennomføre og 
rapportere slik lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk krever. 
I tråd med dette vil oppdragsansvarlig revisor presentere revisjonsstrategien for året 2022 i 
kontrollutvalgets møte. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta presentasjonen av overordnet 
revisjonstrategi for 2022 til orientering.
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1 Formål 

Rammene for revisjon av kommuner er hjemlet i kommunelovens kapittel 24. Revisjonen skal  

planlegge, gjennomføre, dokumentere og rapportere sitt arbeid i samsvar med lov og forskrift og god 

kommunal revisjonsskikk.  

 

Revisjonen skal avgi en revisjonsberetning til kommunestyret der revisor skal uttale seg om følgende: 

a) om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrift 

b) om registreringen og dokumentasjonen av regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og  

forskrift 

c) om årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever 

d) om opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet 

e) om det er avdekket forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende  

opplysninger om vesentlige budsjettavvik. 

 

Revisjonsberetningen skal også omfatte andre forhold som revisor mener det er nødvendig å opplyse 

om i henhold til god kommunal revisjonsskikk. 

Videre skal revisjonen utføre forenklet etterlevelseskontroll, der regnskapsrevisor skal se etter om            

kommunens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 

Revisor skal, i henhold til standard ISA 3001, utarbeide en overordnet revisjonsstrategi som beskriver 

revisjonens innhold, når den skal utføres og angrepsmåte. I tillegg skal strategien gi veiledning for  

utarbeidelsen av revisjonsplanen.  

 

Planleggingen skal omfatte alle oppdrag, enheter og områder, og bidra til at risikoområder blir avdekket 

så tidlig som mulig og viet nødvendig oppmerksomhet slik at det utføres effektive og rasjonelle  

revisjonshandlinger i tilstrekkelig omfang. Videre skal planleggingen bidra til å sikre de nødvendige  

ressurser og en god oppgavefordeling. 

 

2 Kommunens virksomhet 

Kommunen er forvalter av fellesskapets verdier og driften er regelstyrt og sterkt regulert. Kommunen 

har plikt å følge kommuneloven med tilhørende forskrifter, bokføringsloven samt skatte- og avgiftslov-

givning. I tillegg kommer særlover som eksempelvis lov om offentlige anskaffelser, offentlighetsloven, 

forvaltningsloven og personvernloven.  

 

Østre Viken kommunerevisjon2 har revidert kommunens regnskap over lang tid, og har opparbeidet 

seg god kunnskap om oppdraget.  

 

 

 

                                                      
1 Planlegging av revisjon av et regnskap 

2 Sammenslåing av selskapene Indre Østfold kommunerevisjon IKS og Østfold kommunerevisjon IKS fra januar 2020. 
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3 Karakteristiske trekk ved oppdraget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvaler kommune har vært gjennom en omorganiseringsprosess og det kan gjenstå noe arbeid med å 

få ferdig hele organisasjonskartet. Kommunen er fra 2022 organisert i 3 tjenesteområder, da område 

Helse og omsorg og Friskliv, læring og mestring ble slått sammen til Helse og Friskliv. Når det gjelder 

«Rådmannens stab», opplyser kommunen at denne staben nå er splittet i tre, hvor økonomisjef, HR-

sjef, og stabssjef rapporterer direkte til rådmannen. 

 

Rapportering til politisk nivå skjer hvert tertial. Rapporteringen viser avvik i forhold til de mål og  

premisser som er vedtatt i økonomiplan og årsbudsjett. Vesentlige avvik skal kommenteres særskilt. 

Det legges også inn prognose for resterende del av året.  

 

Årsregnskapet omfatter kommunens virksomhet. Kommunen deltar også i interkommunale selskap, 

og disse utarbeider egne regnskaper som blir revidert særskilt.  

 

4 Risikovurdering og vesentlighet 

Revisjonsstandard ISA 3153 inneholder krav for hvilke handlinger revisor skal utføre for å skaffe seg et 

grunnlag for å identifisere og anslå risikoer for vesentlig feil informasjon i regnskapet. 

 

                                                      
3 Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser. 
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 Kommunens økonomiske resultater 

Tabellen nedenfor viser utvikling i kommunens økonomi. Tall i minus betyr inntekt/overskudd. 

 

Brutto driftsresultat har vist underskudd i 2019-2020, men viste tydelig bedring i 2021 med et positivt 

brutto driftsresultat i 2021 på cirka 11,1 mill. kr. 

Sum investeringer i perioden viser først en betydelig økning i 2020-2021, mens de reduseres igjen i 

2022. Hovedgrunnen til dette er at bygging av ny ungdomsskole ble utført i 2020-2021 og ble ferdig 

første halvår i 2021. 

 

Budsjett for 2022 er lagt opp til et estimert positivt netto driftsresultat på ca. 3,2 mill. kr. Opplyste  

budsjettbeløp ovenfor vil være gjenstand for endringer/justering i budsjettet (som følge av re- 

budsjetteringer gjennom året). 

 

Høyere langsiktig gjeld medfører høyere avdrags- og renteutgifter i driftsregnskapet, i flere år  

fremover. 

 

 Vurdering av kontrollmiljø og informasjonssystemet 

Kommunen skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter 

følges. Dette fremkommer av kommunelovens kapittel 25. Kommunedirektøren er ansvarlig for intern-

kontrollen og skal rapportere til kommunestyret om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn 

minst en gang i året.  

 

Hvaler kommune bruker Risk Manager for den etablerte internkontrollen. Revisjonen innhenter også 

kommunens bekreftelse og vurdering i forhold til misligheter og fullstendighetserklæring knyttet til  

regnskapsavleggelsen. 

 

Kommunen har et stort spekter med elektroniske informasjonssystemer. Det brukes i hovedsak kjente 

og godt innarbeidede systemer på økonomisiden. Hvaler kommune har ikke egen IT-avdeling og  

kjøper derfor tjenester fra Fredrikstad kommune. Revisjonens erfaring med Fredrikstad kommune 

(som vi også reviderer) på dette området er god. Revisjonen har også fått innhentet gyldige tjeneste-

avtaler for kommunens kjøp av tjenester fra Fredrikstad. Som eksempler nevnes samarbeidsavtale 

med Fredrikstad brannvesen og samarbeidsavtale med Fredrikstad kommune vedrørende innkjøp  

etter lov og forskrift om offentlige anskaffelser.  

 

Tekst

Regnskap            

2019

Regnskap             

2020

Regnskap         

2021

Opprinnelig 

Budsjett        

2022

Driftsinntekter -463 926 998 -470 861 697 -528 118 413 -509 216 255

Driftsutgifter 480 428 201 485 131 211 517 008 466 504 363 901

Brutto driftsresultat 16 501 203 14 269 514 -11 109 947 -4 852 354

Finanstransaksjoner 38 850 760 40 166 352 45 058 879 46 647 000

Netto driftsresultat 19 168 856 13 397 052 -11 299 056 -3 205 354

Mer-/Mindreforbruk 0 0 0 0

Sum investeringer 74 812 923 165 349 373 167 397 683 69 710 000

Netto egenkapital (UB 

ekskl kapitalkonto)

87 334 443 75 668 096 83 295 902 budsjetteres 

ikke

Langsiktig gjeld 1 084 237 759 1 177 584 344 1 250 513 205 budsjetteres 

ikke

hvorav pensj.forpl. utgjør 489 314 665 467 237 192 466 459 155 budsjetteres 

ikke
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 Vesentlighet 

Regnskapsrevisjonen har som utgangspunkt å forhindre at regnskapet inneholder vesentlige feil. Før 

gjennomføringen av revisjonen må vi derfor gjøre oss opp en mening om hva som er en vesentlig feil. 

Vesentlighetsgrensen (ISA 320/ISA 450) vi kommer fram til er blant de faktorer som bestemmer  

omfanget av revisjonen. Foreligger det feil i regnskapet som har resultateffekt, skal disse vurderes opp 

mot en slik vesentlighetsgrense. Deretter må det vurderes om regnskapet kan godkjennes. 

 

«En feil er vesentlig dersom brukerne av regnskapet hadde tatt en annen beslutning dersom feilen 

ikke hadde vært der»4. 

 

Vesentlighetsgrensen fastsettes med utgangspunkt i ett eller flere referanseverdier i regnskapet som 

antas å ha betydning for brukerne av regnskapet. I denne forbindelse benytter revisjonen også et  

profesjonelt skjønn i hvert enkelt tilfelle.  

 

En generell tommelfingerregel er at på oppdrag med lav toleransegrense for feil, settes en lav  

vesentlighetsgrense, noe som igjen tilsier at mer revisjonsarbeid må gjøres for at regnskapet kan  

godkjennes. Motsatt, oppdrag der en høyere toleransegrense kan aksepteres, tilsier at omfanget av 

revisjonsarbeidet kan reduseres. 

 

Vesentlighetsgrensen for 2022 er beregnet på grunnlag av avlagt regnskap 2021 og budsjett 2022.  

 

 Angrepsvinkel 

Revisjonen er avhengig av at kommunen selv har en tilfredsstillende intern kontroll for både inntekter 

og utgifter, eiendeler og gjeld for å kunne avgi en kvalifisert uttalelse om regnskapet. Rutiner  

kartlegges på hvert område og kontrollene i rutinene skal testes i en treårsperiode dersom de  

inneholder nøkkelkontroller. Test av kontroller utføres i henhold til en rotasjonsplan. Vi bruker også 

revisjonsbevis som er innhentet ved tidligere test av kontroller gjennom såkalt rullering5.  

 

I tillegg vil revisor utføre substanskontroller som for eksempel analyser, bilagskontroll og kontroll av 

finanstransaksjoner. Detaljkontroller gjennomføres gjennom året og ved årsoppgjøret. Avstemmings-

kontroller foretas i årsoppgjøret på samtlige områder. 

 

Revisjonen har tilgang til kommunens digitale regnskap og øvrig dokumentasjon. Revisjons- 

handlingene utføres i all hovedsak digitalt med støtte av revisjonsverktøyet Descartes og  

analyseverktøyet IDEA.  
 

 Områdevurdering 

Lønn 

Lønn utgjorde ca. 58 % (inkl. sosiale utg.) av kommunens driftsutgifter i 2021 og omfatter en stor 

mengde transaksjoner. Det er et meget komplisert område med bl.a. bokføring av pensjonsutgifter.  

 

 

 

                                                      
4 Den norske Revisorforening 

5 Rullering/rotasjon innebærer å undersøke hvorvidt tidligere etablerte kontroller fortsatt gjelder. Dersom de ikke er endret,  

   tester revisjonen i stedet andre kontroller som ikke er testet. 
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Innkjøp 

Kommunens regnskap inneholder mange transaksjoner som gjelder innkjøp av varer og tjenester. 

Elektronisk fakturahåndtering (skanning) bidrar til en kontrollerbar behandling i forhold til godkjenning 

(tilhørighet), fullstendighet, periodisering og riktig beløp. Området omfatter også tilskudd til private  

barnehager.  

 

Driftsmidler 

Anskaffelser ved investeringer skal håndteres ifølge samme bestemmelser som øvrige innkjøp (se 

ovenfor) samt lov om offentlige anskaffelser. Regnskapsføring i investeringsregnskapet avgrenses 

mot driftsregnskapet etter særskilte bestemmelser6.  

 

Finans 

Kommunen har et vedtatt økonomi- og finansreglement etter ny kommunelov, med tilhørende  

administrativ rutine. Låneopptak er styrt av arbeidsdeling, budsjettvedtak og gjeldende finans- 

reglement. Det rapporteres til politisk nivå sammen med tertialrapportering. Kommunen har ingen 

plasseringer. 

 

Overføringer 

Kommunens hovedinntekt kommer fra skatt og rammetilskudd, men dette er forutsigbare inntekter og 

kan følges opp ved analyse og ekstern dokumentasjon. Eiendomsskatt er en overføringsinntekt som 

utfaktureres sammen med kommunale gebyrer. Sykepengerefusjoner kommunen mottar er en annen 

vesentlig overføringsinntekt for kommunen hvert år, som genereres av innsendte krav om dette. Under 

overføringsområdet faller også refusjonsordning for ressurskrevende tjenester som er en vesentlig 

inntektspost i regnskapet. En stor del av overføringsutgiftene er økonomisk sosialhjelp (bidrag og lån).  

 

Salg 

Det aller meste av salgsinntektene håndteres gjennom fakturasystemet, og det er viktig at kommunen 

har en etablert internkontroll som bekrefter fullstendighet av inntektene. I tillegg finnes et antall mindre 

kontantsalgskasser i kommunen. Omsetningen derfra er ubetydelig i et vesentlighets-perspektiv, men 

må vurderes i et mislighetsperspektiv.  

 

Salgsområdet omfatter også selvkost. Kommunen benytter ekstern ekspertise på selvkostområdet 

som etter vår mening bidrar til at risikoen for vesentlige feil i kommunens selvkostavregninger  

reduseres.  

 

Likvid 

Området er regulert av formelle disposisjonsmyndigheter i gjeldende bankavtale og arbeidsdeling.  

Remittering av leverandørfakturaer utføres av kommunen flere ganger i uken og håndteres med  

systemstyrt arbeidsdeling. Kommunen har som nevnt noen kontantsalgskasser, og det knytter seg  

alltid en viss grad av mislighetsrisiko til likvider. Denne risikoen reduseres ved at kommunen har  

avviklet det vesentligste av sine kontantkasser.  

 

Merverdiavgift 

Området inkluderer både ordinær merverdiavgift (mva) ved kommunens salg og innkjøp av varer og  

tjenester i henhold til merverdiavgiftsloven, samt kommunens kompensasjon av inngående  

merverdiavgift i henhold til egen lov og forskrift. Lov- og forskriftsverk rundt dette er komplekst, men 

våre fakturakontroller har vist at kommunen gjør få feil.  

Det foreligger allikevel en risiko for vesentlige feil ved spesielle temaer som utleie til andre, bruks- 

                                                      
6 Standard KRS nr 4 fastsatt av forening for god kommunal regnskapsskikk. 
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endringer og utbyggingsavtaler. Kommunen har etablert en internkontroll i form av en sjekkliste der 

det signeres for gjennomgang av fokustemaer ved hver termin for innlevering av kompensasjonskrav. 

Sjekklisten omfatter også skillet mellom ordinær mva og mva-kompensasjon. 

 

Kommunen har en oversikt, med pliktig dokumentasjon, over tilrettelagte boliger der de krever  

kompensasjon for utgiftsført mva. Videre gjennomgår kommunen jevnlig bygg for eventuelle endringer 

som krever behov for justering.  

 

Områdeovergripende 

Området favner blant annet generell rapportering til politisk miljø, budsjett, budsjettendringer, sentral 

håndtering av IKT samt selve regnskapsavslutningen. 

 

Skatt 

Kommunen har skatteplikt på inntekter knyttet til kommunens avfallshåndteringstjenester som utføres i 

et marked (for andre kommuner og/eller næringsavfall). Dette medfører at tjenesten må regnskaps-

messig skilles ut og rapporteres på særskilt. 

 

5 Fokusområder 

 Pensjoner 

 Selvkost 

 Merverdiavgift 

 Budsjett 

 Fondshåndtering 

 

6 Gjennomføring og ressurser 

Revisjonsperioden strekker seg fra mai til april året etterpå. Nedenstående tabell viser fasene i  

revisjonsprosessen.  

 

Regnskapsrevisjon 2022 

    mai juni juli aug sep okt nov des jan feb mar apr 

1. Planlegging                         

2. Kartlegging, testing av kontroller                         

3. Substanshandlinger                         

4. Årsoppgjørsrevisjon                         

5. Attestasjoner                         

 

Revisjonsteamet består av: 

 Inger Marie Karlsen-Moum, oppdragsansvarlig revisor 

 Jostein Ek, kontaktperson/kommuneansvarlig 

 

          Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

              Rolvsøy 29.08.2022 

 

 

 
Inger Marie Karlsen-Moum (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor 

Jostein Ek (sign.) 

revisor 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/72 
Dokumentnr.: 35 
Løpenr.: 258691/2022 
Klassering: 3011-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 20.09.2022 22/33 

 

Orientering fra revisor om kontrollarbeidet med tilskudd til Covid-19 og 
ressurskrevende brukere 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar revisjonens informasjon om revisjonens kontrollarbeid med tilskudd  

vedrørende Covid-19 og for ressurskrevende brukere i kommune til orientering. 
 
Fredrikstad, 06.09.2022 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU-møte 16.06 2022, sak 22/25 «Eventuelt» 
 

Saksopplysninger 
Under sak 22/25 i møte den 16. juni 2022, ønsket utvalgets leder en orientering fra 
revisjonen om sitt kontrollarbeidet med statens tilskudd til koronahåndteringen og til 
kontrollarbeidet med ressurskrevende brukere. 
Revisjonen har sagt seg positiv til utvalgets ønske og vil gi utvalget en orientering om tema 
som er nevnt. 
 

Vurdering 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget bør ta revisjonens informasjon om revisjonens 
kontrollarbeid med tilskudd vedrørende Covid-19 og for ressurskrevende brukere i 
kommunen til orientering 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/72 
Dokumentnr.: 30 
Løpenr.: 232429/2022 
Klassering: 3011-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 20.09.2022 22/34 

 

Revisjonsbrev nr. 6/2022 - Rådmannens tilsvar 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar rådmannens tiltak på revisjonsbrev nr. 6/2022 til orientering. 
 

2. Revisjonsbrev nr. 6/2022 lukkes. 
 
Fredrikstad, 09.09.2022 
 
 
 

Vedlegg 
Hvaler kommune – Svar på revisjonsbrev nr. 6/2022 og administrasjonens oppfølging, e-
post datert 09.09 2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU 12.05 2022 sak 22/13 «Revisjonsbrev nr. 6/2022» – Kontrollutvalgets oppfølging 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet den 12. mai 2022 i sak 22/13 - revisjonsbrev nr. 6/2022.  
Revisjonsbrev nr. 6/2022 viste til følgende merknader: 
 
 Selvkostfond: 
I selvkostforskriften § 8 fremkommer at et overskudd som er avsatt til selvkostfondet, skal 
tilbakeføres ved å finansiere et fremtidig underskudd senest i det femte året etter at 
overskuddet oppsto.  
En andel av fondsmidler knyttet til slam er eldre enn 5 år. Vi viser til kommunens 
redegjørelse i note 14 om selvkostområder, avsnitt «Slamtømming – selvkostoversikt 2020 
til 2026». 
 
Med bakgrunn i revisjonsbrevet fattet kontrollutvalget følgende vedtak i saken: 
 

1. Revisjonsbrev nr. 6/2022 tas til orientering. Kontrollutvalget ber rådmann om å sørge 
for at revisjonens påpekning blir fulgt opp med nødvendige tiltak 
 

2. Kontrollutvalget ber rådmann om en skriftlig tilbakemelding om tiltak som iverksettes, til 
kontrollutvalgets møte den 15.09 2022 
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Rådmannen har i e-post til sekretariatet datert 09.09 2022 viser rådmannen til følgende: «En 
gjennomgang av rutinene nå i år at slammet som tømmes hos den enkelte tømmes videre i 
Hvalers avløpsnett og pumpes deretter til Fredrikstad hvor kommunen betaler en avgift til 
Fredrikstad per volumenhet for avløpsvannet. Ved en vurdering der volumet tilknyttet 
slamtømmingen skal bære sin relative andel av dette elementet i avløpskostnaden, så vil 
slamfondet være benyttet i sin helhet for 2022».  
 
Vi viser i helhet til kommunedirektørens tilsvar. 
 

Vurdering 
Etter sekretariatets vurdering vil rådmannen tiltak ivareta revisjonens merknad gitt i 
revisjonsbrevet. Sekretariatet anbefaler derfor kontrollutvalget om å ta rådmannens tilsvar til 
orientering. Videre anbefaler vi at revisjonsbrev nr. 6/2022 lukkes.  
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E-post mottatt av sekretariatet 09.09 2022 
 
 
 
 
Henviser til møtet i kontrollutvalget 12. mai 2022 hvor utvalget bad rådmannen om en skriftlig 
tilbakemelding vedrørende avvikling av restbeløp på slamfondet som påpekt i Revisjonsbrev 
nr. 6/2022; 
 
IB for slamfondet i 2022 utgjør 1.4 mill kr. De senere årene har tømmeavgiften vært satt til 0 
kr for å avvikle fondet så raskt som mulig, men kommunen har likevel ikke avviklet fondet 
innenfor lovkravet på 5 år grunnet at stadig flere brukere kobler seg på det offentlige 
avløpsnettet.. Årlig kostnad for tømming utgjorde ca. 250 00 kr i 2021. 
 
Som hovedregel skal balansen på fondet tilbakebetales når fondet er eldre enn 5 år, men 
dette ville ha  utgjøre et betydelig merarbeid knyttet til at gebyrene som ble innbetalt varierer 
mellom abonnentene, og det faktum at senere års abonnenter har fått tjenesten kostnadsfritt. 
Derfor ble fondet stående med en balanse i 2021. 
 
Imidlertid viser en gjennomgang av rutinene nå i år at slammet som tømmes hos den enkelte 
tømmes videre i Hvalers avløpsnett og pumpes deretter til Fredrikstad hvor kommunen 
betaler en avgift til Fredrikstad per volumenhet for avløpsvannet. Ved en vurdering der 
volumet tilknyttet slamtømmingen skal bære sin relative andel av dette elementet i 
avløpskostnaden, så vil slamfondet være benyttet i sin helhet for 2022.  
 
For Rådmannen, 
 
Vennlig hilsen 
Karsten Hauge 

 
Økonomisjef 
 
Hvaler kommune 
Mob: +4790027665 
E-post: kaehau@hvaler.kommune.no 
  

 
 

68

mailto:kaehau@hvaler.kommune.no
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhvaler.kommune.no%2F&data=05%7C01%7C%7C0fac8e262592495a363008da9259123e%7Cfe3d63540e954a0291539c29c676c52a%7C0%7C0%7C637983208494867188%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kuxqydBs%2BGUciIXRr8kHAAqEmFyH%2FgiaOnGtytTDhHw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhvalerkommune%2F&data=05%7C01%7C%7C0fac8e262592495a363008da9259123e%7Cfe3d63540e954a0291539c29c676c52a%7C0%7C0%7C637983208494867188%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EeQ1skxGpwibagXI3oWIrDu27d9QL0XFF7Ww11wd1CI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhvalerkommune&data=05%7C01%7C%7C0fac8e262592495a363008da9259123e%7Cfe3d63540e954a0291539c29c676c52a%7C0%7C0%7C637983208494867188%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4FpRKI71c8Nw%2BUOMZfsWS3r7P1cFQCdmSwvG9DK4wbQ%3D&reserved=0


ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/78 
Dokumentnr.: 15 
Løpenr.: 258092/2022 
Klassering: 3011-192 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 20.09.2022 22/35 

 

Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor 

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

 
 
Fredrikstad, 06.09.2022 
 
 

Vedlegg 
Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor 
 Inger-Marie Karlsen-Moum, datert 05.09.2022 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kommuneloven (2018)  
 Forskrift for kontrollutvalg og revisjon (2019) 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kommunelovens § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel.  
 
Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at 
regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i kapittel 2 og 3 i forskrift 
om kontrollutvalg og revisjon. Herunder §19 som sier at oppdragsansvarlig revisor skal gi en 
skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget hvert år, og ellers ved behov. 
 
Oppdragsansvarlige revisorer har avgitt sin skriftlige egenvurdering om uavhengighet i brev 
til kontrollutvalget i Hvaler kommune. 
 

Vurdering 
Sekretariatet kan ikke se at det er forhold som tilsier at revisors uavhengighet ikke er 
ivaretatt. Sekretariatet anbefaler derfor kontrollutvalget om at uavhengighetserklæringer 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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Side 2 av 2 

 

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, 05.09.2022 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Inger-Marie Karlsen-Moum (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/77 
Dokumentnr.: 41 
Løpenr.: 227216/2022 
Klassering: 3011-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 20.09.2022 22/36 

 

Referater og meldinger 

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

 
 
Fredrikstad, 05.09.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 16.06.2022 
2. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte den 16.06.2022, sak 23/22, Årsregnskap og 

årsmelding 2021 
3. FKT – Veileder – Håndtering av henvendelser til kontrollutvalget (2022) 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 16.06.2022 ligger vedlagt til orientering. 
 
Vedlegg 2: Kommunestyret behandlet den 16.06.2022, sak 23/22, Årsregnskap og 
årsmelding 2021. Til orientering. 
 
Vedlegg 3: Forum for kontroll og tilsyn har laget en veileder for håndtering av henvendelser 
til kontrollutvalget. Veilederen er ment å være et supplement til Kontrollutvalsboka. Ligger 
vedlagt til orientering. 
 

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

Kontrollutvalget Hvaler 

 
 
 
Møtedato: 16.06.2022,  
Tidspunkt: fra kl. 14:00 til kl. 15:00 
Møtested: Rådhuset, møterom Løperen 
Fra – til saksnr.: 22/18 – 22/25    

 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Ingerid Bjercke, leder x  

Dag B. Hustad, nestleder x  

Sverre Johnsen Meldt forfall Leif Løkkeberg 

Bjørn Tore Kjølholt Ikke møtt  

Wenche Falch x 
 

 

Merknader 

Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5.  
 
Møtende fra sekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen  
 

Møtende fra revisjonen: Revisor Jostein Ek og revisor Henning Langsholt  
 

Møtene fra administrasjonen: Ass. rådmann Geir Kvisten og rådmann Rune Willy Antonsen 
(fra sak 22/23 – 22/25) 
 
 
 
 

……………………. ……………………. ……………………. 

Ingerid Bjercke           Dag B. Hustad 
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Saksliste 

 
Saksnr. Innhold  

PS 22/18 Godkjenning av innkalling og saksliste  

PS 22/19 Valg av representant til å signere protokoll  

PS 22/20 Rådmannens tilbakemelding på oppfølgingsrapport 
"Fakturakontroll - røde flagg" 

 

PS 22/21 Prosjektplan "Psykisk helsearbeid"  

PS 22/22 Oppsummering av regnskapsrevisjon for 2021  

PS 22/23 Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner fra august 2022 
til juli 2024 

 

PS 22/24 Referater og meldinger  

PS 22/25 Eventuelt  

 

PS 22/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 16.06.2022: 

Ingen merknader til innkalling eller saksliste 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 16.06.2022: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 

PS 22/19 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 ........... 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 16.06.2022: 

Dag B. Hustad ble foreslått og enstemmig valgt 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 16.06.2022: 

1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Dag B. Hustad 
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PS 22/20 Rådmannens tilbakemelding på oppfølgingsrapport "Fakturakontroll - 
røde flagg" 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 

2. Kontrollutvalget vurderer at kommunestyrets vedtak er fulgt opp og anser saken som 
ferdigstilt 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 16.06.2022: 

Ass. rådmann orienterte utvalget om sitt tilsvar på tidligere anbefalinger. Kontrollutvalget 
uttrykte tilfredshet med forbedringsarbeidet som er gjennomført. Innstillingen ble enstemmig 
vedtatt 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 16.06.2022: 

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 

2. Kontrollutvalget vurderer at kommunestyrets vedtak er fulgt opp og anser saken som 
ferdigstilt 

 

PS 22/21 Prosjektplan "Psykisk helsearbeid" 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Prosjektplan «Psykisk helsearbeid» godkjennes 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 16.06.2022: 

Revisor orienterte om prosjektets problemstillinger. Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 16.06.2022: 

1. Prosjektplan «Psykisk helsearbeid» godkjennes 
 

PS 22/22 Oppsummering av regnskapsrevisjon for 2021 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2021, tas til 
orientering 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 16.06.2022: 

Revisjonen orienterte om funn og vurderinger som fremkommer i kontrollen. Innstillingen ble 
enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 16.06.2022: 

1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2021, tas til 
orientering 
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PS 22/23 Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner fra august 2022 til juli 
2024 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget vedtar «Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget 
i Hvaler kommune august 2022 til juli 2024», med de føringer som fremkom i møtet. 
 

2. Dersom det senere skal gjøres endringer i avtalen settes denne opp som egen sak i 
møte i kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 16.06.2022: 

Sekretariatet ga en kort orientering om vedlagte avtale om levering av forvaltningsrevisjoner i 
planperioden. Leder fremmet et utsettelsesforslag som ble enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 16.06.2022: 

1. Saken utsettes til neste møte. 
 

PS 22/24 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 16.06.2022: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 16.06.2022: 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 
 

PS 22/25 Eventuelt 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 16.06.2022: 

Møtedato 15. september flyttes til tirsdag 20. september. Møte 1 desember flyttes til 22. 
november. Møtestart kl. 14.00. 
 

Kontrollutvalget fikk en orientering om status på byggestopp på Skjærhallen og om drivhuset 
i Botnekilen  
 

Sekretariatets leder orienterte utvalget om sin ny samboerstatus. Dette grunnet at 
vedkommende har ansettelse i kommunal revisjon.  
 

Rådmann beklaget manglede tilbakemelding på kontrollutvalgets tidligere vedtak. Saken 
kommer opp neste møte. 
 

Kontrollutvalgets leder tok opp følgende temaer: 

 Leder informerte om FKT sin fagkonferanse 8.- 9. juni 2022 

 Leder ønsker en orientering om revisjonen sitt kontrollarbeidet med om statens tilskudd til 
koronahåndteringen og til kontrollarbeidet med ressurskrevende brukere 

 Ønsker en oversikt fra administrasjonen over lokale forskrifter for Hvaler kommune som 
er registrert i lovdata 
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Behandling i Kommunestyret 16.06.2022: 
 
 
Votering: 
Innstillingen fra formannskapet fikk 17 stemmer, mot 4 stemmer (Frp, Hollen (uavh)), og ble vedtatt 

 
Vedtak i Kommunestyret 16.06.2022: 
1. Regnskapet for 2021 vedtas. 
2. Årsmelding for 2021 vedtas. 
 
Årsmelding s 50 «Høydepunkter og sammendrag», 4. avsnitt, endres til følgende: 
«Kommunestyret forkastet avtalen, og rådmannen fikk ansatt en fagansvarlig på geodata som 
begynte sent på høsten 2021» (øvrig tekst i avsnittet strykes) 
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Oppsummering av anbefalinger 
 
 

 

 

Anbefaling 1 

 

Alle skriftlige henvendelser til kontrollutvalget 

skal journalføres. 

 

 

Anbefaling 2 

 

Muntlige henvendelser må skriftliggjøres for å 

kunne behandles av kontrollutvalget. 

 

 

Anbefaling 3 

 

Den som henvender seg til kontrollutvalget må i 

tråd med god forvaltningsskikk få en skriftlig 

tilbakemelding på at henvendelsen er mottatt.  

 

 

Anbefaling 4   

 

Kontrollutvalget bør utarbeide egne 

retningslinjer for håndtering av henvendelser.  

Disse bør inneholde en fremgangsmåte for 

saksbehandling av henvendelser.  

 

 

Anbefaling 5  

 

Kontrollutvalget bør bruke «trafikklysmodellen» 

når kontrollutvalget skal vurdere om innholdet i 

en henvendelse skal følges opp.  

Anbefaling 6 

 

Kontrollutvalget bør unngå å gå videre med 

saker som utrykker generell misnøye med et 

politisk fattet vedtak, dreier seg om en 

enkeltsak, er under behandling i at annet organ 

eller har en annen naturlig behandlingsvei. 

 

 

Anbefaling 7 

 

Kontrollutvalget bør i sitt budsjettframlegg ta 

høyde for uforutsette kontrollhandlinger.   

 

 

Anbefaling 8 

 

Kontrollutvalget bør drøfte hvordan utvalget vil 

synliggjøre sin rolle og mandat, og hvorfor 

utvalget ønsker å motta henvendelser.    
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1. Innledning 
 

Henvendelser er en viktig del av kontrollutvalgets arbeid med å føre kontroll med 

den kommunale forvaltningen. 
 

 

Henvendelser kan være generelle innspill til tema 

og områder for revisjon eller andre 

kontrollhandlinger. Slike henvendelser bør sees i 

sammenheng med kontrollutvalgets planarbeid. 

 

Henvendelser kan også være tips om mer 

konkrete og mulige kritikkverdige forhold. Denne 

veilederen gir først og fremst råd om hvordan 

denne type henvendelser kan håndteres. 

Henvendelser kan for eksempel komme fra 

innbyggere, folkevalgte, næringsaktører, 

ansatte, media, organisasjoner og revisor.  

 

Veilederen er ment å være et supplement til 

Kontrollutvalgsboka.1 

 

I en uformell spørreundersøkelse som ble 

gjennomført blant deltakerne på FKTs 

fagkonferanse i 2021, svarte 65 prosent ja på 

spørsmålet om henvendelser er en viktig del av 

kontrollutvalgets arbeid. 55 prosent svarte at 

henvendelser har ført til at viktige forhold ble 

avdekket. 

 

Det er få kontrollutvalg og sekretariat som har 

avtalt faste rutiner for hvordan henvendelser skal 

mottas og følges opp. På bakgrunn av dette 

opprettet FKT en arbeidsgruppe i juni 2021. 

Arbeidsgruppen fikk i oppdrag å utarbeide en 

veileder for hvordan kontrollutvalget kan håndtere 

henvendelser. 

 

Arbeidsgruppen har bestått av: Henning Warloe 

kontrollutvalget i Bergen, Trond Egil Nilsen 

kontrollutvalget i Måsøy , Solveig Kvamme 

Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS, Ragnhild 

 
1 Kontrollutvalsboka 3. utgåve, januar 2022. 

Aashaug Kontrollutvalg Fjell IKS, Hilde Rasmussen 

Nilsen 2. vara til styret og Anne-Karin F Pettersen 

generalsekretær. 

 

Høsten 2021 gjennomførte arbeidsgruppen en 

undersøkelse blant FKTs medlemmer om hvordan  

henvendelser blir håndtert. Underveis i veilederen 

oppsummerer vi noen fakta og viser eksempler fra 

undersøkelsen. 

 

Målgruppen for veilederen er primært 

kontrollutvalgsmedlemmer og ansatte i 

kontrollutvalgssekretariat.   

 

Det er opp til kontrollutvalget selv å beslutte 

hvordan henvendelser skal behandles. Formålet 

med dette dokumentet er derfor å gi råd og 

anbefalinger. 
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Fakta: 

 

Resultater etter Deloittes uformelle undersøkelse på fagkonferansen juni 

2021: 

 

Henvendelser er en viktig del av kontrollutvalgets arbeid 

✓ 65 prosent svarer ja på spørsmålet om henvendelser er en viktig del av 

kontrollutvalgets arbeid 

 

Henvendelser har ført til at viktige forhold ble avdekket 

✓ 55 prosent svarte at henvendelser har ført til at viktige forhold ble avdekket 

 

Innbyggerne er den viktigste kilden for henvendelser 

✓ 40 prosent svarer at innbyggerne er den viktigste kilden for henvendelser 

✓ Andre kilder er folkevalgte, næringsaktører, ansatte, media og 

organisasjoner 

 

Området for henvendelser er i stor grad byggesak, plan og eiendom 

✓ 40 prosent svarer at henvendelsene gjelder byggesak, plan og eiendom 

✓ Andre tema er økonomi, innkjøp, kontrakt, personalsaker, arbeidsmiljø, 

saksbehandling generelt og barnevern 

 

 

Kilde: Kommunerevisoren 4-2021 
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2.  Kontrollutvalgets mandat og avklaring av roller

 
Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan. God rolleforståelse og et godt 
samarbeid mellom kontrollutvalget og kommunestyret kan bidra til økt interesse for 
kontrollarbeidet.  
 
 

2.1 Kontrollutvalgets mandat og forholdet til 
kommunestyret 

 

Kontrollutvalgets mandat er å være 

kommunestyrets utøvende kontrollorgan. Det 

innebærer at kontrollutvalget skal gi uttalelse om 

kommunens årsregnskap og årsberetning, 

utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll og rapportere til kommunestyret 

om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og 

eierskapskontroller 

 

I tillegg har kontrollutvalget et påseansvar i 

forbindelse med regnskapsrevisjon, 

forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. 

Kontrollutvalget skal også påse at kommunens 

økonomiforvaltning foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak. 

 

Utover det som er bestemt i lov og forskrift, kan 

kontrollutvalget i prinsippet ta opp ethvert forhold 

ved kommunens eller fylkeskommunens 

virksomhet, så lenge det kan defineres som  

kontrollarbeid. 

 

God dialog og samhandling mellom 

kontrollutvalget og kommunestyret gjør det lettere 

å få aksept for at kontrollutvalgets arbeid med 

henvendelser er viktig og relevant. Derfor bør 

kontrollutvalget diskutere hvordan utvalget kan 

skape forståelse og interesse for kontrollutvalgets 

arbeid blant medlemmene i kommunestyret.  

Vedlegg 2 i veilederen lister opp en rekke tiltak for 

god dialog og samhandling med kommunestyret.

 
2 Tillit, KS folkevalgtprogram 2019-2023, kap. 2. 
3 Forvaltningsloven § 2, første ledd bokstav b. 

 

2.2 Rolleavklaringer 
 

Styringsrolle2  

Folkevalgte har fire sentrale roller: 

representasjonsrollen (ombudsrollen), lederrollen, 

styringsrollen og arbeidsgiverrollen. 

Kontrollutvalgets oppgaver med å føre kontroll på 

vegne av kommunestyret, tilhører styringsrollen 

som blant annet handler om oppfølging og 

kontroll. 

 

Henvendelser fra innbyggerne om mulige 

kritikkverdige forhold til kontrollutvalgets 

medlemmer, bør derfor håndteres mer formelt enn 

det rollen som folkevalgt ellers gir rom for. 

 

Arbeidsmåte 

Kontrollutvalgsmedlemmer bør ikke gjøre egne 

undersøkelser av en henvendelse eller starte 

innsamling av fakta. Det kan bli oppfattet som om 

saksbehandlingen er påbegynt før kontrollutvalget 

som organ har gjort sin vurdering. Dersom der er 

behov for å innhente mer informasjon før 

kontrollutvalget får henvendelsen, så gjøres det i 

samarbeid med sekretariatet for å sikre krav til 

forsvarlig saksbehandling. 

 

Kontrollutvalget er ikke et ordinært 

forvaltningsorgan som fatter enkeltvedtak. 3 

Kontrollutvalget kan ikke fatte eller omgjøre vedtak 

som er bindende for administrasjonen.4 Videre 

betyr dette at de som kommer med henvendelser 

til kontrollutvalget, ikke er en part5 i påfølgende 

kontrollsak. Det er ikke klagerett på 

kontrollutvalgets vedtak.  

Det er noen unntak, se vedlegg 4.  

4 Kontrollutvalgsboka 2021, s. 18. 
5 Forvaltningsloven § 2, første ledd bokstav e. 
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3. God forvaltningsskikk 

 

Kontrollutvalget er et offentlig organ6 og sekretariatet skal ivareta organets 

journalførings- og arkivplikt.
 

3.1 God forvaltningsskikk 

 

God forvaltningsskikk bygger på de fire 

grunnleggende forvaltningsverdiene: demokrati, 

faglig integritet, effektivitet og rettssikkerhet. 

Verdiene blir ivaretatt ved at offentlige organ 

følger «forfatningsreglene» i forvaltningsloven, 

offentleglova og arkivloven. 

 

Alle offentlige organ plikter å ha et arkiv som er 

ordnet og innrettet slik at dokumentene er sikret 

som informasjonskilde for samtid og ettertid, jf. 

arkivlova § 6. Et dokument er arkivverdig dersom 

det enten har blitt saksbehandlet eller har verdi 

som dokumentasjon. Det er et sekretariatsansvar 

å forvalte kontrollutvalgets arkiver i tråd med 

gjeldende arkivlov og arkivforskrift.7 

 

Offentlige organ har journalføringsplikt som følge 

av både offentleglova og arkivforskriften.  

Journalen er et viktig redskap for å sikre åpenhet 

om offentlig saksbehandling, og er en forutsetning 

for demokratiet. Det er sekretariatet sitt ansvar å 

sørge for journalføring av kontrollutvalget sine 

dokumenter og korrespondanse. Sekretariatet har 

videre ansvar for å opprettholde personvernet til 

avsender ved å kontrollere at innkommende 

dokumenter helt eller delvis avskjermes, dersom 

det er hjemmel for dette. 

 

Journalen er et viktig arbeidsverktøy som kan 

brukes som dokumentasjon på når en 

henvendelse ble mottatt, og hvordan den blir fulgt  

opp. 

 

 
6 Rettleiar til offentleglova kap. 3.1 omtaler hva som er  
et  offentlig organ, jf. offentleglova § 2.  
7 For mer informasjon om arkiv, se  
FKT og NKRFs felles veileder for arkivordning for 

 

 

Arkivverket har utarbeidet en enkel sjekkliste8 som 

kan være til hjelp for sekretariatet.  

 

3.2 Skriftlige henvendelser 

    

I dag foregår det meste av kommunikasjonen 

digitalt, også det som kommer inn til 

kontrollutvalget. Det brukes mange ulike kanaler, 

former og sjangre. Det som før kanskje kom som 

et brev, kan i dag komme som en SMS, e-post, 

melding på sosiale medier, et dokument via et 

digitalt møte, eller en registrering på en webportal, 

for å nevne noe. Det er sekretariatet sin oppgave å 

avgjøre hva som skal journalføres og arkiveres av 

kontrollutvalgets korrespondanse.9  

 

Det er med andre ord sekretariatets ansvar å 

ivareta hensynet til god forvaltningsskikk. Derfor 

bør utvalgets medlemmer som mottar en 

henvendelse, oversende henvendelsen til 

sekretariatet slik at de kan bli håndtert etter 

fastlagte rutiner.  

 

 

Anbefaling 1 
 

Alle skriftlige henvendelser til kontrollutvalget skal 

journalføres. 

 

 

kontrollutvalgssekretariat (2015) 
8 Sjekkliste for journalføring og arkivering i departementene og 
statlige virksomheter - 2019. 
9 Dokument og saksdokument er nærmere definert i vedlegg 2. 
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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Muntlige henvendelser 

 

Både sekretariatet og kontrollutvalgets 

medlemmer blir noen ganger oppringt av 

innbyggere og andre som mener de har 

informasjon som kontrollutvalget bør se nærmere 

på. Den som ringer bør oppfordres til å gjøre 

henvendelsen skriftlig og sende den til 

sekretariatet.  

 

Alternativt kan mottakers notater fra muntlige 

samtaler arkiveres som et internt notat.  

 

 

 

 

 
 
Anbefaling 2 

 

Muntlige henvendelser må skriftliggjøres for å 

kunne behandles av kontrollutvalget. 

 

 

 

 

Eksempel, skriftlig henvendelse:  

 

Kontrollutvalgets medlem får en 

SMS fra en bekjent der det gis 

informasjon som er interessant og 

som medlemmet tenker at 

kontrollutvalget bør se nærmere på. 

Kontrollutvalgets medlem takker 

avsender for informasjonen og 

informerer om at den blir lagt fram 

for kontrollutvalget til vurdering.  

 

Kontrollutvalgets medlem bør ta 

skjermdump av SMS-dialogen eller 

videresende den til sekretariatet for 

journalføring.  

 

 

Eksempel, muntlig henvendelse:  

 

Et medlem i kontrollutvalget møter en 

innbygger på butikken og 

vedkommende sier at “du som er med i 

kontrollutvalget...” Så gir vedkommende 

informasjon som medlemmet finner 

interessant.  

 

Kontrollutvalgets medlem bør oppfordre 

innbyggeren til å sende det skriftlig 

enten rett til sekretariatet eller via 

medlemmet slik at det kan håndteres og 

journalføres.   
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3.4 Tilbakemelding til avsender – 

sekretariatets veiledningsplikt 

 

Et flertall av de som svarte på undersøkelsen som 

FKT sin arbeidsgruppe gjennomførte høsten 2021, 

svarer at avsender får en bekreftelse på at 

henvendelsen er mottatt og en skriftlig 

underretning om hvordan henvendelsen ble 

behandlet (60 prosent). 

 

Den som henvender seg til et offentlig organ som 

kontrollutvalget er, bør få en skriftlig 

tilbakemelding på at henvendelsen er mottatt og 

journalført. Tilbakemeldingen bør gi informasjon 

om at kontrollutvalget tar den til vurdering og at 

det ikke er klagerett på kontrollutvalgets vedtak. 

Videre bør avsender informeres om at hen ikke er 

part om det blir en sak.  

Tilbakemeldingen bør videre inneholde veiledning 

dersom henvendelsen heller bør rettes til en 

annen instans.  

Avsender har ikke rett på skriftlig tilbakemelding 

etter kontrollutvalgets behandling. 

Kontrollutvalget kan likevel vurdere om avsender 

skal få flere skriftlige tilbakemeldinger. 

 

 

Anbefaling 3 
 
Den som henvender seg til kontrollutvalget må i 

tråd med god forvaltningsskikk få en skriftlig 

tilbakemelding på at henvendelsen er mottatt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Eksempel 1: 

 

 

«Kontrollutvalssekretariatet har på 

vegne av …………….. kontrollutval motteke 

henvendinga di. Alle henvendingar til 

kontrollutvalet vert journalførte som 

innkomen post med namn på avsendar(-

ar). 

 

Henvendinga di vert lagt fram for 

kontrollutvalet til vurdering. Om 

kontrollutvalet vel å gå nærare inn på 

det som henvendinga gjeld, vil du kunne 

sjå i møteprotokollen som du finn på 

heimesida vår.  

 

Ut over dette vil du ikkje få noko meir 

svar frå kontrollutvalet på henvendinga 

di. 

 

Vi gjer deg merksam på at 

kontrollutvalet kun har plikt til å 

behandle dei saker som kommunestyret 

ber dei om, eller der det går fram av 

forskrift om revisjon i kommunar.  Når 

det gjeld henvendingar frå andre enn 

kommunestyret eller revisjonen, må 

kontrollutvalet sjølve vurdere om dei vil 

prioritere å sjå nærare på det ei 

henvending tek opp. 

 

På generelt grunnlag kan ein seie at det 

er utanfor kontrollutvalet sitt mandat og 

reglement å behandle henvendingar 

som gjeld klagesaker, saker som er til 

behandling i rettsapparatet, usemje i 

politiske vedtak eller varsel etter 

Arbeidsmiljøloven kap. 2a.» 

 

 

Kilde:  

Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS 
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Eksempel 2 

 

Kontrollutvalssekretariatet har på vegne av …………….. 

kontrollutval motteke henvendinga di. Alle henvendingar til 

kontrollutvalet vert journalførte som innkomen post med 

namn på avsendar(-ar). Henvendinga di vert lagt fram for 

kontrollutvalet til vurdering. 

 

Utan at vi har vurdert henvendinga di, vil vi på generelt 

grunnlag seie at det i hovudsak er utanfor kontrollutvalet sitt 

mandat og reglement å behandle henvendingar som m.a. 

gjeld klagesaker, saker som er til behandling i 

rettsapparatet, usemje i politiske vedtak eller varsel etter 

Arbeidsmiljøloven kap. 2a. 

 

Vi gjer deg merksam på at kontrollutvalet kun har plikt til å 

behandle dei saker som  kommunestyret ber dei om, eller 

der det går fram av kommunelova kapittel 23 og 24 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83 og 

forskrift om kontrollutval og revisjon i kommunar 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-904 . 

Når det gjeld henvendingar frå andre enn kommunestyret, 

må kontrollutvalet sjølve vurdere om dei vil prioritere å sjå 

nærare  på det henvendinga tek opp. 

 

Vi gjer også merksam på at kontrollutvalet ikkje er eit 

forvaltningsorgan som fattar enkeltvedtak etter 

forvaltningslova § 2. Personar som henvender seg til 

kontrollutvalet er ikkje å rekne som part i ei eventuell 

påfølgjande kontrollsak. Det vil difor ikkje vera klagerett på 

vedtak gjort av kontrollutvalet, eller andre partsrettar etter 

forvaltningslova § 28 knytt til vedtak gjort av utvalet. 

 

Du vil etter behandlinga i kontrollutvalet verta orientert om 

vedtaket, men som det går fram over vil du ikkje ha klagerett 

på vedtaket. 

 

 

 

Kjelde: 

Vestland fylkeskommune, sekretariat for kontrollutval 
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4. Sekretariatets behandling av henvendelser  

 
Det er ulik praksis for hvordan henvendelser blir saksbehandlet før de legges fram 
for kontrollutvalget.  
 

4.1 Ulik praksis 
 

I undersøkelsen som arbeidsgruppen 

gjennomførte blant FKTs medlemmer høsten 

2021, stilte vi spørsmål om hvordan 

henvendelsene blir lagt fram for kontrollutvalget. 

Svarene tyder på at det er ulik praksis.   

 

Flertallet (63 prosent) svarer at de legger alle 

henvendelser fram som informasjons- 

eller meldingssak. I møte avgjør kontrollutvalget 

hva som er innenfor mandatet og hva som skal 

utredes videre av sekretariatet.   

 

Under 20 prosent svarte at sekretariatet 

saksbehandler alle henvendelser før de blir lagt 

fram for kontrollutvalget som sak.  

 

Det kan bety at sekretariatet i saksfremlegget 

gjør en vurdering av om saken hører inn under 

kontrollutvalgets mandat, og gir en anbefaling.  

 

Rundt 20 prosent svarte at sekretariatet kun 

saksbehandler henvendelser som er innenfor 

mandatet til kontrollutvalget.  Svarene kan tyde 

på at det er utvalgsleder som forhåndsvurderer 

hva som hører inn under mandatet. 

 
Hvilken ordning som velges vil innvirke på hvor 
lang tid det tar fra en henvendelse kommer inn 
og til den er ferdigbehandlet.  
 
 

4.2 Forslag til fremgangsmåte 
 

Retningslinjer for hvordan kontrollutvalget 

behandler henvendelser, kan bidra til en større 

forutsigbarhet og økt tillit til saksbehandlingen. 

Retningslinjer må være i tråd med 

forvaltningslovens regler og god forvaltningsskikk.  

Saksbehandlingen kan foregå på følgende måte: 

 

✓ Sekretariatet gjør en vurdering av innholdet i 

henvendelsen. Her kan spørsmålene i 

«trafikklysmodellen» være et egnet 

hjelpemiddel.  

 

✓ Hvis henvendelsen åpenbart er utenfor 

kontrollutvalgets mandat, svarer sekretariatet 

avsender og legge henvendelsen og svaret 

fram for kontrollutvalget til orientering. 

 

✓ Henvendelser som ikke åpenbart er utenfor 

kontrollutvalgets mandat, drøfter sekretariatet 

med kontrollutvalgets leder som avgjør om 

henvendelsen skal settes opp som sak på 

sakslisten.  

 

✓ For henvendelser som skal på sakslisten, gjør 

sekretariatet en vurdering av innholdet i 

henvendelsen og kommer med et forslag til 

kontrollutvalget om hvordan den kan håndteres, 

i tråd med vanlig saksforberedelse.  

 

 

Anbefaling 4  

Kontrollutvalget bør utarbeide egne 

retningslinjer for håndtering av henvendelser.  

Disse bør inneholde en fremgangsmåte for 

saksbehandling av henvendelser.  
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5. Kontrollutvalgets vurdering av henvendelser  

 

Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp ethvert forhold ved kommunens virksomhet, 

så lenge det kan defineres som kontrollarbeid. I vurderingen av hvilke henvendelser 

som kontrollutvalget skal gå videre med, kan det være nyttig å stille noen 

kontrollspørsmål.  

 

5.1  «Trafikklysmodellen»  

 

Hvorvidt kontrollutvalget skal følge opp en 

ekstern henvendelse bør skje utfra en helhetlig 

vurdering. "Trafikklysmodellen" kan være et 

nyttig hjelpemiddel. 

 

«Trafikklysmodellen» på neste side er utarbeidet 

av Deloitte AS. Tabellen nevner noen aktuelle 

spørsmål kontrollutvalget bør stille seg når 

utvalget skal bestemme om henvendelses er en 

sak som skal følge opp eller ikke. Listen er ikke 

uttømmende, og relevansen av det enkelte 

spørsmål kan vektes ulikt.  

 

Selv om kontrollutvalget i prinsippet kan ta opp 

ethvert forhold ved kommunens virksomhet, 

faller det utenfor utvalgets mandat å vurdere om 

politiske vedtak er formålstjenlige. Utvalget skal 

heller ikke brukes som arena for «omkamp.  

 

 
Anbefaling 5 

 

Kontrollutvalget bør bruke «trafikklysmodellen» 

når kontrollutvalget skal vurdere om innholdet i 

en henvendelse skal følges opp.  

 

 

 

5.2 Henvendelser som faller utenfor 
kontrollutvalgets mandat 

Kontrollutvalget bør unngå å gå videre med saker 

som dreier seg om en enkeltsak, som er under 

behandling i et annet organ eller som har en 

annen naturlig behandlingsvei, som hos politiet, 

rettsapparatet, statsforvalteren, sivilombudet, 

KOFA, klageorgan i kommunen eller kommunens 

varslingskanal. Vedtak i en enkeltsak kan likevel 

avdekke systemsvikt som kontrollutvalget kan 

vurdere å se nærmere på.   

Dersom henvendelsen gjelder et avvik, må det 

vurderes om det er andre instanser i kommunen 

som først skal vurdere dette, og om det dekkes av 

internkontrollen. 

Henvendelser kan medføre mye støy og uklarhet 

rundt hvilken rolle kontrollutvalget kan og skal ha i 

en konkret sak. Fallgruvene kan være mange 

dersom kontrollutvalget involverer seg i en sak 

som egentlig ikke egner seg for kontrollutvalget 

og de verktøyene kontrollutvalget disponerer. Det 

er fare for at oppfølging av henvendelser 

fortrenger risikoområder der behovet for kontroll 

er større. Kontrollutvalget må også være forberedt 

på at det er sannsynlig at de ikke vil klare å møte 

forventningene til den som har kommet med 

henvendelsen. 

 

Anbefaling 6  

 

Kontrollutvalget bør unngå å gå videre med 

saker som utrykker generell misnøye med et 

politisk fattet vedtak, dreier seg om en 

enkeltsak, er under behandling i at annet organ 

eller har en annen naturlig behandlingsvei.  
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Tabell 1 Kilde: Deloitte AS 

Sentrale spørsmål – «Trafikklysmodellen» 
 
Kryss på røde felt kan peke i retning av å ikke følge opp 
henvendelsen, mens kryss på grønne felt kan tale for å følge 
opp henvendelsen.  
 

Ja Delvis Nei Ukjent 

Vedrører henvendelsen misnøye med et politisk fattet vedtak?     

Dreier henvendelsen seg om en klage på et enkeltvedtak som 
kommunen har fattet? 

    

Viser henvendelsen til lovbrudd, manglende etterlevelse av 
kommunale rutiner eller manglende oppfølging av kommunale 
vedtak? 

    

Viser henvendelsen til en risiko knyttet til system, rutiner, 
praksis i kommunen mer generelt innenfor et område? 

    

Dreier henvendelsen seg i hovedsak om en isolert hendelse?     

Er henvendelsen under annen behandling i et annet organ? 
(rettsapparat, sivilombud, statsforvalter, KOFA, klageorgan i 
kommunen, varslingskanal)? 

    

Er det annen naturlig behandlingsvei for   henvendelsen (ref. 
organene nevnt over)? 

    

Kan henvendelsen, og henvendelsens oppmerksomhet, bidra 
til at det stilles spørsmål om tilliten til kommunens 
saksbehandling av en type saker? 

    

Berører henvendelsen et tema som kontrollutvalget allerede 
har vurdert som aktuelt for oppfølging i sin risiko- og 
vesentlighetsanalyse? 

    

Foreligger området som et tema i plan for 
forvaltningsrevisjon eller plan for eierskapskontroll? 

    

Kan en gjennomgang bidra til læring og forbedring?     

Bør henvendelsen prioriteres foran andre planlagte oppgaver?     
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6. Kontrollutvalgets oppfølging av henvendelser  

 

Hvordan kontrollutvalget kan gå videre med henvendelsen, er avhengig av 

ressurssituasjonen og sakens karakter.
 

6.1  Ressurser 

Kontrollutvalget skal hvert år utarbeide framlegg 

til budsjett som skal behandles i 

kommunestyret. For å gi kontrollutvalget gode 

arbeidsvilkår må kommunestyret stille 

nødvendige ressurser til disposisjon. 

Kontrollutvalget må på sin side synliggjøre for 

kommunestyret at det kan oppstå uventede 

situasjoner, som for eksempel henvendelser fra 

innbyggere, som kontrollutvalget må følge opp. 

Hvis kontrollutvalget ikke har tilgjengelige 

budsjettmidler, kan utvalget fremme sak om 

ekstramidler fra kommunestyret. 

Anbefaling 7 

 

Kontrollutvalget bør i sitt budsjettframlegg ta 

høyde for uforutsette kontrollhandlinger.   
 

 

6.2  Valg av kontrollhandlinger 

 

Under følger noen eksempler på 

fremgangsmåter for kontrollutvalget: 

 

Samle informasjon 

Kontrollutvalget kan be sekretariatet om å samle 

inn informasjon som angår henvendelsen. 

Kontrollutvalget vurderer om det skal gjøre 

videre undersøkelser.   

 

Orienteringer 

Kontrollutvalget kan invitere kommune-

direktøren eller andre til å orientere om 

kommunens system og rutiner for den type 

saker eller om det den konkrete henvendelsen 

tar opp. Dette kan gi kontrollutvalget et grunnlag 

for å vurdere om et saksfelt er tilstrekkelig 

belyst, eller om det er behov for ytterligere 

oppfølging og undersøkelse. 

 
10 Jf. kommuneloven § 23-6, siste ledd. 
11 Høring i kontrollutvalget? Veileder for høringer (2014). 

 

Inn i ROV-analysen 

Kontrollutvalget kan ta det henvendelsen peker  

på videre med som innspill til mulig risiko i  

risiko- og vesentlighets analyse (ROV), eller til 

eksisterende prosjekt som gjelder samme tema i 

plan for forvaltningsrevisjon eller 

eierskapskontroll. 
 

Kartlegging (forundersøkelse) 

Dersom man ønsker en begrenset undersøkelse 

av et område, kan kontrollutvalget undersøke 

forholdet nærmere uten å foreta en større 

undersøkelse av området – i alle fall ikke i første 

omgang. Kontrollutvalget kan også vedta å 

gjennomføre en konkret leverandørkontroll.10 
 

Forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll 

Kontrollutvalget kan vedta å gjennomføre en 

forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll. 

Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll betyr 

at man velger en systematisk tilnærming for å 

vurdere temaet som henvendelsen dreier seg 

om. 
 

Videre undersøkelser  

Dersom henvendelsen gjelder et spesifikt tilfelle 

som ikke egner seg for en systemgjennomgang 

slik en forvaltningsrevisjon ofte er, kan 

kontrollutvalget be om at det blir foretatt en mer 

omfattende undersøkelse. 
 

Høring11 

En høring finner sted i forbindelse med møter i 

kontrollutvalget, der bestemte personer blir bedt 

om å svare muntlig på spørsmål fra 

medlemmene. Kontrollutvalget kan også be om 

at den som skal høres leverer inn sitt innspill 

skriftlig i forkant av høringen.
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7. Synliggjøring av kontrollutvalgets arbeid 

 

Henvendelser til kontrollutvalget kan være verdifulle informasjonskilder. Gjennom å 
informere om hva som er kontrollutvalgets rolle, hvilke oppgaver det har, og hvordan 
utvalget jobber, kan kontrollutvalget legge til rette for en økt forståelse for utvalgets 
mandat.  

 

7.1 Informasjon til innbyggere og andre 

Innbyggere og offentligheten ellers har ofte lite 

kjennskap til hva som er kontrollutvalgets 

oppgaver. Synlighet og åpenhet er et mål for den 

offentlige forvaltningen generelt, og synliggjøring 

av kontrollutvalgets rolle, mandat og hvordan 

utvalget jobber kan bidra til flere og mer relevante 

henvendelser.  

Kontrollutvalget mottar henvendelser. For at 

henvendelsene skal bli en verdifull 

informasjonskilde, bør kontrollutvalget ha en 

tydelig kommunikasjon om hva som er 

kontrollutvalgets mandat og hvordan utvalget 

jobber. For å avklare forventningene, kan det være 

viktig å formidle at kontrollutvalget hele tiden 

prioriterer ut fra risiko, vesentlighet og annen 

kjennskap til innholdet i henvendelsen innenfor 

sitt mandat.  

 

7.2 Kommunikasjonsstrategi 

Noen enkle retningslinjer for hvordan den interne 

og eksterne kommunikasjon skal bidra til å 

synliggjøre kontrollutvalgets arbeid, kan 

nedfelles i en kommunikasjonsstrategi. Det kan 

hjelpe kontrollutvalget til å nå sine mål, og man 

kan i større grad forutse konsekvensene av det 

som formidles.   

 

Mediene gir en mulighet til å kommunisere med 

innbyggerne. Gjennom å være åpen, troverdig og 

vise tydelighet i hva som er kontrollutvalgets 

rolle, kan innbyggerne og mediene oppfatte 

kontrollutvalget som et ryddig og viktig 

kontrollorgan. Spørsmål som bør vurderes er 

hvilke medier som er aktuelle å bruke, hvilke 

type saker man bør være varsom med å 

kommentere og hvordan utvalget gjennom 

media kan nå sine mål over for de ulike 

gruppene.  

 

Ønsker utvalget å velge en aktiv strategi der 

kontrollutvalget går ut i media og kommenterer 

saker? Eller ønsker utvalget å velge en mer  

tilbakeholden strategi hvor utvalget kun 

responder når de blir utfordret? Hvilken rolle 

kontrollutvalget tar i media, avhenger av hvordan 

utvalget ønsker å jobbe. Det viktige er å skape 

tillit til at kommunen er underlagt en 

betryggende, folkevalgt kontroll. 

 

Hvilken strategi som velges vil også være 

avhengig av den politiske kulturen i den enkelte 

kommune. Målet kan nås på ulike måter, men 

utvalget må være bevisst på hva som kan bli 

konsekvensene av de ulike valgene.  

 

 

Anbefaling 8 

 

Kontrollutvalget bør drøfte hvordan utvalget vil 

synliggjøre sin rolle og mandat, og hvorfor 

utvalget ønsker å motta henvendelser.    

Eksempel: 
 
Informasjon til innbyggere og 
andre som kan legges ut på 
hjemmesiden til sekretariatet 
eller kommunen: 
 
https://sekom.no/om-sekom/kva-
gjer-sekom/innspel-til-
kontrollutvala.17203.aspx 
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VEDLEGG 1 Eksempel på retningslinjer for håndtering av 
henvendelser til kontrollutvalget 

 

1. Henvendelser til kontrollutvalgsmedlemmer 

Henvendelser til kontrollutvalgsleder eller -medlemmer må til sekretariatet for 

journalføring og saksbehandling.  
  

2. Muntlige henvendelser 

Muntlige henvendelser må skriftliggjøres for å kunne journalføres og saksbehandles av 

sekretariatet.    
  

3. Sekretariatets saksbehandling før kontrollutvalgets møte  

Sekretariatet journalfører og arkiverer henvendelsen i tråd med rutiner for journalføring og 

arkivering. 

  

Sekretariatet gjør en vurdering av innholdet i henvendelsen i forhold til kontrollutvalgets 

mandat, «trafikklysmodellen» og vanlige krav til saksforberedelse.  
 

Hvis henvendelsen åpenbart er utenfor kontrollutvalgets mandat, svarer sekretariatet 

avsender i tråd med pkt. 4 og legger henvendelsen og svaret fram for kontrollutvalget til 

orientering. 
  

Alle andre henvendelser drøfter sekretariatet først med kontrollutvalgets leder. Om 

nødvendig kan sekretariatet gjøre enkle avklaringer, for eksempel om henvendelsen er til 

behandling hos annen instans. Kontrollutvalgets leder beslutter om henvendelsen skal 

settes opp som sak på sakslisten.  
  

For henvendelser som skal på sakslisten, gjør sekretariatet en vurdering av innholdet i 

henvendelsen og kommer med et forslag til kontrollutvalget om hvordan den kan 

håndteres, i tråd med vanlig saksforberedelse.  
  

4. Tilbakemelding til avsender  

Alle som henvender seg til kontrollutvalget må få tilbakemelding fra sekretariatet om at 

den er mottatt og blir vurdert. Om nødvendig gis det veiledning om hva som er rett 

instans for henvendelsen.   
  

5. Partsrettigheter 

Avsender har ingen partsrettigheter i en eventuell sak som behandles i kontrollutvalget. 

Avsender har heller ingen klagerett på kontrollutvalgets eventuelle vedtak om å ikke gå 

videre med saken.  
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6. Kontrollutvalgets vurderinger og prioriteringer 

På grunnlag av saksutredningen fra sekretariatet vurderer kontrollutvalget i møte, om og 

eventuelt hvordan henvendelsen skal følges opp. 

  

Kontrollutvalget kan bruke «trafikklysmodellen» som hjelp i sin vurdering av om 

henvendelsen egner seg til oppfølging av kontrollutvalget. 

  

Kontrollutvalget må i tillegg vurdere om utvalget har ressurser til å følge opp den aktuelle 

problemstillingen. 
  

7. Kontrollutvalgets handlingsalternativer 

Kontrollutvalgets handlingsalternativer kan være:  

a. Kontrollutvalget vurderer at dette ikke er en sak som kontrollutvalget vil følge opp og 
tar henvendelsen til orientering.  Saken avsluttes.  

b. Kontrollutvalget vedtar å følge opp henvendelsen ved å be om mer informasjon.  
Utvalget kan for eksempel be kommunedirektøren om å gi informasjon i neste møte. 
Utvalget kan også be sekretariatet om å hente inn mer informasjon. 

c. Kontrollutvalget vedtar å følge opp henvendelsen med en kontrollhandling. 
  
 

8. Hvis henvendelsen skal følges opp med en kontrollhandling 

Dersom kontrollutvalget mener at henvendelsen dreier seg om et saksfelt som utvalget 

bør se nærmere på, må kontrollutvalget vurdere følgende: 

- Tilsier en risiko- og vesentlighetsvurdering at utvalget skal bruke ressurser på saken, 
nå eller senere?  

- Hvilken kontrollaktivitet er det mest hensiktsmessig å iverksette dersom det skal 
gjennomføres en kontroll?  

- Skal den aktuelle henvendelsen brukes direkte i selve kontrollen eller skal den brukes 
indirekte til å indikere risikoen på et område?  
  

Dersom forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll er aktuell kontrollaktivitet, kan 

saksfeltet settes på planen for forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll når det skal lages 

ny plan eller planen skal rulleres. Eventuelt kan saksfeltet inkluderes i formål og/eller 

problemstillinger i en forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll som skal bestilles. 

  

Dersom utvalget vedtar å bestille en forvaltningsrevisjon eller annen undersøkelse, følges 

vanlige prosedyrer for dette, jf. pkt. 9. 
   

9. Videre behandling  

Det videre forløpet i saksbehandlingen følger de vanlige prosedyrene i tråd med 

bestiller/utfører-modellen, tilsvarende som for en forvaltningsrevisjon eller den 

kontrollformen som er valgt av kontrollutvalget.  

94



 

18  

VEDLEGG 2 Tiltak for god dialog og samhandling med 
kommunestyret 

 

✓ Kontrollutvalgets medlemmer bør inviteres til kommunestyrets folkevalgtopplæring 
slik at de får samme innsikt i rollen som folkevalgt. Her bør også kommunestyrets og 
kontrollutvalgets kontrolloppgave være tema.  

 

✓ Kontrollutvalget/sekretariatet bør tidlig i valgperioden holde en presentasjon for 

kommunestyret om arbeidet til kontrollutvalget. 

 

✓ Kontrollutvalget bør årlig ha et dialogmøte med ordfører hvor de snakker om hvilke 

forventninger kommunestyret og kontrollutvalget har til hverandre, og om det er saker 

eller områder som kontrollutvalget bør følge med på. Dette bør følges opp.   

 

✓ Kontrollutvalget bør ta initiativ overfor kommunestyret til å drøfte rutiner for hvor ofte 

kontrollutvalget skal rapportere om sitt arbeid, utover det som er lovpålagt. 

 

✓ Kontrollutvalget kan avtale med ordfører at protokollen fra kontrollutvalgets møter blir 

lagt fram som referatsak i kommunestyret. Kontrollutvalgets leder kan be om taletid 

for å gi utfyllende informasjon, også om kontrollutvalgets leder ikke er medlem av 

kommunestyret. 

 

✓ Kontrollutvalgets leder bør ta ordet når kommunestyret skal behandle rapporter fra 

kontrollutvalget og orientere om funn og anbefalinger som utvalgets forslag til vedtak 

bygger på, også om kontrollutvalgets leder ikke er medlem av kommunestyret. 

 

✓ Alle medlemmer, evt. ordfører og gruppeledere i kommunestyret, kan med fordel 

involveres i ROV-prosessen12 og få mulighet til å komme med innspill på viktige 

temaer som kan legges inn i planene før behandling i kommunestyret. 

 

✓ Kontrollutvalget bør midtveis i perioden rullere vedtatt plan, og også her kan f.eks. 

gruppeledere og andre folkevalgte, inviteres til å komme med innspill til nye temaer 

for revisjonen. 
 

✓ Plan for utvalgets arbeid bør oversendes kommunestyret til orientering. 
 

✓ Årsrapporten fra kontrollutvalget bør utformes på en måte som vekker interesse for 

utvalgets arbeid.  
 

✓ I kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning kan utvalget legge 

inn temaer og problemstillinger som kan være av interesse for 

kommunestyrets medlemmer, f.eks. kommunal økonomisk bærekraft (KØB

 
12 Risiko- og vesentlighetsvurdering  
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VEDLEGG 3  Hva er et saksdokument? 
 

 

Offentleglova § 4 har definert hva som er å regne som saksdokument.  

Et dokument er informasjon som kan presenteres som en samlet, avgrenset helhet. Det kan 

være en e-post, en video, en SMS, et tradisjonelt brev på papir, eller en PDF-fil. Det er ikke 

teknologien eller formatet som bestemmer om noe er et dokument.  

 

For å vite om noe er et saksdokument må en først vurdere om innholdet gjelder 

virksomhetens ansvarsområde. Og om det har kommet inn til, lagt fram for eller opprettet av 

virksomheten. Det meste sekretariatet oppretter på vegne av kontrollutvalget er å regne som 

saksdokumenter når det er sendt ut.  

Offentleglova § 4 nevner også hva som ikke er å regne som saksdokument. 

 

Er dokumentet sendt inn eller ut av virksomheten? 

 

Hvis du har fått en henvendelse, eller selv henvendt deg til noen utenfor din egen virksomhet, 

regnes denne kommunikasjonen som «sending» inn eller ut. Det er ikke kanalen eller 

metoden som avgjør dette, men om dokumentet har blitt formidlet til eller fra en representant 

for virksomheten.  

 

Blir dokumentet saksbehandlet og har verdi som dokumentasjon? 

 

Terskelen for hva som regnes som saksbehandling er lav. Saksbehandling er når du 

sammenstiller, vurderer eller bruker informasjon, for så å forberede eller ta en avgjørelse på 

vegne av virksomheten.  
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VEDLEGG 4 Om klagerett over kontrollutvalgets vedtak 

 
 

I veilederens kapittel 2.2 Rolleavklaringer , andre avsnitt under overskriften 

Arbeidsmåte står det:  

Kontrollutvalget er ikke er et ordinært forvaltningsorgan som fatter enkeltvedtak 13. 

Kontrollutvalget kan ikke fatte eller omgjøre vedtak som er bindende for 

administrasjonen14. Videre betyr dette at de som kommer med henvendelser til 

kontrollutvalget, er ikke en part 15 i påfølgende kontrollsak. Det er ikke klagerett på 

kontrollutvalgets vedtak.   

Det er noen unntak, se vedlegg 4.  

 

Her er en nærmere redegjørelse om hovedregelen og unntakene knyttet til kontrollutvalgets 

vedtak og eventuell klagerett på disse: 

Kontrollutvalget i kommuneloven og forvaltningsloven 
- Etter kommuneloven § 5-1 andre ledd bokstav d) er kontrollutvalget et «folkevalgt 

organ». 

- Kommunelovens kapittel 11 regulerer hvordan saksbehandling skal skje i folkevalgte 

organ. I denne sammenheng er det særlig relevant å vise til kommuneloven § 11-2 

som sier at «Folkevalgte organer skal behandle saker og treffe vedtak i møter». 

 

Hovedreglene i forvaltningsloven § 2 og § 28 
- Et vedtak er ifølge forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a) «en avgjørelse som 

treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt eller konkret er 

bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer (enkeltpersoner eller andre 

private rettssubjekter)». 

Det er klart etter forvaltningsloven og kommuneloven at kontrollutvalget fatter vedtak. 

- Et enkeltvedtak er ifølge forvaltningsloven § 2 første ledd b) «et vedtak som gjelder 

rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer».  

Det er klart at de aller fleste av kontrollutvalgets vedtak ikke utløser noen rettigheter 

eller plikter for bestemte personer. 

- Retten til å klage er regulert i forvaltningsloven § 28. Det er en forutsetning at det 

dreier seg om et enkeltvedtak.  

 

Særlige vedtak som utløser klagerett 
I forvaltningsloven § 2 er det nevnt noen særskilte avgjørelser som regnes som enkeltvedtak. 

At disse avgjørelsene regnes som enkeltvedtak gjør at de utløser klagerett for parter eller 

andre med rettslig klageinteresse. Dette gjelder også hvis det er kontrollutvalget som har 

fattet avgjørelsen. 

 
13 Forvaltningsloven § 2, første ledd bokstav b 
14 Kontrollutvalgsboka 2021, s. 18. 
15 Forvaltningsloven § 2, første ledd bokstav e 

97

https://lovdata.no/lov/1967-02-10/%C2%A72


 

21  

Avgjørelsene § 2 nevner er: 

- Avgjørelse som gjelder ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed eller forflytting av 

offentlig tjenestemann. 

- Vedtak om å ilegge offentlig tjenestemann ordensstraff eller tilstå ham pensjon. 

- Avgjørelser som gjelder avvising av en sak16 eller bruk av særlige tvangsmidler for å 

få gjennomført et vedtak. 

Forvaltningsloven har også enkelte særlige bestemmelser om klagerett over avgjørelser som 

ikke i seg selv kan regnes som egne enkeltvedtak, og visse særlige regler for behandlingen 

av slike klager: 

- Den som blir pålagt å gi opplysninger har rett til å klage over pålegget dersom han 

mener at han ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi opplysningene, jf. 

forvaltningsloven § 14. 

- Den som blir utsatt for husundersøkelse, bokettersyn og annen gransking som ikke 

blir utført på offentlig kontor eller tjenestested, har rett til å klage over at granskingen 

fremmes, jf. forvaltningsloven § 15. 

- En part som får avslag på begjæring om innsyn i et bestemt dokument eller om å få 

gjøre seg kjent med en bestemt opplysning som gjelder parten/partens sak, har 

klagerett, jf. forvaltningsloven § 21. 

Sist, men ikke minst, så må det også nevnes at avslag på innsyn etter offentleglova kan 

påklages, jf. offentleglova § 32. 

Forvaltningslovens kapittel VI regulerer nærmere vilkårene for å klage og hvordan eventuell 

klagebehandling skal skje. 

 

 
16 Norsk Lovkommentar, note 49 til Forvaltningsloven: 
Ved Jan Fridthjof Bernt. Noten er sist hovedrevidert 06.12.2017. 
 
«Det følger av § 2 tredje ledd at avgjørelser som går ut på å avvise en sak, helt skal følge reglene 
for enkeltvedtak, slik at reglene i lovens kap. IV-VI kommer til anvendelse. 
 
Avvisning etter § 2 tredje ledd vil si at vedkommende forvaltningsorgan beslutter å ikke treffe 
realitetsavgjørelse i en sak som formelt er innbrakt for organet, eller avviser en klage fremsatt 
etter § 28, f.eks. fordi den er for sent fremsatt eller at klager ikke har klagerett. Se også § 28 
tredje ledd, om når det er klagerett over klageinstansens vedtak om avvisning av klage. 
 
Det vil også være avvisning om et forvaltningsorgan returnerer søknad eller annen henvendelse 
under henvisning til at det ikke er rett organ, eller at dette ikke er et spørsmål som forvaltningen 
skal ta stilling til.» 
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