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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/84 
Dokumentnr.: 18 
Løpenr.: 133638/2022 
Klassering: 3014-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 09.05.2022 22/11 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 
Fredrikstad, 11.04.2022 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Saksliste er fremlagt og godkjent av kontrollutvalgets leder 
 

Vurdering 
Innkalling og saksliste godkjennes 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/84 
Dokumentnr.: 16 
Løpenr.: 133623/2022 
Klassering: 3014-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 09.05.2022 22/12 

 

Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalgets leder og nestleder signerer protokoll 
 
Fredrikstad, 11.04.2022 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kontrollutvalgets rutine som ble behandlet i møte 27.01 2020 skal det ved hvert 
møte settes opp en sak «Valg av en representant til signering av protokoll». 
 
Utvalget var enige om at leder og nestleder signerer protokoll. Ved forfall velges annen 
person. 
 

Vurdering 
Ingen 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/80 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 72595/2022 
Klassering: 3014-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 09.05.2022 22/13 

Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og årsrapport for 2021 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2021 for Indre Østfold 
kommune som vist i vedlegg 1 til saken 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2021 sendes kommunestyret 
med kopi til formannskapet. 

 
Fredrikstad, 21.04.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2021 for Indre Østfold 

kommune. 
2. Sekretariatets underdokumentasjon til forslag til uttalelsen til årsregnskap og 

årsrapport 2021 for Indre Østfold kommune 
3. Revisjonsberetning for 2021 – Indre Østfold kommune, datert 12.04 2022. 
4. Årsregnskapet 2021 for Indre Østfold kommune.  
5. Interaktiv årsrapport 2021 for Indre østfold kommune, avgitt 31. mars 2022, kan leses 

her: Årsrapport 2021 - Indre Østfold kommune 
 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Lov om kommuner og fylkeskommuner (LOV-2018-06-22-83) 
 Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (FOR-2019-06-17-904) 
 Forum for Kontroll og Tilsyn – Veileder til kontrollutvalgets uttalelse til kommunens 

årsregnskap og årsberetning 
 NKRF – kontroll og revisjon i kommunene - Veileder til kontrollutvalgets uttalelse til 

kommunens årsregnskap og årsberetning 
 Tallanalyse av økonomien - Excel arbeidsdokument for ØKUS KOF 
 

Saksopplysninger 
I følge kommuneloven § 14-6 skal kommunen for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og 
årsberetning. I henhold til forskriftens kapittel 5, om årsregnskap og årsberetning for 
kommuner og fylkeskommuner fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 07.06 
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2019, skal årsregnskapet inneholde driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, 
økonomiske oversikter og noter. I henhold til kommunelovens § 14-7 skal kommunen 
utarbeide en årsberetning for kommunens samlete virksomhet. I årsberetning fra kommunen 
skal det blant annet skal gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme 
foretakets stilling og resultat m.m. 
 
Gjeldende tidsfrister for avleggelse av årsregnskapet og årsberetningen er: 

 kommunens årsregnskap skal være avlagt innen 22. februar etter regnskapsåret 
 kommunens årsberetning utarbeides innen 31. mars 

 
I følge kommuneloven § 24-8 skal revisor avgi en revisjonsberetning til kommunestyret. I 
revisjonsberetningen skal revisor 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 
 

Gjeldende tidsfrist for avleggelse av revisjonsberetning er 15 april. 
 
I henhold til kommunelovens § 14-3 skal kontrollutvalget uttale seg til kommunestyret om 
årsregnskapene og årsberetningene før formannskapet innstiller til vedtak. Jamfør forskrift 
om revisjon og kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 3 - 2. ledd.  
 
Kontrollutvalget har i sitt arbeid med uttalelsen støttet seg på de to veilederne om 
«Kontrollutvalget uttalelse til kommunen årsregnskap og årsberetningen» 
som er utgitt av henholdsvis Forum for Kontroll og Tilsyn og NKRF – kontroll og revisjon i 
kommunene.  

 

Vurdering 
I kontrollutvalgets forslag til uttalelse har sekretariatet med bakgrunn i avlagte årsregnskap 
og årsrapport for 2021, innarbeidet ulike tallstørrelser knyttet til kommunes 
regnskapsresultat og om forhold som påvirker årets resultat. Videre har enkelte nøkkeltall 
som netto driftsresultat, gjeldsgrad, størrelse på fond og likviditetstall tatt inn i uttalelsen. 
Forhold av betydning i revisjonsberetning innarbeides i forslaget til uttalelsen. Sekretariatet 
har gitt en oppsummering av sine observasjoner i vedlegg 2 i saken og denne er kun ment til 
å understøtte kontrollutvalgets utarbeidelse for forslag til uttalelsen. 
 
Sekretariatet viser i sin helhet til kontrollutvalgets forslag til uttalelse til årsregnskap og 
årsrapport 2021 i vedlegg 1.   
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å avgi uttalelse til årsregnskapet og årsrapport 2021 
for Indre Østfold kommune som vist i vedlegg 1. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 
og årsrapport 2021 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
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 Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS KOF) 
Besøksadresse: Dikeveien 29, 1661 Rolvsøy Postadresse: Dikeveien 29, 1661 ROLVSØY 
E-postadresse:rona@fredrikstad.kommune.no Webadresse: www.fredrikstad.kommune.no/okus 
Telefon: 900 86 740 Telefaks:  Tlf. saksbeh.: 452 55 251 Orgnr. 926 367 358  

 
Kommunestyret i Indre Østfold kommune 
 
 
  
   
 
 
Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 
 2022/80-1-61558/2022-BJGU  3014-186 23.02.2022 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap- og årsrapport 2021 for Indre Østfold 
kommune 
 
I henhold til forskrift for kontrollutvalg og revisjon § 3, avgir herved kontrollutvalget sin 
uttalelse til årsregnskap og årsrapport for 2021.  
 
Kontrollutvalget har den 09.05 2022 behandlet årsregnskap og årsrapport for 2021 for Indre 
Østfold kommune som er avgitt av kommunedirektør. Østre Viken kommunerevisjon har 
avgitt tilhørende revisjonsberetning, datert 12.04 2022.  
 
Årsregnskap, årsrapport og revisjonsberetning for 2021 er avlagt innen gjeldende tidsfrister. 
 
Kommunen har i 2021 et netto positivt driftsresultat på kr. 208 510 454,-. Drifts- og 
investerings regnskap er begge avsluttet i henhold til bestemmelsene i lov og forskrift.  
 
Kontrollutvalget viser til årsrapporten kapittel «Driftsregnskapet» som viser de særskilte 
forhold som påvirker årsresultatet for 2021.  
Kontrollutvalget viser til følgende sentrale nøkkeltall fra kommunes regnskap for 2021 sett 
opp mot anbefalte måltall fra det regjeringsoppnevnte utvalget for tekniske beregninger i 
offentlig sektor (TBU). 
 

 Kommunens netto driftsresultat utgjør + 5,25 % av driftsinntekter i 2021. TBU har 
anbefalt at nivå på netto driftsresultat bør være minimum + 1,75 % av driftsinntektene for 
å opprettholde kommunens formue. 

 
 Kommunens netto langsiktige lånegjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser, ubrukte lånemidler 

og formidlings lån) utgjør 75 % sett i forhold til sum driftsinntekter per 31.12 2021. TBU 
anbefaler at nivået bør ligge i intervallet 60 - 90 %. 

 
 Disposisjonsfond per 31.12 2021 utgjør 14,5 % av brutto driftsinntekter. TBU anbefaler at 

nivået bør ligge i intervallet 5 - 10 % for å ha et godt økonomisk handlingsrom.  
 
 Kommunens likviditetsgrad 1 og 2 (betalingsevne) ligger godt innenfor anbefalt nivå i 

henhold til anerkjent regnskapsteori for 2021.  
 
Revisor har konkludert med i sin revisjonsberetning om at årsregnskapet er avgitt i samsvar 
med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde per 31.12 2021. Årsrapporten inneholder de 
opplysninger som lov og forskrift krever og at opplysningene om økonomi i årsrapporten 
stemmer overens med årsregnskapet. Det er ikke gitt noen forbehold, presisering eller 
merknad i revisjonsberetningen for 2021.   
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Saksnummer 2022/80-61558/2022  

Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3, påsett at det ikke 
foreligger åpne revisjonsmerknader ved årsskifte 2021/22. 
 
Kontrollutvalget er ikke kjent med andre forhold, fremkommet i dialog med revisor, som 
kunne hatt betydning for utvalgets uttalelse. Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret 
fastsetter årsregnskapet og årsrapporten for 2021. 
 
 
 
 
 
 

Indre Østfold kommune, 9. mai 2022 
 
 
 

Petter Schou  
Leder av kontrollutvalget 

 
 
Kopi: Formannskapet 
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Underdokumentasjon til saksfremlegg og forslag til uttalelsen årsregnskapet 2021 for Indre 
østfold kommune. 

1. Innledning. 

Kontrollutvalget har i møte 09.05 2022 behandlet utvalgets sin uttalelse til Indre Østfold kommune 
sitt årsregnskap for 2021 

Representanter for kommunens administrasjon og ansvarlig revisor var tilstede i møte og presenterte 
årsregnskapet og revisjonsberetningen. Spørsmål fra kontrollutvalget ble besvart i møte. 

2. Ansvarlig for økonomiforvaltningen. 

Det er kommunestyret sitt ansvar å forvalte kommunes sin økonomi, derunder vedta årsregnskap og 
årsmeldingen, jfr. Kommunelovens § 14-2. Det er videre kommunestyret sitt ansvar å påse at 
økonomiforvaltningen skjer i tråd med lov, forskrift og egne interne reglement. Kommunestyret sitt 
ansvar for forvaltningen av den økonomiske internkontrollen og økonomiforvaltningen er forsterket 
gjennom ny kommunelov jfr. §§ 14-1 og 25-1 og 2. 

Med grunnlag i finansielle måltall, skal årsmeldingen gi vurdering av om den økonomiske utviklingen 
og stillingen slik den går frem av årsregnskapet, er forsvarlig og tar vare på handleevnen over tid, jfr. 
Kommuneloven § 14-7 a-b. Det er ikke lenger tilstrekkelig at årsmeldingen bare gjør rede for sentrale 
resultater i årsregnskapet. 

3. Formål med kontrollutvalgets sin uttalelse. 

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) definerer formålet med uttalelsen til å være at kommunestyret skal 
få oppsummerende og samlet informasjon om at det gjennom året er gjennomført uavhengig 
kontroll med at kravene til årsregnskapet og årsmeldingen, er ivaretatt i tråd med lov, forskrift og 
enge reglement, jfr. Kommuneloven §§ 14-1, 14-2 og 14-7. 

 

4. Grunnlag for uttalelsen. 

Grunnlag for uttalelsen er dokument og behandlinger som ligger til funn for utarbeidelsen av denne 
saken, slik som: 

 Avlagt årsregnskap fra kommunedirektøren, datert 22.02 2022 
 Kommunedirektørens sin årsrapport, datert 31.03 2022 
 Revisjonsberetningen, datert 12.04 2022. 
 Forvaltningsrevisjoner med tema innen økonomiforvaltningen. 
 Etterlevelseskontrollen 
 Revisors sine orienteringer til kontrollutvalget om: 

o Revisjonsplan-/strategier 
o Oppsummering av interims revisjon 
o Oppsummering av årsoppgjørsrevisjon 

 Gjennomførte påseansvar ovenfor revisjonen 
 Statlige tilsyn 
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5. Vurdering av årsregnskapet og årsrapport 
5.1 Revisjonsberetningen. 

Revisor har konkludert med at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde per 31.12 2021. Årsberetningen inneholder de opplysninger som lov og forskrift 
krever og at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet.  
 

5.2 Årsregnskapet Indre Østfold kommune – nøkkeltall 
 
Netto driftsresultat i %: 

 2021 2020 Tidligere år 
kommune 5,3 4,9 På grunn av kommunesammenslåing fra 01.01 2020 er 

det ingen tallstørrelser å sammenligne med tidligere år 
41 

Anbefalt nøkkeltall: 1,75 -2,00 % (Teknisk beregningsutvalg -TBU) 
 
Utvikling av gjeldsgrad i %: 

 2021 2020 
kommune 75 76,8 

 

Anbefalt nøkkeltall: 60 - 90 % (Teknisk beregningsutvalg –TBU) 
 
Utviklingen av disposisjonsfond i % av driftsinntekter: 

 2021 2020 
Kommune 14,5 10,1 

 

Anbefalt nøkkeltall: 5-10 % (Teknisk beregningsutvalg –TBU) 
 
Utvikling av likviditetsgrad 1: 

 2021 2020 
Kommune 2,8 2,7 

 

Anbefalt nøkkeltall: >2  
 
Utvikling av likviditetsgrad 2: 

 2021 2020 
kommune 2,2 2,3 

Anbefalt nøkkeltall: >1  
5.3 Særskilte forhold som påvirker årets årsresultat. 

 
Andre særskilte forhold/ ekstraordinære forhold som påvirker årsresultatet for 2021 fremkommer i 
årsmeldingen side avsnitt - Driftsregnskapet 
 
5.4 Økonomiforvaltning og internkontroll  

Vurdering av økonomiforvaltningen og internkontroll bygger på rapporter fra regnskapsrevisor, 
forvaltningsrevisjon, statlige tilsyn og informasjon fra kommunen. Følgende vurderinger er gjort: 

 Det er ikke avdekket vesentlige svakheter med den økonomiske interkontrollen verken i 
revisors sine rapporteringer gjennom året eller i deres orienteringer til kontrollutvalget. 

 Budsjettavvik og avvik fra budsjettpremissene er tilfredsstillende forklart i årsmeldingen. 
Dette er også bekreftet fra revisor. 
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 Revisor har bekreftet at bokføringen er i tråd med bokføringsregelverket. Ingen avvik er 
avdekket eller rapportert. 

 Etterlevelseskontrollen (14.06 2021 sak 21/33) avdekket mulig feil ved praktisering av 
anleggsbidragsmodellen for et bestemt prosjekt. Saken er oversendt og ligger til vurdering 
hos Skatt Øst. 

 Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjonsrapport i løpet av 2021 som var rettet mot 
økonomiforvaltningen.  

 Der er ikke gjennomført statlige tilsyn med som har betydning med økonomiforvaltningen. 
 
 

6. Vurdering av ikke økonomiske krav i årsrapporten. 

Tekst  Henvisning 
Er tiltak som er sett i verk og tiltak som er planlagt ser i verk for å 
sikre en høy etisk standard omtalt i årsmeldingen? 

  Årsrapportens kapitel 
om Betryggende 
kontroll 

Er den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling omtalt 
i årsmeldingen? 

  Årsrapportens kapitel 
om Medarbeider og 
organisasjon  

 

7. Vurdering av revisjonen sitt arbeid 

Kontrollutvalgets påseansvar at regnskapet er revidert på en trygg måte: 

Tekst  Kommentarer 
Kvalifikasjonskrav   Revisjonsselskapet håndterer dette internt i selskapet 

og oppdateringskrav følger Finanstilsynets regler. 
Vandel   Fremskaffes ved autorisasjon for revisor 
Uavhengighetserklæring   Fremlagt i KU- møte  01.02 2022, sak 21/9 
Kvalitetskontroll - NKRF   Det er ikke gjennomført kvalitetskontroll i 2021, Sist 

gjennomført kontroll var 2018/2019 
 

Kontrollutvalget ansvar for å holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet: 

Tekst  Kommentarer 
Engasjement brev   Fremlagt i KU- møte 01.02 2021, sak 21/10 
Planleggingsfasen   Fremlagt i KU- møte 27.09 2021, sak 21/45 
Interims revisjon   Fremlagt i KU- møte 27.09 2021, sak 21/44 
Årsoppgjøret   Fremlagt i KU- møte 27.09 2021, sak 21/44 
Etterlevelseskontroll   Fremlagt i KU- møte 14.06 2021, sak 21/33 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/83 
Dokumentnr.: 3 
Løpenr.: 153698/2022 
Klassering: 3014-189 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 09.05.2022 22/14 

Eierskapskontrollrapport - Indre Østfold Renovasjon IKS og Retura Østfold AS 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens rapport – «Indre Østfold Renovasjon IKS og Retura 
Østfold AS», til etterretning og slutter seg til revisjonens anbefalinger. 
 

2. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyret tar revisjonsrapport – «Indre Østfold Renovasjon IKS og Retura 
Østfold AS» til etterretning, og ber administrasjon om å følge opp anbefalinger som 
fremkommer av rapporten i kommunen sitt arbeid med eierstyring, herunder: 
 utarbeide en ny eierskapsmelding i 2022. Eierskapsmeldingen bør inneholde 

kommunens prinsipper for eierstyring, gi en samlet oversikt over kommunens 
eierinteresser og tydeliggjøre kommunens formål med eierskapene. 

 at representantskapet i Indre Østfold Renovasjon IKS velger sin nestleder i 
henhold til Selskapsavtale (punkt 3.1). 

 at Indre Østfold Renovasjon IKS oppdaterer strategiplan og etiske retningslinjer 
i 2022.   

 at Indre Østfold Renovasjon IKS utarbeider årlig møteplan (årshjul) for styrets 
arbeid. Det bør avholdes et årlig styreseminar med styreopplæring i 
roller/ansvar mv. og egenevaluering. 

 at kopi av innkalling og møteprotokoll for generalforsamling i Retura Østfold AS 
sendes til kommunenes kontrollutvalg og revisor.  

 drøfte med de andre eierne om overlappende styredeltakelse (dobbeltrolle) 
mellom morselskap og datterselskap bør opphøre 

 
Fredrikstad, 22.04.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Østre Viken Kommunerevisjon IKS, Eierskapskontroll - Indre Østfold Renovasjon IKS og 

Retura Østfold AS, datert 22.04 2021. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 KU møte 26.10 2020, sak 20/48: Prosjektplan - Eierskapskontroll Indre Østfold 

Renovasjon IKS og Retura Østfold AS 
 Kommunestyresak 96/20, den 16. september 2020: Plan for selskapskontroll 2020-2023. 
 KU møte 25.05 2020, sak 20/22: Plan for eierskapskontroll 2020-2023. 
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Saksopplysninger 
Kommunestyret behandlet plan for eierskapskontroll 2020 - 2023 i møte den 16. september 
2020. Kontrollutvalget behandlet i møte 26. oktober 2020, prosjektplan eierskapskontroll 
Indre Østfold Renovasjon IKS og Retura Østfold AS.  Under saksbehandlingen den 26. 
oktober 2020 uttrykte kontrollutvalget at det i tillegg i kontrollen blir redegjort for 
underliggende selskaper. Hvordan fordeles ansvar og oppgaver mellom disse og hva er 
overskudd og utbytte i hvert av selskapene, og samlet.  
 
Revisjonen viser til kontrollutvalgets innspill og at dette er hensyntatt i rapporten, bl.a. annet 
gjennom å beskrive selskapenes organisering (s. 10/11). Der redegjøres det også for 
eierskapet i Østfold avfallssortering IKS. Indre Østfold Renovasjon IKS eier ingen andre 
selskaper enn Retura Østfold AS og Østfold avfallssortering IKS (sistnevnte er et selskap 
som er under oppbygging, der Indre Østfold Renovasjon IKS har en eierandel på 16,1 %). 
Det redegjøres videre for Østfold avfallssortering IKS i fotnote på s. 11, samt i ulike 
sammenhenger flere steder i rapporten (i beskrivelsen av eierstrategien s. 25, samt i 
vedlegg 1 s. 43, 45, 46). Det er kun Retura Østfold AS som utbetaler utbytte, dette er 
redegjort for på side 49. Øvrige selskaper er IKS-er og betaler ikke utbytte til eierne.  
 
Revisjonen har gjennomført eierskapskontrollen med følgende hovedproblemstilling:  
 

«Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer 
for god eierstyring?» 
 
 

Revisor har lagt følgende vurderingskriterier til grunn for kontrollen: (se kapitel 4.1 og 5.1.)  
 Selskapsavtalen / vedtekter 
 Representantskap / Generalforsamling 
 styret 
 Etiske retningslinjer 
 Kommunens eierskapsmelding 
 Eierstrategi 
 Rapportering og eiermøter 

 
Revisjonen har benyttet en rekke kilder til å utlede kriteriene, se nærmere om disse i kapitel 
6. I tillegg til revisjonen gjennomgang av styringsdokumenter fra selskapet og politiske saker 
i kommunen, er det gjennomført intervjuer med administrasjonen i selskapet og kommunen.  
 
Kommunen og selskapene har også hatt anledning til å avgi en høringsuttalelse til 
rapporten. Selskapet har avgitt høringsuttalelse (se vedlegg) til rapporten. Revisjonen har 
vurdert og konkludert i henhold til problemstilling og vurderingskriterier som fremgår i 
rapportens kapitel 4.3 for Indre Østfold Renovasjon IKS og 5.3 Retura Østfold AS for  
 

Indre Østfold Renovasjon IKS 

Basert på vurderingene konkluderer revisjonen med at Indre Østfold kommune i det store og 
hele utøver sitt eierskap i Indre Østfold Renovasjon IKS i samsvar med aktuelle 
lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring. Indre Østfold Renovasjon IKS sin 
drift preges av orden og åpenhet, og selskapet er underlagt folkevalgt kontroll fra 
eierkommunene. 
 
Revisjonen har likevel funnet enkelte avvik: Indre Østfold kommunes eierskapsmelding er 
utdatert, og representantskapet har ikke valgt sin nestleder. Videre har Indre Østfold 
Renovasjon IKS behov for å oppdatere strategiplan og etiske retningslinjer, samt å utarbeide 
møteplan for IKS-ets styre. Overlappende styredeltakelse (dobbeltrolle) mellom morselskap 
og datterselskap bør vurderes.  
 
Revisjonen har følgende anbefalinger til Indre Østfold kommune:  
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a) Kommunen bør utarbeide en ny eierskapsmelding i 2022. Eierskapsmeldingen bør 
inneholde kommunens prinsipper for eierstyring, gi en samlet oversikt over kommunens 
eierinteresser og tydeliggjøre kommunens formål med eierskapene. 

b) Kommunen bør påse at representantskapet i Indre Østfold Renovasjon IKS velger sin 
nestleder i henhold til Selskapsavtale (punkt 3.1). 

c) Kommunen bør påse at Indre Østfold Renovasjon IKS oppdaterer strategiplan og etiske 
retningslinjer i 2022.   

d) Kommunen bør påse at Indre Østfold Renovasjon IKS utarbeider årlig møteplan (årshjul) 
for styrets arbeid. Det bør avholdes et årlig styreseminar med styreopplæring i 
roller/ansvar mv. og egenevaluering. 

 
 
Retura Østfold AS 
Basert på vurderingene konkluderer revisjonen med at Indre Østfold kommune i det store og 
hele utøver sitt eierskap i Indre Østfold Renovasjon IKS med heleid datterselskap Retura 
Østfold AS i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring. 
 
Revisjonen har likevel funnet avvik ved at protokoll fra generalforsamling 01.06.2021 i 
Retura Østfold AS er underskrevet/signert av bare én person (styreleder IØR), at 
generalforsamlingsdokumenter ikke er sendt til kommunenes kontrollutvalg, samt at 
overlappende styredeltakelse mellom mor- og datterselskap (dobbeltrolle) ikke samsvarer 
med KS' anbefaling 13. 
 
Revisjonen har følgende anbefalinger til Indre Østfold kommune:  
a) Kommunen bør påse at kopi av innkalling og møteprotokoll for generalforsamling i 

Retura Østfold AS sendes til kommunenes kontrollutvalg og revisor.  
b) Kommunen bør drøfte med de andre eierne om overlappende styredeltakelse 

(dobbeltrolle) mellom morselskap og datterselskap bør opphøre.   
 

Vurdering 
På bakgrunn av rapportens konklusjoner og anbefalinger og ordførers tilsvar, anbefaler 
sekretariatet at kontrollutvalget bør fatte følgende vedtak i saken. 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport – «Indre Østfold Renovasjon IKS og Retura Østfold 
AS», til etterretning og slutter seg til revisjonens anbefalinger. 
 
Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar revisjonsrapport – «Indre Østfold Renovasjon IKS og Retura Østfold AS» 
til etterretning, og ber administrasjon om å følge opp anbefalinger som fremkommer av 
rapporten i kommunen sitt arbeid med eierstyring, herunder: 

 Kommunen bør utarbeide en ny eierskapsmelding i 2022. Eierskapsmeldingen bør 
inneholde kommunens prinsipper for eierstyring, gi en samlet oversikt over 
kommunens eierinteresser og tydeliggjøre kommunens formål med eierskapene. 

 Kommunen bør påse at representantskapet i Indre Østfold Renovasjon IKS velger 
sin nestleder i henhold til Selskapsavtale (punkt 3.1). 

 Kommunen bør påse at Indre Østfold Renovasjon IKS oppdaterer strategiplan og 
etiske retningslinjer i 2022.   

 Kommunen bør påse at Indre Østfold Renovasjon IKS utarbeider årlig møteplan 
(årshjul) for styrets arbeid. Det bør avholdes et årlig styreseminar med 
styreopplæring i roller/ansvar mv. og egenevaluering. 

 Kommunen bør påse at kopi av innkalling og møteprotokoll for generalforsamling i 
Retura Østfold AS sendes til kommunenes kontrollutvalg og revisor.  

 Kommunen bør drøfte med de andre eierne om overlappende styredeltakelse 
(dobbeltrolle) mellom morselskap og datterselskap bør opphøre 
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1 Sammendrag 

Innledning 

Norske kommuner er ofte medeiere i en rekke selskaper. Formålet med selskapsorganisering er gjerne 

interkommunalt samarbeid på områder der hver kommune er for liten til å utføre tjenesteproduksjonen 

alene. Formålet kan også være å gi en profesjonell ledelse mulighet til å ivareta forretningsmessige eller 

faglige hensyn på en bedre måte. 

 

Selskapene forvalter store verdier på vegne av sine eiere. Kommunene har imidlertid ikke direkte sty-

ringsmulighet over selskapene, slik de har over sin kommuneadministrasjon. Kommunens interesser i 

selskapene utøves gjennom eierstyring, først og fremst gjennom selskapets eierorgan (generalforsam-

ling/representantskap) og styringsdokumenter (vedtekter/selskapsavtale og eierstrategi) og kommu-

nens eierskapsmelding.   

 

Eierstyring innebærer at kommunen som eier sikrer klarhet i roller, herunder hvem som kan represen-

tere kommunen i eierorgan, profesjonalitet i selskapsledelse og kontroll og oppfølging av at driften er i 

samsvar med kommunens mål og interesser. Eierskapspolitikken skal sikre kommunestyret innsyn i og 

styring med selskapene som kommunen har eierinteresser i.1 

 

Kjernen i eierskapskontroll er å vurdere kommunens praksis for eierstyring opp mot lover, forskrifter og 

kommunale vedtak. Østre Viken kommunerevisjon IKS (ØVKR) legger også til grunn Anbefalinger om 

eierskap, selskapsledelse og kontroll (2020) fra KS.2 Vi har gjennomført kontrollen ved å innhente do-

kumentasjon fra selskapet ved styre og administrasjon. I tillegg har vi innhentet opplysninger fra eier-

kommune ved ordfører og administrasjon. Kommunens ordfører og selskapets daglige leder har avgitt 

høringsuttalelser til rapporten (vedlagt). 

 

Revisjonen har gjennomført eierskapskontroll av kommunens eierskap i Indre Østfold Renovasjon IKS 

(IØR) og det heleide datterselskapet Retura Østfold AS (RØ) med følgende problemstilling:  

 Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god 

eierstyring? 

 

Vurderinger – Indre Østfold Renovasjon IKS 

Selskapsavtale 

Indre Østfold Renovasjon IKS sin Selskapsavtale, som trådte i kraft 01.01.2022, oppfyller etter revisjo-

nens vurdering IKS-lovens krav til opplysninger om selskapets foretaksnavn, deltakere (eierkommuner), 

selskapets formål, kommune der hovedkontor ligger, antall styremedlemmer, deltakernes innskudds-

plikt, deltakeres eierandel og ansvarsandel i selskapet og antall medlemmer av representantskapet.  

 

IØRs formål – innsamling og behandling av husholdningsavfall og avfall fra kommunale virksomheter, 

samt eierskap i selskaper godkjent av representantskapet – er tydelig. Rammebetingelsene for renova-

sjonsselskaper innebærer at husholdningsavfall/kommunalt avfall er monopolvirksomhet som ikke skal 

gå med overskudd over tid (selvkostområde), mens næringsavfall er konkurranseområde som kan gå 

med overskudd og gi utbytte til eierkommunene. 

 

 

                                                      
1 Eierstyring vil si styring av de selskaper kommunen er medeier i. Eierskapspolitikk er et videre begrep som også 

inkluderer beslutning om hvilke selskaper kommunen skal delta i. 
2 KS (som tidligere het Kommunenes Sentralforbund) er kommunesektorens organisasjon og utviklingspartner. 
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Representantskap – representasjon og vedtak 

Representantskapet i Indre Østfold Renovasjon IKS består av seks representanter – to fra hver eier-

kommune. Hvert kommunestyre har valgt ordfører og en annen ledende politiker som representant-

skapsmedlemmer, noe som gir god kommunikasjon mellom kommunestyre og eierorgan og samsvarer 

med KS’ Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll (anbefaling 7). IKS-lovens krav til inn-

kalling, saksliste, møteledelse og protokoll er etter revisjonens vurdering oppfylt. Representantskapet 

trer ordinært sammen to ganger årlig. Møteprotokoller fra 2021 viser etter revisjonens vurdering et aktivt 

eierorgan. Representantskapet har ikke valgt nestleder. 

 

Styre – sammensetning og funksjon 

Styret i Indre Østfold Renovasjon IKS oppfyller etter revisjonens vurdering IKS-lovens bestemmelser og 

KS' anbefalinger i store trekk. Styret består av seks styremedlemmer – fem eiervalgte og ett ansattevalgt 

styremedlem. Valgkomité, som er vedtektsfestet og består av ordførerne i de tre eierkommunene, inn-

stiller på aksjonærvalgte styremedlemmer ut fra krav til kompetanse, kjønnsbalanse, habilitet og konti-

nuitet. Dagens styre består av fire menn og to kvinner, noe som oppfyller krav til kjønnsbalanse. 

 

IØRs Årsmelding 2020 inneholder styrets årsberetning. Strategiplan 2019–2023 ble utarbeidet før kom-

munesammenslutningen i Indre Østfold kommune (2020). Ny eierstrategi og ny daglig leder kom på 

plass i november 2021, og ny styreleder utnevnes i april 2022. Styret vil derfor oppdatere strategiplanen 

i 2022.  

 

Ansattevalgt styremedlem har sittet i to år uten styreopplæring. Et årlig styreseminar med styreopplæ-

ring i roller/ansvar mv. og egenevaluering er ikke praktisert. Møteplan/årshjul 2022 foreligger ikke per 

01.03.2022. Revisjonen vurderer at styreopplæring og møteplan med styreseminar bør komme på 

plass, jf. KS-anbefaling 12. 

 

Etiske retningslinjer – habilitet og samfunnsansvar 

Indre Østfold Renovasjon IKS oppfyller etter revisjonens vurdering krav til etiske retningslinjer, men 

retningslinjene er fragmenterte (fordelt på flere dokumenter) og noen år gamle. Etiske retningslinjer vil 

bli revidert og vedtatt av styret i 2022. Etiske retningslinjer bør inneholde rutiner for vurdering og hånd-

tering av habilitet, samt omtale arbeidsmiljø og samfunnsansvar. 

 

Indre Østfold Renovasjon IKS har to styremedlemmer som er kommunestyremedlemmer; begge er re-

gistrert i KS' styrevervregister. Ingen av de som revisor har intervjuet, har registrert inhabilitet eller ve-

sentlig etisk svikt i konsernet. Renovasjonsbedriften har et samfunnsgagnlig formål, bl.a. ved å bidra til 

det grønne skiftet. 

 

Kommunens eierskapsmelding 

Ifølge ny kommunelov skal kommunen minst én gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmelding 

som skal vedtas av kommunestyret. Fem kommuner slo seg sammen til Indre Østfold kommune 

01.01.2020, da også mange interkommunale selskaper ble avviklet og erstattet med vertskommune-

samarbeid. Med en eierskapsmelding fra 2013 har Indre Østfold kommune en utdatert eierskapsmelding 

som det er på høy tid å revidere. Kommunedirektøren tar sikte på å fremme ny eierskapsmelding for 

Indre Østfold kommunestyre i november 2022, samt å fremme eierskapsmelding i hver valgperiode 

fremover. 

 

Eierskapsmeldinger skal, ifølge kommuneloven (§ 26-1) og KS' anbefaling, inneholde kommunens prin-

sipper for eierstyring, oversikt over kommunens selskaper og øvrig interkommunalt samarbeid, samt 

kommunens formål med hvert selskap.    
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Eierstrategi 

Representantskapets eierstrategi overfor Indre Østfold Renovasjon IKS, som gjelder for perioden 2021– 

2024, ble vedtatt 04.11.2021. De tre eierkommunene viser her sine forventninger til konsernet. Den 

oppdaterte eierstrategien gir etter revisjonens vurdering en god ramme for styrenes selskapsstrategier.   

 

Rapportering og eiermøter 

Indre Østfold Renovasjon IKS og eierkommunene oppfyller etter revisjonens vurdering kommunesek-

torens krav til rapportering og eiermøter. IØRs Årsmelding 2020 gir en fyldig presentasjon av konsernets 

virksomhet. Også IØRs hjemmesider gir informasjon om virksomheten.  

 

Det gjennomføres representantskapsmøte to ganger i året og eiermøte én gang i året. Eiermøter er 

felles for de tre eierkommunene; formålet er uformell kommunikasjon og forankring av strategiske be-

slutninger. Etter reduksjon fra syv til tre eierkommuner 01.01.2020 utøver kommunene sitt eierskap mer 

aktivt, noe konsernet opplever som positivt. 

 

Formannskapet i Indre Østfold kommune fungerer som eierstyringsutvalg. Ordfører orienterer formann-

skapet etter rep.skapsmøter; vesentlige saker drøftes i forkant. Dette bidrar til bred politisk forankring 

av kommunens eierstyring. 

 

Vurderinger – Retura Østfold AS 

Vedtekter 

Vedtekter for Retura Østfold AS (2021) oppfyller etter revisjonens vurdering aksjelovens krav til opplys-

ninger om selskapets foretaksnavn, virksomhet/formål, aksjekapitalens størrelse og aksjenes påly-

dende beløp. RØs formål – innsamling, omsetning og behandling av næringsavfall – er tydelig. Nøkkel-

ordene "foredling" og "miljøbedrift" vil trolig bli tilføyd i formålet ved generalforsamling i mai 2022. 

 

Generalforsamling – representasjon og vedtak 

Retura Østfold AS oppfyller etter revisjonens vurdering aksjelovens krav til innkalling, saksliste, møte-

ledelse og protokoll, bortsett fra at Protokoll fra Generalforsamlingen Retura Østfold AS, 01.06.2021, er 

underskrevet av bare én person (styreleder IØR), noe som ikke samsvarer med aksjeloven (§ 5-16, 3. 

ledd). Ordinær generalforsamling behandler årsregnskap, styrets årsberetning og valg til styret mv. 

 

Indre Østfold Renovasjon IKS sin styreleder utgjorde alene generalforsamling 01.06.2021. Represen-

tantskapets eierstrategi overfor Indre Østfold Renovasjon IKS (04.11.2021) fastsetter imidlertid at "Sty-

ret for IØR utgjør generalforsamlingen for RØ". Fra og med 2022 vil også daglig leder RØ delta på 

generalforsamling (jf. aksjeloven § 5-4). 

 

Styre – sammensetning og funksjon 

Retura Østfold AS sitt styre oppfyller aksjelovens bestemmelser. Vedtekter for Retura Østfold AS fast-

setter i § 5 at valg av styremedlemmer skal skje ved bruk av valgkomite, og valgkomiteen for RØ tilsvarer 

valgkomiteen for IØR (tre ordførere). Styret består av fem aksjonærvalgte styremedlemmer. Det er ikke 

ansattevalgt styremedlem, da selskapet har under 30 ansatte. Dagens styre består av tre menn og to 

kvinner, noe som oppfyller krav til kjønnsbalanse.  

 

I RØs styre (fem personer) sitter ett styremedlem som også sitter i IØRs styre, samt at daglig leder IØR 

sitter i RØs styre. Revisjonen vurderer at overlappende styredeltakelse gir en uheldig dobbeltrolle som 

ikke samsvarer med KS' anbefaling 13, som imidlertid ikke berører at morselskapets daglige leder er 

styremedlem i datterselskapet. 
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Etiske retningslinjer – habilitet og samfunnsansvar 

Etiske retningslinjer for Retura Østfold AS (01.03.2022) oppfyller etter revisjonens vurdering krav til 

etiske retningslinjer. Arbeidsmiljø og ansattes integritet (habilitet) omtales, og RØ bestreber seg på å 

ikke forurense det ytre miljøet. Ingen av de som revisor har intervjuet, har registrert inhabilitet eller ve-

sentlig etisk svikt i aksjeselskapet.   

 

Rapportering 

Retura Østfold AS og eierkommunene oppfyller etter revisjonens vurdering kommunesektorens krav til 

rapportering. RØs Årsberetning 2020 er kort; bred informasjon om selskapet gis på hjemmesider og 

Facebook.  

 

Innkalling til og møteprotokoll fra generalforsamlinger i Retura Østfold AS har gått til styreleder i IØR 

med kopi til kommunenes revisor, men ikke til kontrollutvalg. Dette samsvarer ikke med kommuneloven 

(§ 23-6), etter revisjonens vurdering. Aksjeselskapers styremøter behandler ofte fortrolige informasjon 

om konkurranseforhold. Innkalling til og møteprotokoll fra styremøter i Retura Østfold AS sendes til 

styremedlemmene.   

 

Konklusjon – begge selskaper 

Basert på vurderingene konkluderer revisjonen med at Indre Østfold kommune i det store og hele utøver 

sitt eierskap i Indre Østfold Renovasjon IKS med heleid datterselskap Retura Østfold AS i samsvar med 

aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring. Indre Østfold Renovasjon IKS sin drift 

preges av orden og åpenhet, og selskapet er underlagt folkevalgt kontroll fra eierkommunene. 

 

Revisjonen har likevel funnet enkelte avvik: Indre Østfold kommunes eierskapsmelding er utdatert, og 

representantskapet har ikke valgt sin nestleder. Videre har Indre Østfold Renovasjon IKS behov for å 

oppdatere strategiplan og etiske retningslinjer. Ved generalforsamling i Retura Østfold AS bør kopi av 

innkalling og møteprotokoll sendes til kommunenes kontrollutvalg og revisor. Overlappende styredelta-

kelse (dobbeltrolle) mellom morselskap og datterselskap bør vurderes. Begge styrer bør ha møteplan 

(årshjul), som bør inkludere styreseminar og styreopplæring.   

 

Revisjonens anbefalinger (begge selskaper) 

Revisjonen har følgende anbefalinger til Indre Østfold kommune: 

a. Kommunen bør utarbeide en ny eierskapsmelding i 2022. Eierskapsmeldingen bør inneholde kom-

munens prinsipper for eierstyring, gi en samlet oversikt over kommunens eierinteresser og tydelig-

gjøre kommunens formål med eierskapene. 

b. Kommunen bør påse at representantskapet i Indre Østfold Renovasjon IKS velger sin nestleder i 

henhold til Selskapsavtale (punkt 3.1). 

c. Kommunen bør påse at Indre Østfold Renovasjon IKS oppdaterer strategiplan og etiske retnings-

linjer i 2022.    

d. Kommunen bør påse at Indre Østfold Renovasjon IKS utarbeider årlig møteplan (årshjul) for styrets 

arbeid. Det bør avholdes et årlig styreseminar med styreopplæring i roller/ansvar mv. og egeneva-

luering. 

e. Kommunen bør påse at kopi av innkalling og møteprotokoll for generalforsamling i Retura Østfold 

AS sendes til kommunenes kontrollutvalg og revisor.  

f. Kommunen bør drøfte med de andre eierne om overlappende styredeltakelse (dobbeltrolle) mellom 

morselskap og datterselskap bør opphøre. 
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2 Prosjektmandat 

I henhold til Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven, 2018) § 23-4 skal det gjennomfø-

res eierskapskontroll. Dette innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør 

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

 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommu-

nestyret er konstituert, utarbeide en plan for eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen skal 

baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap for å finne ut hvor det er størst 

behov for slik kontroll. 

 

Eierskapskontrollen er gjennomført på bakgrunn av Plan for eierskapskontroll 2020–2023 som Indre 

Østfold kommunestyre vedtok 16.09.2020 (sak 96/20). ØVKR utarbeidet prosjektplan for eierskapskon-

troll i Indre Østfold Renovasjon IKS og Retura Østfold AS, som kontrollutvalget i Indre Østfold kommune 

godkjente 26.10.2020. 

 

De to andre deltakerkommunene i Indre Østfold Renovasjon IKS – Marker og Skiptvet – deltar ikke i 

eierskapskontrollen.  

 

Vi har kvalitetssikret datagrunnlaget underveis ved at intervjuede personer har verifisert intervjureferat. 

Rapporten er sendt til uttalelse til selskapene og til den som utøver kommunens eierfunksjon (ordfører), 

i tråd med Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 14. 

 

Eierskapskontrollen er gjennomført i tidsrommet januar–mars 2022 av undertegnede forvaltningsrevi-

sorer. Revisorenes habilitet og uavhengighet er vurdert opp mot kommunen og det undersøkte selska-

pet. De vurderes som habile til å utføre eierskapskontrollen.  

 

Østre Viken kommunerevisjon IKS takker for godt samarbeid i eierskapskontrollen med Indre Østfold 

kommune, Indre Østfold Renovasjon IKS og Retura Østfold AS. 

 

 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy, 22.04.2022 

  

 

 

 

 

Bjørnar B. Eriksen (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor 

Didrik A. Hjort (sign.) 

utførende forvaltningsrevisor 
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3 Fremgangsmåte for eierskapskontrollen 

 Problemstilling og avgrensning 

Kontrollutvalget i Indre Østfold kommune bestilte 26.10.2020 eierskapskontroll i Indre Østfold Renova-

sjon IKS og Retura Østfold AS med følgende problemstilling:  

 Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god 

eierstyring? 

 

Kjernen i eierskapskontroll er å vurdere kommunens praksis for eierstyring opp mot lover, forskrifter og 

kommunale vedtak. Eierskapskontrollen er gjennomført på bakgrunn av Indre Østfold kommunes Plan 

for eierskapskontroll 2020–2023 og NKRFs Standard for eierskapskontroll (RSK 002; 2020) og Veileder 

i selskapskontroll (med vekt på eierskapskontroll; 2018).  

 

Revisjonen påpekte i prosjektplanen at eierskapskontrollen skal utføres i to selskaper med hver sin 

administrasjon og styrt av forskjellig lovverk, henholdsvis IKS-loven og aksjeloven; kontrollen vil derfor 

i stor grad gjennomføres separat og bli fremstilt i to delrapporter. Kontrollutvalgssekretariatet støttet 

denne vurderingen.  

 

Revisjonen velger likevel å la de to delrapportene inngå som kapitler i samme eierskapskontrollrapport 

– av to grunner:  

 Noen temaer gjelder kun morselskapet: Kommunens eierskapsmelding, eierstrategi og eiermøter 

gjelder primært Indre Østfold Renovasjon IKS og omtales bare der. Kommunene har et indirekte 

eierskap i Retura Østfold AS. 

 Oversikt gir innsikt: Mor- og datterselskap samarbeider nært, og et helhetlig bilde av "familien" gir 

bedre informasjon enn fragmenterte fremstillinger.  

 

Grundig gjennomgang av selskapets drift vil kreve en forvaltningsrevisjon. Undersøkelse av eiers kunn-

skap og oppfatning av selskapets drift, samt eiers tiltak for å sikre selskapets drift, er imidlertid en del 

av eierskapskontrollen. Resultatet av eierskapskontrollen kan tilsi at det iverksettes forvaltningsrevisjon, 

der man legger til grunn NKRFs Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Vedtak om forvaltningsre-

visjon i selskaper skal innarbeides i plan for forvaltningsrevisjon for planperioden.   

 

Revidert periode er hovedsakelig 2019–1. kvartal 2022.  

 

Innkjøp sett i forhold til reglene om offentlige anskaffelser berøres ikke i rapporten. Noen regnskapstall 

gjengis i rapporten, men regnskapsanalyse er ikke gjennomført. 

 

 Om vurderingskriterier 

Vurderingskriterier er en samlebetegnelse for krav og forventninger som blir brukt til å vurdere ulike 

sider av kommunens eierskap og selskapets virksomhet. Kriteriene fastsettes vanligvis med basis i føl-

gende kilder: lovverk, nasjonale politiske føringer, kommunens retningslinjer og vedtak, anerkjent teori 

på området og sammenlignbare virksomheters løsninger og resultater. 

 

Vurderingskriterier gis i kap. 4.1 og 5.1. Se også kap. 6 Kilder.  

 

 Metoder  

I henhold til god revisjonsskikk skal praksis eller tilstand i revidert enhet beskrives i et omfang som i 

66



 
 

ØVKR Indre Østfold Renovasjon IKS og Retura Østfold AS – eierskapskontroll 9 
 

tilstrekkelig grad underbygger revisjonens vurderinger og konklusjoner. Datagrunnlaget i eierskapskon-

trollen er innhentet gjennom dokumentanalyse og intervju.  

 

Dokumentanalyse 

Følgende dokumenter er gjennomgått: 

 Indre Østfold Renovasjon IKS: Selskapets selskapsavtale, etiske retningslinjer, strategiplan, pro-

sedyrer (rutinebeskrivelser), årsregnskap, årsberetning, årsbudsjett, møteprotokoller (referater) og 

nettsider (hjemmesider).  

 Retura Østfold AS: Selskapets vedtekter, etiske retningslinjer, strategiplan, prosedyrer, årsregn-

skap, årsberetning, årsbudsjett, årsplan, møteprotokoller og nettsider (hjemmesider og Facebook).  

 Indre Østfold kommune: Kommunens eierskapsmelding og eierkommunenes felles eierstrategi. 

 

Intervju 

Revisor har i eierskapskontrollen intervjuet totalt fem personer: 

 Indre Østfold Renovasjon IKS: Styreleder Øivind Juel, ansattevalgt styremedlem Gunnar Klerud 

og daglig leder Thomas Haneborg.  

 Retura Østfold AS: Daglig leder Tom Erik Mellegård. 

 Indre Østfold kommune: Ordfører/representantskapsmedlem Saxe Frøshaug.  

 

Intervjuet med Retura Østfolds daglige leder ble kombinert med omvisning (observasjon) på Stegen 

avfallshåndteringsanlegg.3 Øvrige intervjuer er gjennomført på Teams. Intervjureferater er verifisert 

(dvs. korrigert og godkjent) av intervjuede personer.  

 

Revisor har også hatt korte telefonsamtaler med administrasjonssjef IØR og styreleder RØ, samt epost-

dialog med Indre Østfold kommunes rådgiver for eierskap og arkivfaglig rådgiver.   

 

Rapportens oppbygning 

Følgende selskapsbetegnelser benyttes i rapporten: 

 Indre Østfold Renovasjon IKS (IØR) er morselskap (IKS-et). 

 Retura Østfold AS (RØ) er heleid datterselskap (AS-et). 

 Konsernet (IØR/RØ) vil si morselskap med datterselskap.    

 

Med to selskaper er det lett å miste tråden når det gjelder aktørene, som dessuten har flere roller (f.eks. 

er ordfører også representantskapsmedlem). Forkortelsene IØR og RØ benyttes derfor hyppig i rap-

porten. Representantskap forkortes til rep.skap noen steder, av hensyn til leservennlig tekst.  

 

Rapporten ser først på morselskapet IØR, som er hovedselskap i eierskapskontrollen, og deretter på 

datterselskapet RØ. Kap. 4.1 Vurderingskriterier for IØR (fire sider) presenterer IKS-regler og KS' an-

befalinger. Kap. 5.1 Vurderingskriterier for RØ (to sider) presenterer AS-regler, men gjentar ikke KS' 

generelle anbefalinger. 

 

IØR og RØs drift presenteres i korte trekk i vedlegg – med vekt på eiernes oppfatning av selskapet og 

tiltak for å sikre driften. Utdypingen begrunnes for det første med at et veldrevet selskap krever mindre 

aktiv eierstyring. For det andre pålegger IKS-loven (§ 14) daglig leder ansvar for internkontroll med 

lovpålagte oppgaver som selskapet utfører på vegne av kommuner; kommuneloven § 25-1 gjelder så 

langt den passer.  

 

                                                      
3 Stegen avfallshåndteringsanlegg (også kalt avfallsanlegg) inkluderer gjenvinningsstasjon for husholdningsavfall. 

67



 
 

ØVKR Indre Østfold Renovasjon IKS og Retura Østfold AS – eierskapskontroll 10 
 

Intervju-avsnitt i denne rapport innledes med "NN sier/forklarer i intervju med revisor" eller "NN opply-

ser". Hele avsnittet gjengir intervjupersonens uttalelser. 

 

 Informasjon om revidert enhet – organisering  

Morselskap og datterselskap har følgende arbeidsdeling:  

 IØR dekker husholdningsavfall, som er selvkostområde/monopolvirksomhet i Norge, samt avfall fra 

kommunale virksomheter. 

 RØ dekker næringsavfall, som er konkurransevirksomhet i Norge.   

 

Indre Østfold Renovasjon IKS har følgende organisering: 

 

Figur 1: Indre Østfold Renovasjon IKS (IØR) – administrativ organisering. Kilde: daglig leder. 

 

IØRs ledergruppe består av syv personer (inkl. daglig leder). 

 

Thomas Haneborg begynte 15.03.2021 som driftssjef i IØR og tiltrådte som daglig leder 01.12.2021. 

Hans utdanning er master i risikostyring og ledelse fra University of Leicester. Han kom fra stilling som 

seniorrådgiver for sikkerhet og beredskap i Statens Jernbanetilsyn og har tidligere vært kaptein i For-

svaret.  

 

Retura Østfold AS har følgende organisering: 
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Figur 2: Retura Østfold AS (RØ) – administrativ organisering. Kilde: daglig leder. 

 

Retura Østfold AS sin ledergruppe består av fire personer (inkl. daglig leder).  

 

Tom Erik Mellegård tiltrådte 01.02.2012 som daglig leder i RØ. Han er utdannet ingeniør i bygg/anlegg 

og kom fra stilling i AF-gruppen. 

 

Representantskapets eierstrategi overfor Indre Østfold Renovasjon IKS (04.11.2021) opplyser (s. 5) at  

IØR deltar i Østfold Avfallssorteringsanlegg IKS (ØAS) med en eierandel på 16,1 %.4   

 

 

  

                                                      
4 Østfold Avfallssortering IKS sine nettsider (Oas-iks.no) opplyser at selskapet ble etablert 19.11.2019 av kommu-

nene Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Rakkestad og Hvaler, samt de interkommunale selskapene Indre Østfold 
Renovasjon og MOVAR. Et sorteringsanlegg for restavfall fra husholdninger skal bygges på Øra i Fredrikstad. 
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4 Indre Østfold Renovasjon IKS – kommu-

nens eierskap 

Problemstilling: Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser 
og etablerte normer for god eierstyring? 
 

 Vurderingskriterier 

Selskapsavtale 

Interkommunale selskaper opprettes i henhold til Lov om interkommunale selskaper (1999, IKS-loven), 

der § 4, 3. ledd, bestemmer at selskapsavtalen i det minste skal angi følgende: 

1. selskapets foretaksnavn 

2. angivelse av deltakerne 

3. selskapets formål 

4. den kommune der selskapet har sitt hovedkontor 

5. antall styremedlemmer 

6. deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser overfor selskapet 

7. den enkelte deltakers eierandel i selskapet og den enkelte deltakers ansvarsandel i selskapet, 

dersom denne avviker fra eierandelen 

8. antall medlemmer av representantskap og hvor mange medlemmer den enkelte deltaker opp-

nevner 

9. annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen.  

 

Selskapsavtalen eller annet styringsdokument (f.eks. eierstrategi) bør angi andre forhold som framgår 

av kommunens eierskapsmelding, for eksempel krav om valgkomite eller forlenget innkallingsfrist.  

 

I Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll (2020) har KS 21 anbefalinger til kommune-

Norge. Anbefaling 5 anbefaler å revidere styringsdokumenter og avtaler jevnlig.  

 

Representantskap – representasjon og vedtak 

I interkommunale selskaper er representantskapet selskapets øverste organ, jf. IKS-loven § 7: Delta-

kerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet.5 Representantskapet er selska-

pets øverste myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan og andre saker 

som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet. 

 

Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper (1999) fastsetter 

følgende i § 4 Regnskapsavslutning mv.: Årsregnskapet med revisjonsberetning og årsberetning skal 

fastsettes av representantskapet før 1. mai. 

 

IKS-loven § 6 fastsetter at samtlige deltakere skal være representert med minst en representant. Kom-

munestyret oppnevner selv sine representanter. Det skal oppnevnes minst like mange varamedlemmer 

som faste medlemmer. Hvis ikke annet er fastsatt i selskapsavtalen, velger representantskapet selv sin 

leder og nestleder. 

 

KS' anbefaling 7 anbefaler kommunestyret å oppnevne sentrale folkevalgte som eierrepresentanter i 

                                                      
5 IKS-loven benytter uttrykket deltaker. Indre Østfold Renovasjon IKS sin Selskapsavtale benytter eier/eierkom-

mune synonymt med deltaker, slik praksis er i kommunesektoren. 

70



 
 

ØVKR Indre Østfold Renovasjon IKS og Retura Østfold AS – eierskapskontroll 13 
 

eierorgan. Oppnevnelse av sentrale folkevalgte til eierorganet vil bidra til å forenkle samhandling og 

kommunikasjon mellom kommunestyre og eierorgan. Medlemmer av representantskap (IKS) velges av 

kommunestyret.  

 

Styre – sammensetning og funksjon 

IKS-loven § 10 Styret og styrets sammensetning, bestemmer at selskapet skal ha et styre på minst tre 

medlemmer valgt av representantskapet. Ansatterepresentasjon i styret avhenger av antall ansatte: I 

selskap med inntil 30 ansatte har representanter for de ansatte møterett i styret. I selskap som har flere 

enn 30 ansatte, kan et flertall av de ansatte kreve ett ansattevalgt styremedlem. I selskap som har flere 

enn 50 ansatte, kan de ansatte kreve to ansattevalgte styremedlemmer.  

 

KS' anbefaling 10 anbefaler at bruk av valgkomité ved styreutnevnelser fastsettes i vedtekter/selskaps-

avtale for kommunalt eide selskaper. Valgkomitéen bør ha en dialog med styret før forslag til styrekan-

didater fremmes. Kandidaters kompetanse og personlige egenskaper vektlegges. 

 

KS' anbefaling 9 anbefaler eierne gjennom selskapets eierorgan å sørge for god sammensetning og 

kompetanse i styret. Styret skal gjenspeile selskapets behov for kompetanse innen bl.a. økonomi, or-

ganisasjon og marked. Styreverv i selskaper er et personlig verv; medlemmer av styrer representerer 

bare seg selv og skal ivareta selskapets interesser til beste for alle eierne. KS' anbefaling 11 sier at 

eierorganet bør sørge for balansert kjønnsrepresentasjon i styrer. 

 

IKS-loven § 10 Styret og styrets sammensetning, sier at reglene i aksjeloven § 20-6 gjelder for IKS-er. 

Aksjeloven § 20-6 Representasjon av begge kjønn i styret i statsaksjeselskaper, sier følgende i 2. ledd 

(gjelder aksjonærvalgte styremedlemmer): Begge kjønn skal være representert på følgende måte: Har 

styret fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to.  

 

KS' anbefaling 13 sier at som hovedregel bør styremedlemmer i morselskapet ikke sitte i styrene i dat-

terselskaper, for å unngå rolleblanding og dobbeltroller i konsernforhold, f.eks. dersom ett av selskapene 

inngir anbud til et annet selskap i konsernet.  

 

KS' anbefaling 14 anbefaler å oppnevne numeriske vararepresentanter (ikke personlige), for å sikre 

kontinuitet og kompetanse i styret. 

 

KS' anbefaling 12 sier at eier har ansvar for å sikre at styret har den nødvendige kompetansen for å nå 

selskapets mål. Styret bør etablere rutiner for å sikre nødvendig kompetanse. Nye styremedlemmer skal 

gis opplæring om ansvar, oppgaver og rollefordeling. For å sikre styrets kompetanse, anbefales å ha 

årlig møteplan og styreseminar om roller/ansvar og egenevaluering. Årsrapport bør redegjøre for sel-

skapets styring og ledelse.  

 

KS' anbefaling 17 anbefaler å registrere styreverv i KS' styrevervregister. Åpenhet rundt hvilke roller 

lokalpolitikere har er viktig for å unngå mistanke om rolleblanding. Kommunalt eide selskaper bør vedta 

å slutte seg til styrevervregisteret, som så innhenter opplysninger automatisk fra Brønnøysundregiste-

ret. KS' nettsider (Styrevervregisteret.no) opplyser at styrevervregisteret er gratis og åpent for allmenn-

heten. Styrevervregisteret gjelder kommunestyremedlemmer (og vara), ikke utvalgsmedlemmer.  

 

IKS-loven sier (§ 13) at forvaltningen av selskapet hører under styret, som skal påse at virksomheten 

drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og 

retningslinjer fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen 

er gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. 
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IKS-loven spesifiserer ikke frekvens i periodisk rapportering (f.eks. tertialrapporter). 

 

Styring av kommunalt eide selskaper (2012) opplyser (s. 131) at aksjeselskaper med ansattevalgte sty-

remedlemmer skal ha en styreinstruks som setter ramme for styrets arbeid. Styreinstruks er ikke pålagt 

i andre selskaper, men anbefales generelt. Det er ingen regler for hva en styreinstruks skal inneholde. 

 

Etiske retningslinjer – habilitet og samfunnsansvar 

KS' anbefaling 15 anbefaler å etablere rutiner for vurdering og håndtering av habilitet. Ordfører og kom-

munedirektør bør ikke sitte i styrer i selskaper. KS' Håndbok for ordførere poengterer (s. 32) at ordførere 

bør være svært varsomme med å påta seg styreverv i selskaper. Ingen folkevalgte skal håndtere saker 

i kommunen som gjelder et selskap der de selv er styremedlem. KS' anbefaling 9 sier riktignok at med-

lemmer av folkevalgte organer kan velges til styremedlemmer i selskaper, men dersom inhabilitet ofte 

vil skje bør det vurderes om det er hensiktsmessig å velge personen til styremedlem.  

 

KS' anbefaling 19 sier at kommunene bør sørge for at selskapsstyrene utarbeider og jevnlig reviderer 

etiske retningslinjer for selskapsdriften. Kommunale selskaper forvalter fellesskapets ressurser. Forvalt-

ningen skal skje på en måte som samsvarer med befolkningens oppfatninger om rett og galt. Kommu-

nens omdømme vil også avhenge av hvordan den forvalter sitt samfunnsansvar gjennom egne selska-

per. Et mål for mange kommunale selskaper er at driften og virksomheten er ansvarlig i et samfunns-

perspektiv. For å legge til rette for at styret har et aktivt forhold til de etiske retningslinjene, bør de 

diskuteres og eventuelt revideres årlig.  

 

Transparency International Norges Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon (2014) innledes slik: 

"Arbeidet med å sikre en høy etisk standard og forhindre korrupsjon krever kontinuerlig oppmerksomhet 

i kommuner og fylkeskommuner. Befolkningen skal være trygg på at kommuner og fylkeskommuner 

ivaretar fellesskapets beste, basert på demokratiske prosesser og rettferdig utøvelse av lokal myndig-

het." 

 

Kommunens eierskapsmelding 

I henhold til kommuneloven § 26-1 skal kommunen minst én gang i valgperioden utarbeide en eiers-

kapsmelding som skal vedtas av kommunestyret selv. At kravet til eierskapsmelding er tatt inn i loven, 

markerer kommunestyrets overordnede ansvar for de verdier og tjenester som forvaltes av selskaper 

som kommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser i, jf. kommunelovens forarbeider.6 

 

Det fremgår av kommuneloven § 26-1, 2. ledd, at eierskapsmeldinger skal inneholde: 

 Kommunens prinsipper for eierstyring. 

 Oversikt over selskaper, kommunale foretak og andre virksomheter som kommunen har eierinte-

resser eller tilsvarende interesser i. 

 Kommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende interesser. 

 

Dette er kommunelovens minimumskrav til innhold for heleide og deleide selskaper. Kommunen står 

fritt til å omtale andre forhold. Kommunens formål med eierskapet trenger ikke å være identisk med 

selskapets formål, ifølge lovens forarbeider. 

 

KS' anbefaling 4 anbefaler en årlig eierskapsmelding eller rapport om selskapene for kommunestyret. 

Dersom kommunen har eierandeler i mange selskaper, kan det være hensiktsmessig å ta eierskaps-

melding opp til vurdering oftere enn én gang i valgperioden.  

                                                      
6 Prop 46L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner. 
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Eierstrategi  

KS' anbefaling 3 påpeker at når kommunestyret har valgt å legge en del av sin virksomhet inn i et 

selskap, medfører det overføring av styringsrett til virksomheten. Oppgaven til selskapets styre og ad-

ministrasjon er å planlegge, forvalte og drive virksomheten innenfor en ytre ramme som er trukket opp 

av eier(ne). Den ytre rammen består av eierskapsmeldingen og eierstrategien, samt selskapsavtalen 

eller vedtektene for selskapet. 

 

KS' anbefaling 5 sier at dersom vedtektene/selskapsavtalen kun regulerer de forholdene som er påkre-

vet (minstekrav) etter den aktuelle selskapsloven, kan det noen ganger være hensiktsmessig å utar-

beide andre styringsdokumenter. Kommunen kan ha strategi- og styringsdokumenter som alle selska-

pene må forholde seg til, for eksempel en generell miljøpolicy, åpenhetsprofil eller mål om lokale 

utviklingstiltak som selskapene skal bidra til å realisere. Slike dokumenter er ikke lovfestet, men kan 

være en del av eierstyringen. Det er først og fremst eierne, det vil si de folkevalgte, som har behov for 

slike dokumenter. Innenfor dette skal selskapet ha betydelig grad av spillerom. 

 

Det skilles altså mellom eierstrategi og selskapsstrategi. Revisjonen legger til grunn at eierstrategi ikke 

er et krav i henhold til KS, men kan være hensiktsmessig, bl.a. for å gi styringssignaler fra eierne i 

fellesskap til selskapet.  

 

Rapportering og eiermøter 

Aktivt kommunalt eierskap forutsetter at eierskapspolitikken løftes høyt opp på den politiske dagsorden 

og at selskapets virksomhet ses i sammenheng med andre sider ved kommunepolitikken. Kommune-

styret har det overordnede ansvaret for hele kommunens virksomhet, også den som drives av de kom-

munalt eide selskapene. Rutiner for eierskapet skal gjøre kommunale eiere i stand til å kontrollere, 

evaluere og eventuelt korrigere selskapers virksomhet.  

 

By- og regionforskningsinstituttet NIBR skriver i Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kom-

munalt eierskap (2015): "Forutsetningene for demokratisk kontroll endrer seg når tjenesteproduksjon 

organiseres i kommunaleide selskaper. Grunnen til dette, er at selskapene i mindre grad er direkte 

underlagt kommunestyrets kontinuerlige overvåkning og beslutninger. Samtidig som politikerne mister 

noen styringsmuligheter, så kan det tenkes at de får noen nye. Hvis de folkevalgte er bevisste på at de 

har en rolle som bestillere, og at dette gjør det nødvendig for dem å få tilstrekkelig informasjon om 

selskapets virksomhet, kan de få større innsikt i hvordan tjenesteproduksjonen foregår og i hvilken grad 

de etterspurte resultatene oppnås." 

 

KS' anbefaling 3 anbefaler å sørge for god kunnskap til folkevalgte om eierskap. Eierskapsseminar for 

samtlige folkevalgte bør avholdes tidlig i perioden. 

 

Kommunen bør ha tiltak som sikrer en forsvarlig og demokratisk behandling av eiersakene. Dette kan 

oppnås gjennom at innkallinger til representantskap med tilhørende sakspapirer blir behandlet i for-

mannskap/kommunestyre før rep.skapsmøtet finner sted.  

 

Innbyggere og offentlighet bør sikres innsyn i kommunens eiersaker. Saksdokumenter knyttet til eier-

skapsutøvelsen skal journalføres og arkiveres i kommunen etter bestemmelser i offentleglova og arkiv-

loven (ti års arkivplikt). Kommunens eierskapsmelding kan fastsette rutiner for rapportering om selska-

pet og fra møter i eierorgan.  

 

KS' anbefaling 6 anbefaler at det jevnlig gjennomføres eiermøter for å bidra til god kunnskap om og 

dialog med selskapet. Eiermøte er et møte mellom eierkommune og selskapets styre og daglige leder, 
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ofte felles for eierkommunene. Eiermøte er en uformell arena der det ikke treffes vedtak, for gjensidig 

informasjonsutveksling og forventningsavklaring. 

 

 Datagrunnlag 

4.2.1 Selskapsavtale 

Foretaksnavn og hovedkontor 

Indre Østfold Renovasjon IKS sin Selskapsavtale ble sist vedtatt av representantskapet 01.10.2021 og 

trådte i kraft 01.01.2022. Det heter følgende i punkt 1.1 Selskapets navn: "Indre Østfold Renovasjon 

IKS (IØR) er et interkommunalt selskap, opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper lov7 

av 29. januar 1999 nr. 6 (IKS-loven). Selskapet er et selvstendig rettssubjekt registrert i Foretaksregis-

teret." 

 

Punkt 1.3 fastsetter at "Selskapets hovedkontor er i Indre Østfold kommune". 

 

Representantskapets eierstrategi overfor Indre Østfold Renovasjon IKS (2021) opplyser (s. 6) at IØR 

skal følge lov om offentlige anskaffelser, offentlighetsloven (offentleglova) og forvaltningsloven. IØR er 

et offentligrettslig organ.8 Retura Østfold AS driver forretningsdrift innenfor næringsavfall og er ikke om-

fattet av disse bestemmelsene. 

 

Deltakere/eiere  

Selskapsavtale punkt 1.2 Deltakere i selskapet, fastsetter at "Selskapet eies av kommunene Indre Øst-

fold, Marker og Skiptvet". Videre heter det i punkt 2.1: "Deltakernes ansvar for selskapets forpliktelser 

tilsvarer eierandelen. Deltakerkommunenes eierandel i selskapet beregnes ut fra registrert omsetning 

foregående år, dvs. sist avlagte regnskap." "Det er ikke forutsatt noen innskuddsplikt i selskapet."  

 

Selskapsavtale punkt 2.1 har også tabellen "Andel pr. 31.12.18 (%)". Vi gjengir i stedet eierandeler 

2020, ifølge Årsmelding 2020:9  

Indre Østfold kommune:  84,0 %. 

Marker kommune:     8,9 %. 

Skiptvet kommune:     7,1 %. 

Sum:    100,0 %. 

 

Formål 

IØRs Selskapsavtale sier følgende i punkt 1.4 Selskapets formål: "Selskapet skal utføre offentlige tje-

nester for sine eiere herunder innsamling og behandling av husholdningsavfall hjemlet i Forurensings-

loven §§ 29, 30 og 31, samt innsamling og behandling av avfall fra kommunale virksomheter. Enerett 

tildelt selskapet kan med representantskapets godkjennelse videredelegeres innenfor rammen av kom-

munens tildelingsvedtak. Videredelegering kan skje til selskap som selskapet selv er medeier i. Selska-

pet kan eie/være medeier i andre selskap, under forutsetning av at dette er godkjent av representant-

skapet. Selskapet kan selge tjenester til andre enn sine eiere innenfor konkurranseregelverkets praksis 

om utvidet egenregi. All forretningsmessig virksomhet av vesentlig betydning bør skilles ut og utføres i 

egne selskaper." 

 

                                                      
7 Skrivefeil ("lov" to ganger) bør rettes ved neste revisjon av Selskapsavtale.  
8 Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften, 2016) definerer (§ 1-2) offentligrettslige organer som 

ethvert selvstendig rettssubjekt som tjener allmennhetens behov, og ikke er av industriell eller forretningsmessig 
karakter og som i hovedsak er finansiert eller kontrollert av offentlige myndigheter. 

9 Eierandelene bør oppdateres ved neste revisjon av Selskapsavtale. 
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Indre Østfold Renovasjon IKS har organisasjonsnr. 974 642 239 i Brønnøysundregistrenes Enhetsre-

gister.10 Enhetsregisteret gjengir selskapsavtalens punkt 1.4 som vedtektsfestet formål. Enhetsregiste-

ret oppgir videre:   

 Aktivitet/bransje: "Driver fyllplass og mottak av de fleste typer avfall fra næringslivet og husholdnin-

gen, inkl. farlig avfall og bilvrak."  

 Næringskode(r): "38.210 Behandling og disponering av ikke-farlig avfall".  

 

Selskapsavtalen sier ingen ting om å utbytte til eierne. Husholdningsavfall er selvkostområde som ikke 

skal gå med overskudd/utbytte. Næringsavfall er forretningsområde (RØ) som kan gå med overskudd, 

der utbytte betales gjennom morselskapet til eierne i h.t. eierandel.   

 

Både styreleder og daglig leder mener at selskapets formål er tydelig. Daglig leder tilføyer at avfall fra 

kommunene egentlig er næringsavfall, men det er gode grunner til at IKS-et tar hånd om kommunenes 

eget avfall i tillegg til husholdningsavfall.  

 

Ordfører i Indre Østfold kommune, som har vært representantskapsmedlem i Indre Østfold Renovasjon 

IKS siden 2017 (først som ordfører i Trøgstad), sier til revisor at selskapets formål er helt klart, og sel-

skapsavtalen står seg godt.  

 

Endring av selskapsavtale 

IØRs Selskapsavtale sier følgende i punkt 5.1 Endring av selskapsavtalen: "Representantskapet kan 

foreslå endringer i selskapsavtalen med 2/3 flertall. Endringer som omfatter IKS-loven § 4, tredje ledd, 

krever tilslutning av eierne gjennom likelydende vedtak i de respektive kommunestyrer."  

 

Representantskapet vedtok 01.10.2021 revidert Selskapsavtale (gjeldende fra 01.01.2022) med et nytt 

punkt 1.5 Delegasjon av myndighet: "Eierkommunene har vedtatt forskrift for innsamling m.v. av hus-

holdningsavfall og for avfallsgebyr. Forskriften gir bestemmelser om hente- og bringeordninger for hus-

holdningsavfall i IØRs eierkommuner, og regulerer IØRs og abonnentenes ansvar og oppgaver knyttet 

til sortering, innsamling og transport av husholdningsavfall. Delegert myndighet til IØR går frem av re-

novasjonsforskriften. Representantskapet oppnevner klagenemnd for forvaltningssaker, som gjelder en-

keltvedtak fattet av selskapet." 

  

Likelydende saksfremlegg ble fremmet for kommunestyrene i Indre Østfold, Marker og Skiptvet kom-

muner. Kommunestyrene godkjente selskapsavtale og renovasjonsforskrift i desember 2021. Kommu-

nal forskrift for innsamling m.v. av husholdningsavfall og for avfallsgebyr, NN kommune (renovasjons-

forskriften) ble lagt ut på høring med frist 27.01.2022. Kommunestyrene vil vedta likelydende 

renovasjonsforskrift i 2022.  

 

Styreleder opplyser til revisor at selskapsavtalen oppdateres ved behov (ikke årlig), og avtalen er god 

nå. Han sier videre at renovasjonsforskriften er blitt noe mer detaljert om plassering av avfallsdunker og 

snuplass for renovasjonsbiler o.l., men store forandringer er det ikke. 

 

Ansattevalgt styremedlem sier at kommunenes nye renovasjonsforskrift stiller strengere krav til avfalls-

dunkenes tilgjengelighet, noe som medfører kritikk fra noen abonnenter og medieoppslag. Medieopp-

slagene har ofte tabloide overdrivelser, synes ansattevalgt styremedlem. 

 

                                                      
10 Brønnøysundregistrenes Enhetsregister administrerer org.nr. mv., mens Foretaksregister administrerer årsregn-

skaper.  
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Daglig leder forklarer at IØRs veileder til utgående renovasjonsforskrift ikke er juridisk bindende; ve-

sentlige ting er derfor løftet opp i forskriften, f.eks. at abonnenten må rydde snø. IKS-lovens krav om 

klagenemnd er også tatt inn i renovasjonsforskriften. Klagenemnd skal i utgangspunktet behandle klager 

på enkeltvedtak (jf. forvaltningsloven). Renovasjonsgebyr anses som enkeltvedtak, mens f.eks. felles-

plassering av et nabolags avfallsdunker ikke er det. Men IØR skal følge god forvaltningsskikk, så klage-

nemnda kan godt behandle mer enn enkeltvedtak. Klagenemnda hadde sitt første møte 18.01.2022.  

 

4.2.2 Representantskap – representasjon og vedtak 

Representasjon og vedtak generelt 

IØRs Selskapsavtale fastsetter følgende i punkt 3.1 Representantskapet: "Representantskapet er sel-

skapets øverste myndighet. Representantskapet består av to representanter fra hver kommune som til 

sammen utgjør selskapets øverste eierorgan. Vedkommende kommunestyre velger selv sine represen-

tantskapsmedlemmer med personlige varamedlemmer. Funksjonstiden følger kommunestyreperioden. 

Representantskapet velger både leder og nestleder. Representantskapet følger IKS-lovens §§ 8 og 9 

for innkalling og saksbehandling. Representantskapet er vedtaksdyktig når deltakerne som er til stede 

utgjør minst 2/3 av stemmene. Som representantskapets beslutning gjelder flertallsavgjørelse. Det skal 

legges vekt på konsensus. Representantskapet har til sammen 5 stemmer etter følgende fordeling: 

Indre Østfold 3, Marker 1, Skiptvet 1, Totalt 5." 

 

Representantskapet består av to representanter fra hver kommune valgt av kommunestyrene. IØRs 

representantskap 2019–2022 består av: 

 rep.skapsleder Theodor Bye, ordfører Marker kommune; 

 rep.skapsmedlem Saxe Frøshaug, ordfører Indre Østfold kommune; 

 rep.skapsmedlem Anne-Grethe Larsen, ordfører Skiptvet kommune; 

 rep.skapsmedlem Kjersti Nythe Nilsen, formannskapsmedlem Marker kommune; 

 rep.skapsmedlem Thor Hals, formannskapsmedlem Indre Østfold kommune;  

 rep.skapsmedlem Ann Kristin Solli Borgersen, formannskapsmedlem Skiptvet kommune.  

 

Nestleder i representantskapet er ikke blitt valgt de senere år, bekrefter ordfører i Indre Østfold kom-

mune.  

 

IØRs Selskapsavtale fastsetter i punkt 3.2 representantskapets oppgaver: "Representantskapet trer or-

dinært sammen 2 ganger årlig; etter at revidert regnskap foreligger og når grunnlaget for kommende 

budsjettrammer er klart. Representantskapsmøtet behandler: 

• Årsmelding og regnskap 

• Disponering av driftsresultatet 

• Handlings- og økonomiplan og årsbudsjett 

• Rammer for låneopptak og evt. tilskudd fra deltakerne 

• Fastsettelse av eierstrategi (hvert 4. år) 

• Valg av revisor (hvert 4. år) 

• Valg av valgkomité (hvert 4. år) 

• Valg av styre (hvert 2. år) og godtgjøring til styret 

• Andre saker som er forberedt ved innkallingen" 

 

Representantskapets funksjon 2021 

Møteprotokoll Repr.skap i Indre Østfold Renovasjon, 28.04.2021, refererer behandling av åtte saker 

med følgende vedtak (utdrag) – alle enstemmig: 

Sak 01/21 Konstituering: Representantskapet godkjente innkalling og saksliste og valgte to repre-

sentantskapsmedlemmer til å underskrive protokoll.   

76



 
 

ØVKR Indre Østfold Renovasjon IKS og Retura Østfold AS – eierskapskontroll 19 
 

Sak 02/21 Årsmelding for IØR for driftsåret 2020: "Årsmeldingen for driftsåret 2020 for IØR godkjen-

nes." 

Sak 03/21 Årsregnskap for IØR for driftsåret 2020: "1. Årsregnskapet 2020 med negativt resultat på 

kr 1 573 877 godkjennes. 2. Konsernregnskapet for 2020 med et positivt resultat på kr 6 000 760 god-

kjennes. 3. Det er foreslått et utbytte fra Retura Østfold AS for 2020 på kr 1 000 000. Utbyttet utbetales 

til eierkommunene i henhold til eierandel."  

Sak 04/21 Økonomi- og handlingsplan 2021–2024: "1. Refusjonsprisen er nå på kr 2 300 og vurderes 

økt til kr 2 430 for 2022. Dette begrunnes i foruten å redusere opparbeidet underskudd på selvkost, 

også å kompensere for prisstigning på innsamling. 2. Refusjonsprisen for hytter/fritidsboliger settes til 

75 % av ordinær renovasjonsutgift. Dette begrunnes i at tjenesten er blitt utvidet de senere år og at den 

vil bli mer omfattende som følge av endrede rammebetingelser."  

Sak 05/21 Transport i egenregi – samarbeid med andre: Se sak 11/21 nedenfor.  

Sak 06/21 Egen klagenemnd for IØR: Se sak 12/21 nedenfor. 

Sak 07/21 Eierstrategi for IØR IKS: Eierstrategien ble sendt på høring til eierkommunene. Valgkomité 

for IØR (tre ordførere) danner valgkomité også for RØ. Styret for IØR, som generalforsamling for RØ, 

legger frem forslag til vedtektsendringer for selskapet i tråd med eierstrategiens anbefalinger.  

Sak 08/21 Valg av styremedlemmer: Leder Øivind Juel, nestleder Bente Lind, medlem Espen Volden, 

medlem Thor Mauritzen og medlem Trine Hvoslef-Eide. Godtgjøring for 2021 – honorar 3 081 kr per 

møte; styreleders tilleggshonorar 30 810 kr per år.   

  

Møteprotokoll Repr.skap i Indre Østfold Renovasjon, 04.11.2021, refererer behandling av åtte saker 

med følgende vedtak (utdrag) – alle enstemmig:  

Sak 09/21 Konstituering: Innkalling/saksliste godkjent; to protokoll-underskrivere valgt.    

Sak 10/21 Budsjett 2022: "Budsjettet for 2022 for IØR IKS godkjennes med en brutto utgiftsramme på 

kr. 69.269.211 og en brutto inntektsramme på kr. 70.875.108. Dette inkluderer det kommunale tilskuddet 

på kr. 60.429.405 beregnet ut ifra en abonnementspris på kr.2.430,- og at gebyret for renovasjon av 

hytte/fritidsbolig settes til 75 % av ordinært gebyr. Styret får fullmakt til å sette i gang planlagte prosjekter 

på Stegen innenfor godkjent låneramme på totalt 60 mill. kroner. Dette inkluderer grunnerverv."  

Sak 11/21 Transport i egenregi: "IØR skal etter en helhetsvurdering samle inn husholdningsavfall etter 

1.1.2024 med bruk av egne ansatte og kjøretøyer. Før iverksettelsen av vedtaket må følgende forhold 

avklares. […] Representantskapet ønsker å få en status på overnevnte før endelig iverksettelse av 

vedtaket."11 

Sak 12/21 Opprettelse av klagenemnd: "Representantskapet nedsetter en klagenemnd for Indre Øst-

fold Renovasjon IKS…"  

Sak 13/21: Revidering av renovasjonsforskriften: "Representantskapet anbefaler at vedlagt renova-

sjonsforskrift godkjennes." 

Sak 14/21: Revidering av selskapsavtalen: "Representantskapet anbefaler at vedlagte selskapsav-

tale godkjennes." 

Sak 15/21 Eierstrategi for Indre Østfold Renovasjon IKS: "Representantskapet godkjenner vedlagte 

eierstrategi datert 4.11.2021 for Indre Østfold Renovasjon IKS." 

Sak 16/21 Vedtekter for Retura Østfold AS: "Representantskapet tar vedlagte vedtekter for Retura 

Østfold AS gjeldende fra 12.10.2021 til orientering."12 

 

Styreleder uttaler til revisor at representantskapet fungerer godt – langt bedre med dagens tre eierkom-

muner enn med syv kommuner før 2020, da ordførerne gjerne holdt "serie-rep.skap". Flere interkom-

munale selskaper ble avviklet ved kommunesammenslåingen; IØR var et av de få gjenværende. Med 

                                                      
11 IØR har leid NordRen AS, Sørum, til innhenting av husholdningsavfall siden 25.09.2017. Før det hadde Reno-

Norden (tidligere RenoNorge) kontrakten siden 2002. 
12 Daglig leder RØ opplyser at det her siktes til innspill til justering av formål som forventes vedtatt av generalfor-

samling i mai 2022. Vedtekter fra 01.06.2021 gjelder inntil da. 
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færre IKS-er og eiere har det blitt mer aktivt eierskap. De tre eierkommunene engasjerer seg i både IØR 

og RØ. Tett samarbeid med kommunene er positivt for konsernet. 

  

Ansattevalgt styremedlem sier at med storkommunen Indre Østfold merker selskapet at eierkommunene 

er mer engasjert i IKS-ene enn før. 

 

Ny daglig leder har inntrykk av at representantskapet fungerer godt. Kommunene har de siste par årene 

blitt mer aktive eiere enn tidligere, spesielt i forhold til RØ. 

 

Ordfører i Indre Østfold kommune sier at representantskapet utøver eierstyring på overordnet nivå, som 

budsjett, renovasjonsgebyr og miljø/sirkulærøkonomi. Eierne blander seg ikke bort i detaljer.  

 

4.2.3 Styre – sammensetning og funksjon  

Styrets sammensetning 

IØRs Selskapsavtale bestemmer følgende i punkt 3.3 Valgkomité: "Representantskapet for selskapet 

oppnevner valgkomite i første ordinære representantskapsmøte i ny valgperiode. Valgkomiteens leder 

og medlemmer velges blant representantskapets medlemmer. Alle eierne skal være representert i valg-

komiteen. Valgkomiteen innstiller på styresammensetning. Indre Østfold kommune oppnevner styrele-

der. Det skal legges til grunn at styret er et kollegialt organ, som settes sammen ut ifra krav til kompe-

tanse og selskapets egenart. Styresammensetningen skal følge lovens krav om kjønnsbalanse. 

Habilitetskrav skal ivaretas. Valgkomiteen må ta hensyn til behov for kontinuitet i styret, og skal i sitt 

forslag legge til grunn en delvis utskifting av styremedlemmene. Innstilling skjer etter en forutgående 

dialog med sittende styreleder og evt. styremedlemmer. Valgkomitéen kan også ta kontakt med daglig 

leder. Dersom valgkomiteens innstilling ikke er enstemmig, gis Indre Østfold kommune rett til å peke ut 

3 medlemmer og Marker og Skiptvet gis rett til å peke ut 1 medlem hver." 

 

Dagens valgkomité består av de tre ordførerne i eierkommunene. Ordfører i Indre Østfold kommune 

sier til revisor at valgkomitéen har en grundig prosess, gjerne med tre møter, før den innstiller styremed-

lemmer. Styreleder og daglig leder er inne til intervju, der kompetansehull i styret avdekkes. Nåværende 

styremedlemmer forespørres om de vil være med videre, og nye kandidater intervjues.   

 

Selskapsavtale punkt 3.4 Styre sier: "Styret skal ha 5 eiervalgte medlemmer og 3 numerisk valgte va-

ramedlemmer. Styremedlemmene velges for 2 år av gangen. Representantskapet velger styrets leder 

og nestleder, der Indre Østfold kommune oppnevner styreleder. Styret fungerer inntil nytt styre er valgt 

og konstituert. Styret kan avgjøre at første vararepresentant kalles inn til alle styremøter. […] Antall 

ansatte i selskapet vil påvirke de ansattes representasjon i styret, jfr. § 10 i IKS-loven." 

 

Styret har ett ansattevalgt styremedlem. Med 29 ansatte er dette strengt talt ikke nødvendig (jf. IKS-

loven § 10, 8. ledd: I selskap som har flere enn 30 ansatte, kan de ansatte kreve ett styremedlem). 

 

Styret i Indre Østfold Renovasjon IKS har følgende seks medlemmer i valgperioden 2019–2023: 

 styreleder Øivind Juel (pensjonert siviløkonom), 

 styrenestleder Bente Lind (direktør Norfersk AS), 

 styremedlem Espen Volden (jurist, kommunestyremedlem Indre Østfold kommune), 

 styremedlem Thor Mauritzen (daglig leder Skog og Eiendomservice AS, kommunestyremed-

lem Marker),  

 styremedlem Trine Hvoslef-Eide (professor i plantevitenskap Norges miljø- og biovitenskape-

lige universitet, NMBU), 

 styremedlem Gunnar Klerud (ansattevalgt). 
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 1. vara Therese Haltuff (Business Manager Norvigroup, kasserer Skiptvet Arbeiderparti) –  

møter fast i styret. 

 

Styret består av fire menn og to kvinner. To eiervalgte styremedlemmer (Volden og Mauritzen) er kom-

munestyremedlemmer. Begge er registrert i KS' styrevervregister med styreverv i IØR.  

 

Styreleder opplyser at med færre eierkommuner fra 01.01.2020 har styret fått færre styremedlemmer. 

Dagens styre har passe størrelse. Valgkomitéen som kom på plass etter kommunesammenslutningen, 

forbereder styreutnevning godt. IØRs styremedlemmer har komplementær kompetanse (økonomi, juss 

og biologi), styreerfaring, lokalkunnskap og god vurderingsevne. Administrasjonen stiller med bransje-

kompetanse om avfallsbransjen.  

 

Styreleder har varslet sin avgang etter 14 år. Ordfører i Indre Østfold kommune opplyser at represen-

tantskapet tar sikte på å utnevne ny styreleder i april 2022. Valgkomitéen har hatt møte om dette. 

 

Kommunene tilbyr KS' styreopplæring til folkevalgte. Avfall Norge holder kurs i styrearbeid, som flere 

styremedlemmer i IØR har deltatt i. Styret foretar styreevaluering om lag annethvert år.  

 

Ansattevalgt styremedlem synes styret er meget godt sammensatt. Styremedlemmene har forskjellig 

faglig bakgrunn og utfyller hverandre. Da han ble ansattevalgt styremedlem i mars 2020, fikk han tilbud 

om kurs i styrearbeid, noe han vil ta i 2022.   

 

Daglig leder opplever å ha profesjonelle styrer i IØR og RØ med medlemmer fra næringsliv og akade-

mia, bl.a. jurister og økonomer. Styremedlemmene som ble valgt høsten 2019, hadde erfaring med 

styreverv; det har ikke vært behov for opplæring i styrearbeid. Styreleder har god innsikt i avfallsbran-

sjen. Øvrige styremedlemmer har beskjeden bransjeerfaring, uten at dette fremstår som en hemsko for 

styrearbeidet. 

 

Styrets funksjon 

IØR har ikke en styreinstruks, men styreleder henviser til Selskapsavtale punkt 3.4 Styret og 3.5 Styrets 

oppgaver. Daglig leder jobber i mars med å utarbeide årshjul 2022 med seks styremøter. Et årlig styre-

seminar (utvidet styremøte) med styreopplæring i roller/ansvar mv. og egenevaluering er ikke praktisert. 

 

Administrasjonssjef i IØR opplyser at økonomirapporter utarbeides til hvert styremøte, det vil si seks 

ganger i året. Tertialrapportering praktiseres ikke.   

 

Styreleder sier at økonomirapporteringen er god, men styret har kanskje vært for lite opptatt av HMS. I 

hvert styremøte gir daglig leder en muntlig situasjonsrapport om selskapet. Styret har hatt et godt sam-

arbeid med både tidligere og nåværende daglig leder.  

 

Ansattevalgt styremedlem opplyser at styremøtene ofte avholdes på hverdager kl. 16–18. Er det noe 

styret lurer på, så får man svar fra daglig leder i møtet eller i e-post; han responderer raskt. Daglig leder 

har tatt tak i å oppdatere prosedyrer. Det er viktig, men rutiner i praksis – det vi driver med ute – er stort 

sett bra. Både styre og administrativ ledelse fungerer godt. 

 

Daglig leder gir uttrykk for at styret har et strategisk fokus og går ikke for mye i detalj. Styreleder og 

daglig leder kommuniserer ved behov, særlig før styremøter; de ringes ukentlig. Valg av ny styreleder 

blir viktig. Daglige leder er i det hele tatt godt fornøyd med samarbeidet med eiere, styre og dattersel-

skap. 
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Revisor sammenfatter IØRs Strategiplan 2019–2023 her: 

1. Visjon: Sammen skaper vi renovasjonsløsninger for framtiden. 

2. Verdigrunnlag: Profesjonell, serviceinnstilt og miljøbevisst. 

3. Hovedmål: IØR skal være en aktiv bidragsyter til at eiernes miljø- og klimamål oppnås ved optimal 

utnyttelse av avfallsressurser. IØR setter kundene i fokus ved å tilby brukervennlige tjenester. IØR 

skal levere kostnadseffektive løsninger. 

4. Formål m/strategiplanen: Å tydeliggjøre veivalg, bidra til godt omdømme, sikre rammebetingelser 

og støtte opp under avfallspyramiden. 

5. Rammebetingelser: Nasjonale og internasjonale føringer/lovverk. Styret konstaterte i 2017 at IØR 

har en god miljøprofil, men må synliggjøre den bedre. IØR skal ha fokus på opplæring av ansatte 

slik at håndtering av avfall og drift av deponi kan foregå med lavest mulig utslipp og belastning på 

miljø. Miljøarbeidet skal være gjenstand for årlig revisjon. Eierne har vedtatt at IØR skal bli deleier i 

et ettersorteringsanlegg som skal ta hånd om husholdningsavfallet fra Østfold fylke. 

6. Delmål: Under de tre hovedmålene oppgis til sammen 19 delmål.    

7. Prioriterte tiltak: Til sammen 24 tiltak nevnes under overskriftene utvikling Stegen, innsamlings-

løsninger, kommunikasjon og organisasjon.  

8. Vedlegg: Det henvises til lovparagrafer (underforstått i forurensningsloven), samt Miljøverndepar-

tementets nasjonale avfallsstrategi fra 2013.13  

 

Daglig leder sier at Strategiplan 2019–2023 er god, men med ny eierstrategi og daglig leder i 2021 og 

ny renovasjonsforskrift og styreleder i 2022, er det naturlig å oppdatere selskapsstrategien.  

 

Styreleder sier til revisor at eierkommunene stort sett har gitt positive signaler til IØR. Renovasjonsge-

byrene sto stille fra 2010 til 2015, noe eierkommunene var fornøyd med. Etter hvert dannet det seg 

underskudd på selvkostfond (-3,8 mill. kr per 31.12.2020), som følge av at abonnentene har betalt for 

lite. Dette henger sammen med at kostnader er vanskelig å forhåndsberegne og utbygging på Stegen. 

For å få ned underskuddet, har renovasjonsgebyrene steget noe, men ligger fortsatt under landsgjen-

nomsnitt.  

 

Ordfører i Indre Østfold kommune uttaler at eierne er godt fornøyd med styrene i mor- og datterselskap. 

De har bred kompetanse og styrer selskapene på en god måte. Gjennom mange år har de folkevalgte 

ikke hatt noen problemer med IØR/RØ. Det er et veldrevet konsern som det er lett å være eier i. 

 

4.2.4 Etiske retningslinjer – habilitet og samfunnsansvar 

IØRs Selskapsavtale (punkt 3.3) bestemmer at valgkomitéen skal ivareta habilitetskrav ved innstilling 

av styremedlemmer.  

 

Revisor har mottatt tre versjoner av etiske retningslinjer for Indre Østfold Renovasjon IKS: 

 Etiske retningslinjer (kap. 5.3 i Internkontrollhåndbok for IØR) (udatert). 

 Etiske retningslinjer for daglig drift (2014). 

 Etiske retningslinjer for Indre Østfold Renovasjon IKS (IØR) (2013). 

 

Etiske retningslinjer (kap. 5.3 i Internkontrollhåndbok for IØR) innleder slik: "IØR har for alle ansettel-

sesforhold full tillit til hver og en av de ansatte. Alle ansatte har ansvar for å opprettholde denne tilliten." 

Deretter nevnes en rekke forhold som vil resultere i oppsigelse eller avskjed: mobbing, seksuell trakas-

sering, vold på arbeidsplassen, baksnakking, tyveri fra arbeidsgiver, kolleger og kunder, og bruk av 

                                                      
13 Miljøverndepartementet endret navn til Klima- og miljødepartementet i 2014. 
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rusmidler som påvirker arbeidsutøvelsen. Videresalg av avfall levert på gjenvinningsstasjonene og av-

fallsanlegget er strengt forbudt og anses som økonomisk utroskap mot arbeidsgiver. "Tidligere ansatte, 

styremedlemmer eller andre har ikke anledning til å utnytte sin posisjon til å levere avfall gratis." 

 

Etiske retningslinjer for daglig drift (2014) supplerer: "Ansatte kan levere grovavfall gratis fra sin egen 

husholdning", samt: "Ansatte kan ikke ta med seg avfall hjem for videresalg".  

 

Etiske retningslinjer for Indre Østfold Renovasjon IKS (IØR) (2013) har som målsetting (s. 1) å gi all-

menheten tillit til selskapets profesjonalitet og integritet, slik at det aldri oppstår tvil om selskapets eller 

ansattes motiver. Etiske retningslinjer har punkter om økonomi, et godt ytre miljø og et godt arbeidsmiljø. 

Under arbeidsmiljø står noen punkter om forebygging og håndtering av habilitetskonflikter:  

 Punkt 3.5: Ansatte/styremedlemmer skal uoppfordret informere overordnet/styret om eierinteresser 

eller andre bånd til virksomheter som ønsker å inngå forretningsforhold til selskapet. 

 Punkt 3.6: Ansatte/styremedlemmer har ikke anledning til å involvere seg personlig i saker hvor 

familie, venner eller andre nærstående er i et samarbeidsforhold til IØR; overordnede skal informe-

res om situasjonen. 

 Punkt 3.9: Ansatte/styremedlemmer som er i kontakt med leverandører eller andre samarbeidspart-

nere skal ikke ta imot noen form for gaver eller ytelser uten etter å ha forelagt dette for og fått aksept 

av overordnede/styreleder.  

 Punkt 3.10: Invitasjon til arrangement med overnatting uten faglig program skal avslås.   

 

"IØR forventer at den som oppdager brudd på etiske retningslinjer varsler dette i henhold til Prosedyre 

for varsling av kritikkverdige forhold, eller på andre måter så raskt som mulig" heter det i Etiske retnings-

linjer (Internkontrollhåndbok for IØR).  

 

Styreleder sier til revisor at styret ikke har diskutert etiske retningslinjer på noen år, men noen grep er 

tatt: I 2008 kunne styremedlemmer levere avfall gratis på Stegen; dét ble det slutt på. I avfallsbransjen 

kjenner man til tilfeller der ansatte har forsynt seg av avfall og solgt det eksternt, det vil si drevet "butikk 

i butikken", noe som ikke er akseptabelt. IØRs kontrakt med NordRen AS bestemmer at deres arbeidere 

(mange utenlandske) skal lønnes over en minstelønn. Styreleder kjenner ikke til etiske brudd de senere 

år. Trakassering blant medarbeidere, f.eks. seksuelt, er ukjent i IØR.   

  

Ansattevalgt styremedlem opplyser at arbeidsinkluderingsbedriften Deltagruppen har en container på 

Stegen gjenbruksstasjon der kunder kan sette brukbart avfall. Det kommer typisk inn mange slalåmski 

om høsten og sykler om våren. Det kan bli så mye at Deltagruppen ikke har plass og gir bort enkelte 

ting til ansatte på Stegen. Ansattevalgt styremedlem tror ikke at det ligger noe etisk problem her. Han 

kjenner ikke til etiske brudd i selskapet. 

 

Ordfører i Indre Østfold kommune kjenner ikke til etiske brudd i konsernet de senere år, verken når det 

gjelder økonomi, personell eller ytre miljø. Politikere i styret erklæres inhabile når IØR behandles i de 

respektive politiske organer. 

 

Daglig leder nevner en episode for noen år siden der en ansatt tok med seg en fin avfallsgjenstand som 

var ment for gjenbruk, og annonserte den på Finn.no dagen etter. Han fikk skriftlig advarsel.  

 

Daglig leder påpeker at IØR har et samfunnsgagnlig formål, oppfyller myndigheters miljøkrav og i liten 

grad forurenser det ytre miljø. Selskapet er sertifisert etter miljøstyringssystemet ISO 14001 (av Kiwa, 

Oslo). Det resertifiseres annethvert år, senest i februar 2022. Etiske retningslinjer oppdateres i 2022. 
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4.2.5 Kommunens eierskapsmelding 

Eierskapsmelding vedtas hver valgperiode 

Indre Østfold regionråd utarbeidet en interkommunal eierskapsmelding i 2010, som ble revidert i 2013. 

Interkommunal eierskapsmelding for Indre Østfold ble vedtatt av Askim kommunestyre 2. halvår 2013.  

Rådgiver i fagstab opplyser at Indre Østfold kommune vil utarbeide ny eierskapsmelding i løpet av 2022. 

Meningen var at eierskapsmeldingen skulle foreligge i april 2022, men utarbeidelsen blir forsinket av 

presserende oppgaver for rådgiver (prosjekt Fortene i Indre Østfold). Etter planen vil ny eierskapsmel-

ding fremmes for Indre Østfold kommunestyre i november 2022. Kommunen legger opp til å vedta eier-

skapsmelding i hver fireårsperiode, slik kommuneloven krever. 

 

Prinsipper for eierstyring – oversikt over selskaper - formål 

Interkommunal eierskapsmelding for Indre Østfold (2013) presenterer først (s. 5) Indre Østfolds eiers-

kapsverdier: langsiktighet, samfunnsansvar og åpenhet. Deretter følger et kapittel om Indre Østfolds 

eierstyringsprinsipper (s. 6–15), som er inndelt i seks underkapitler: 

I. Kunnskap om selskapsstyring 

II. Etablering, endring og utvikling av selskap 

III. Møter og myndighet 

IV. Styret 

V. Styrets ansvar 

VI. Evaluering, revisjon og kontroll. 

 

Deretter følger kapittel Jussens ABC og eierstyringsmulighetene (s. 16–20), som redegjør for selskaps-

formene AS (aksjeselskaper) og IKS (interkommunale selskaper) mv.  

 

Grafer i vedlegg viser kommunens eierinteresser i 2013 i AS og IKS, samt tabellarisk oversikt over sel-

skaper og samarbeid. Ingen selskaper presenteres.  

 

Etter opprettelsen av Indre Østfold kommune 01.01.2020 er de fleste interkommunale selskaper avviklet 

og overført til vertskommuneavtaler. Nettartikkelen Kommunene står sammen – fra interkommunale 

selskaper til vertskommunesamarbeid (2020, Io.kommune.no) opplister 13 vertskommunesamarbeid 

der Indre Østfold kommune er vertskommune og utfører tjenester også for Marker, Rakkestad og Skip-

tvet kommuner. Fagstabens notat Eierskap, Indre Østfold kommune (2021) gir en helhetlig oversikt over 

AS-er, IKS-er og annet interkommunalt samarbeid.  

 

4.2.6 Eierstrategi  

IØRs Selskapsavtale fastsetter (punkt 5.6) at "I tillegg til selskapsavtalen danner eierstrategien selska-

pets styringsdokumenter".  

 

Representantskapets eierstrategi overfor Indre Østfold Renovasjon IKS, som gjelder for perioden 2021– 

2024, ble vedtatt av representantskapet 04.11.2021. Eierstrategien ble utarbeidet av et strategiutvalg 

som representantskapet nedsatte i 2020. Strategiutvalget ble ledet av rep.skapsleder (ordfører Marker).   

 

Eierstrategien innleder (s. 2) med at målsettingen med å utforme eierstrategier er å sikre tydelige, over-

ordnede signaler til selskapene, som samtidig har i seg de nødvendige rammebetingelsene for selska-

pets drift innenfor eiers forventninger. Eierstrategien skal danne grunnlaget for selskapets strategi. 

 

Representantskapets eierstrategi overfor Indre Østfold Renovasjon IKS er inndelt i seks kapitler: 

 Hensikt (s. 5): Indre Østfold Renovasjon (IØR) ble etablert i 1975 som et interkommunalt samarbeid 

mellom Askim og Spydeberg kommune. Øvrige kommuner ble med i samarbeidet etter hvert, med 
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Marker som siste eierkommune fra 1990. Samarbeidet ble i 1995 organisert etter kommunelovens 

§ 27 og omdannet i 2004 til et IKS etter lov om interkommunale selskaper. Selskapet etablerte i 

2005 datterselskapet Retura Østfold AS (RØ) med forretningsområde innsamling og behandling av 

næringsavfall. I 2018 gikk IØR inn som deltaker i Østfold Avfallssortering IKS (ØAS), der sorterings-

anlegget fortsatt er under etablering. Motivet for å opprette IØR handler om effektivisering av tje-

nesteproduksjonen, hvor det også finnes en samfunnsøkonomisk gevinst knyttet til klima og miljø.  

 Kjernevirksomhet (s. 5): IØR har fire hovedområder: sørge for transportapparat for avfallsinnsam-

ling, mottaksanlegg, omlasting/videre transport og drift av deponi.  

 Forutsetninger (s. 6): Kommunal renovasjonsforskrift regulerer IØRs og abonnentenes ansvar og 

oppgaver knyttet til husholdningsavfall. Ombruk og materialgjenvinning skal prioriteres foran ener-

giutnyttelse og deponering. Selskapet vil stimulere til forretningsutvikling innenfor det grønne skiftet, 

gjennom datterselskaper. Selskapets kompetanse og kapasitet innen miljø og digitalisering må 

økes. (Sammenliknet med andre tilsvarende selskaper, har IØR færre administrative årsverk per 

innbygger.) IØR er sertifisert etter ISO 14001 som er et miljøstyringssystem som sikrer at selskapet 

etterlever en standard for god miljøledelse. IØR er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Sam-

funnsbedriftene (tidligere KS Bedrift), bransjeorganisasjonen Avfall Norge, Gjenvinning Østfold og 

Avfallsforum Øst og har et innkjøpssamarbeid med Follo Ren. IØR sammenliknes med andre reno-

vasjonsselskaper annethvert år gjennom Avfall Norges renovasjonsbenchmarking.14 

 Økonomi (s. 8): Kommunene fakturerer abonnentene på grunnlag av gebyrgrunnlaget som utar-

beides av IØR, unntatt for Marker kommune der IØR fakturerer abonnentene direkte. Husholdnings-

renovasjon er underlagt selvkostprinsippet. Det er et mål at avgiften fra IØR til eierkommunene skal 

være lavere enn gjennomsnittet på landsbasis for kommunale renovasjonstjenester. IØR fører regn-

skap etter regnskapsloven og ikke kommunale regnskapsprinsipper.    

 Styringsprinsipper (s. 7): Representantskapet er IØR sitt eierorgan. Hver eierrepresentant har 

ansvar for å rapportere til sitt kommunestyre/formannskap og innhente kommunens syn på aktuelle 

saker. Selskapet skal årlig invitere til et eiermøte, hvor klima- og miljøutfordringer settes på dagsor-

den. Daglig leder skal minimum én gang i året innkalle eierkommunene til fagmøter, hvor fagperso-

ner drøfter selskapets leveranser til kommunene og deres innbyggere. Styret i IØR utgjør general-

forsamlingen for RØ. Styreleder for IØR bør velges som selskapets representantskapsmedlem for 

Østfold Avfallssortering IKS (ØAS).  

 Utviklingsområdet (s. 9): Her nevnes organisering av transporttjenester, endringer ved selvkost-

regimet, kompetanse og utvikling innen klima og miljø, eiermøter og fagmøter.    

 

IØRs styreleder opplyser at han og daglig leder ble innkalt til to møter i strategiutvalget der de la frem 

sine synspunkter. Resulterende eierstrategi er god, mener han. 

 

Ansattevalgt styremedlem ser deltakelsen i Østfold Avfallssortering IKS (ØAS) som en viktig del av 

selskapsstrategien. I tråd med myndighetenes miljøkrav er målet å øke materialgjenvinning, især av 

plast og tekstiler, og redusere energigjenvinning (forbrenning).  

 

Indre Østfold kommunes ordfører gir rep.skapsleder honnør for eierstrategien. I Indre Østfold kommune 

gir dessuten rådgiver i kommunedirektørens fagstab god støtte i eierstyringen.   

 

4.2.7 Rapportering og eiermøter 

Rapportering 

IØRs Årsmelding 2020 refereres i vedlegg. I tillegg gir IØRs hjemmesider (Iorenovasjon.no) informasjon 

                                                      
14 Avfall Norge organiserer den norske gjenvinningsbransjen, herunder over 200 virksomheter innen avfallshånd-

tering, gjenvinning og resirkulerte råvarer. Medlemmer er IKS-er, private gjenvinningsselskaper, returselskaper 
m.fl. (jf. Avfallnorge.no). Avfall Norge er med i paraplyorganisasjonen Abelia.  
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om selskapets virksomhet (utdrag): 

 IØR skal utføre offentlige tjenester for sine eiere, herunder innsamling og behandling av hushold-

ningsavfall hjemlet i forurensningsloven §§ 29, 30 og 31, samt innsamling og behandling av avfall 

fra kommunale virksomheter. 

 IØRs arbeidsfelt kan inndeles i fire hovedområder: transportapparat for innsamling av det avfall 

eierkommunene har ansvaret for; mottaksanlegg for avfall; omlasting og videretransport av avfall; 

drive deponi. 

 IØR betjener i overkant av 22 000 husholdningsabonnenter og ca. 2 000 hytteabonnenter. IØR 

fakturerer eierkommunene et fast beløp per husholdnings- og fritidsboligabonnent. Renovasjonsge-

byret skal være til selvkost. IØR skal ikke tjene penger på renovasjonstjenestene for eierne. 

 Renovasjonsgebyret fastsatt av eierkommunene ligger under landsgjennomsnittet.  

 

Revisor fant ikke organisasjonskart, antall ansatte, ledergruppe eller selskapets telefonnr. på nettsidene. 

Når man klikker seg inn, opplyses det imidlertid at nettsidene er under utvikling. Dette fullføres i mars 

2022, ifølge daglig leder. 

 

Revisor stilte to spørsmål til Indre Østfold kommune om arkivrutiner for Indre Østfold Renovasjon IKS. 

Arkivfaglig rådgiver ved dokumentsenteret svarte slik (brev 02.02.2022): 

1. Mottar kommunen innkalling, saksdokumenter og møteprotokoller for både representant-

skap og styre og journalfører/arkiverer dokumentene i kommunens sak-/arkivsystem? Svar: 

"Ja, kommunen mottar dette og vi arkiverer det inn i vårt saksbehandlingsprogram." 

2. Ved innsynsbegjæring fra innbyggere og journalister mv. gis som regel innsyn i saksdoku-

menter og møteprotokoller? Svar: "Så langt har vi ikke fått forespørsel om innsyn i dokumenter vi 

har mottatt fra Indre Østfold Renovasjon IKS. Alle dokumenter som det vises til i punkt 1 blir jour-

nalført hos oss som inngående dokument, og kommer med på kommunens offentlige postliste. Der 

ligger de tilgjengelig i tre måneder. Dersom dokumentene vi mottar er unntatt offentligheten, skjer-

mes de i vårt saksbehandlingsprogram. Da vil postlisten vise at vi har mottatt et dokument, men 

leser vil ikke kunne åpne og lese det. Hver innsynsbegjæring som kommer inn til kommunen, blir 

vurdert individuelt om det skal gis innsyn eller ei. Skulle vi få innsyn i dokumenter gjeldende denne 

saken, vil vi håndtere den på lik linje med andre innsynsbegjæringer." 

 

Daglig leder, som er sekretær for representantskap og styre, påpeker at IKS er et offentligrettslig organ. 

Også styredokumenter sendes derfor til kommunenes postmottak. 

 

Kommunestyrene vedtar årlig renovasjonsgebyr i kommunens budsjett/økonomiplan. Styreleder sier at 

det er få kommunestyresaker om IØR, men kommunestyrene har behandlet selskapsavtale, renova-

sjonsforskrift og eierstrategi, samt Trøgstad-saken. 

 

Daglig leder utdyper sistnevnte: Tidligere Trøgstad kommune hadde en gammel tilleggsavtale om av-

fallshenting på ikke kjørbar vei, som IØR sa opp. Folk klagde på å måtte gå 100 meter med avfallet. 

Indre Østfold kommunestyre konkluderte 18.11.2021 enstemmig med at særordningen i Trøgstad skal 

avvikles. Saken er avsluttet. 

 

Ansattevalgt styremedlem opplyser at kommunestyrene i 2018 behandlet sak om utbygging på Stegen, 

herunder IØRs investering i omlastningshall (med låneramme). 

 

Direktør plan og teknikk i Indre Østfold kommune gir en oppstilling over dokumenter og politiske saker 

de siste par årene som berører IØR: 

 Årsmelding 2020 (IØR beskrives under Andre særskilte forhold). 

 Økonomiplan 2021 (IØR beskrives under avgifter og gebyrer) og Avgiftshefte 2021. 
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 Økonomiplan 2022 og Gebyrer 2022. 

 KS 147/21 Revidert renovasjonsforskrift og selskapsavtale for Indre Østfold Renovasjon IKS. 

 SU 99/21 Vurdering av særordning fra tidligere Trøgstad kommune. 

 Valgutvalget 9/21 Valg av representanter til klagenemnd. 

 KS 84/21 Eierstrategi for Indre Østfold renovasjon IKS. 

 KS 140/20 Differensierte gebyrer for renovasjon. 

 

Representantskapets eierstrategi overfor Indre Østfold Renovasjon IKS opplyser (s. 7) at selskapet årlig 

skal invitere til et eiermøte, der hele styret inviteres til å delta. Eierkommunene avgjør om de skal møte 

med flere deltakere enn representantskapets medlemmer og administrativ ledelse fra kommunene.  

 

Ordfører i Indre Østfold kommune opplyser at formannskapet fungerer som Indre Østfold kommunes 

eierstyringsutvalg. Ordfører orienterer formannskapet etter at representantskapsmøter er gjennomført. 

Viktige prinsipielle saker som skal avgjøres i representantskapet, settes først på dagsorden i formann-

skapet. 

 

Ordfører opplyser at kommunen gir nye kommunestyremedlemmer KS' folkevalgtopplæring, inkludert 

eierstyring, men man rekker ikke der å gå i dybden på temaet. IØRs rapporteringen til eierne er god, 

både skriftlig og muntlig. Eierne føler at de er godt informert om konsernet.  

 

 Vurderinger 

Selskapsavtale 

Indre Østfold Renovasjon IKS sin Selskapsavtale, som trådte i kraft 01.01.2022, oppfyller etter revisjo-

nens vurdering IKS-lovens krav til opplysninger om selskapets foretaksnavn, deltakere (eierkommuner), 

selskapets formål, kommune der hovedkontor ligger, antall styremedlemmer, deltakernes innskudds-

plikt, deltakeres eierandel og ansvarsandel i selskapet og antall medlemmer av representantskapet.  

 

IØRs formål – innsamling og behandling av husholdningsavfall og avfall fra kommunale virksomheter, 

samt eierskap i selskaper godkjent av representantskapet – er tydelig. Rammebetingelsene for renova-

sjonsselskaper innebærer at husholdningsavfall/kommunalt avfall er monopolvirksomhet som ikke skal 

gå med overskudd over tid (selvkostområde), mens næringsavfall er konkurranseområde som kan gå 

med overskudd og gi utbytte til eierkommunene. 

 

KS’ Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll er oppfylt når det gjelder jevnlig revidering 

av selskapsavtale og bruk av valgkomité. Selskapsavtalen oppdateres ved behov, senest av represen-

tantskapet 01.10.2021. Valgkomitéen består av de tre eierkommunenes ordførere. 

 

Representantskapet vedtok 01.10.2021 revidert Selskapsavtale med et nytt punkt 1.5 Delegasjon av 

myndighet, som sier at delegert myndighet til IØR går frem av renovasjonsforskriften. De tre kommune-

styrene godkjente selskapsavtale og renovasjonsforskrift (utkast) i desember 2021. 

 

Representantskap – representasjon og vedtak i eierorganet 

Indre Østfold Renovasjon IKS sitt representantskap har seks medlemmer – to fra hver eierkommune 

valgt av kommunestyrene – for tiden tre ordførere og tre andre formannskapsmedlemmer. Dette gir god 

kommunikasjon mellom kommunestyre og eierorgan og samsvarer med KS’ Anbefalinger om eierskap, 

selskapsledelse og kontroll (anbefaling 7). IKS-lovens krav til innkalling, saksliste, møteledelse og pro-

tokoll er etter revisjonens vurdering oppfylt. Representantskapet trer ordinært sammen to ganger årlig. 

Møteprotokoller fra 2021 viser etter revisjonens vurdering et aktivt eierorgan.  
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IKS-lovens krav til innkalling, saksliste, møteledelse og møteprotokoll er etter revisjonens vurdering 

oppfylt. Representantskapet behandler årsregnskap, årsmelding og valg til styret mv.  

 

Møteprotokoll Repr.skap i Indre Østfold Renovasjon, 04.11.2021, viser at representantskapet er et aktivt 

eierorgan der vedtak fattes med høy grad av enighet (konsensus). "Representantskapet velger både 

leder og nestleder", bestemmer IØRs Selskapsavtale, men nestleder fremgår hverken av Årsmelding 

2020 eller representantskapets møteprotokoller. Representantskapet har ikke valgt nestleder. 

 

Styre – sammensetning og funksjon 

Styret i Indre Østfold Renovasjon IKS oppfyller etter revisjonens vurdering IKS-lovens bestemmelser og 

KS' anbefalinger i store trekk. Styret består av seks styremedlemmer – fem eiervalgte og ett ansattevalgt 

styremedlem. Valgkomitéen (de tre ordførerne) innstiller på aksjonærvalgte styremedlemmer ut fra krav 

til kompetanse, kjønnsbalanse, habilitet og kontinuitet. Representantskapet velger styrets leder og nest-

leder, der Indre Østfold kommune oppnevner styreleder. Av IØRs fem aksjonærvalgte styremedlemmer 

er to kvinner, noe som oppfyller IKS-loven § 10/aksjeloven § 20-6.  

 

IØRs Årsmelding 2020 inneholder "Styrets årsberetning 2020", som redegjør for selskapets styring og 

ledelse. Strategiplan 2019–2023 ble utarbeidet før kommunesammenslutningen i Indre Østfold kom-

mune (2020). Ny eierstrategi og ny daglig leder kom på plass i november/desember 2021, og ny styre-

leder utnevnes i april 2022. Styret vil derfor oppdatere strategiplanen i 2022. 

 

Dagens styre har strategisk fokus og godt samarbeid med administrasjonen. Styremedlemmene som 

ble valgt høsten 2019, hadde erfaring med styreverv; IKS-et har derfor ikke gitt opplæring i styrearbeid. 

Ansattevalgt styremedlem har sittet i to år uten styreopplæring, noe revisjonen vurderer som utilfreds-

stillende. Styret foretar styreevaluering om lag annethvert år. Et årlig styreseminar med styreopplæring 

i roller/ansvar mv. og egenevaluering er ikke praktisert. Møteplan/årshjul 2022 foreligger ikke per 

01.03.2022.  

 

Etiske retningslinjer – habilitet og samfunnsansvar 

Indre Østfold Renovasjon IKS oppfyller etter revisjonens vurdering krav til etiske retningslinjer, men 

retningslinjene er fordelt på flere dokumenter (etiske retningslinjer fra 2013 og 2014, samt en udatert 

internkontrollhåndbok). Det er behov for å samle disse i ett etikk-dokument. Etiske retningslinjer vil bli 

revidert og vedtatt av styret i 2022. 

 

KS' anbefaling 15 sier at styrer bør etablere faste rutiner får å håndtere mulige habilitetskonflikter. Noen 

punkter foreligger i etiske retningslinjer fra 2013. Dette kan med fordel samles i et kapittel om habilitet i 

nye etiske retningslinjer, som i tillegg bør omtale bl.a. arbeidsmiljø og samfunnsansvar. Renovasjons-

bedriften har et samfunnsgagnlig formål og er sertifisert etter et miljøstyringssystem (ISO 14001). Dette 

omtales nærmere i strategiplan og årsmelding, som etiske retningslinjer kan henvise til.  

 

Indre Østfold Renovasjon IKS har to styremedlemmer som er kommunestyremedlemmer. Begge er re-

gistrert i KS' styrevervregister.   

 

Ingen av de som revisor har intervjuet, har registrert inhabilitet eller vesentlig etisk svikt i konsernet. 

Ansattes "selvplukk" av verdifullt avfall er innstrammet. Konsernet har prosedyre for varsling av kritikk-

verdige forhold.  

 

Kommunens eierskapsmelding 

Ifølge ny kommunelov skal kommunen minst én gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmelding 
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som skal vedtas av kommunestyret. Fem kommuner slo seg sammen til Indre Østfold kommune 

01.01.2020, da mange interkommunale selskaper også ble avviklet og erstattet med vertskommune-

samarbeid. Med en eierskapsmelding fra 2013 har Indre Østfold kommune en utdatert eierskapsmelding 

som det er på høy tid å revidere. Kommunedirektøren tar sikte på å fremme ny eierskapsmelding for 

Indre Østfold kommunestyre i november 2022, samt å fremme eierskapsmelding i hver valgperiode 

fremover.  

 

Eierskapsmeldinger skal, ifølge kommuneloven (§ 26-1) og KS' anbefaling, inneholde kommunens prin-

sipper for eierstyring, oversikt over kommunens selskaper og øvrig interkommunalt samarbeid, samt 

kommunens formål med hvert selskap. Sistnevnte tar utgangspunkt i selskapets formål, men kan gjerne 

si noe mer om kommunens formål med eierskapet.  

 

Eierstrategi 

Representantskapets eierstrategi overfor Indre Østfold Renovasjon IKS, som gjelder for perioden 2021– 

2024, ble vedtatt 04.11.2021. De tre eierkommunene viser her sine forventninger til konsernet. Den 

oppdaterte eierstrategien gir etter revisjonens vurdering en god ramme for styrenes selskapsstrategier.   

 

Rapportering og eiermøter 

Indre Østfold Renovasjon IKS og eierkommunene oppfyller etter revisjonens vurdering kommunesek-

torens krav til rapportering og eiermøter. IØRs Årsmelding 2020 gir en fyldig presentasjon av konsernets 

virksomhet. IØRs hjemmesider (Iorenovasjon.no) gir også informasjon om virksomheten; nettsidene 

oppdateres i 1. kvartal 2022.  

 

Det gjennomføres representantskapsmøte to ganger i året og eiermøte én gang i året. Eiermøter er 

felles for de tre eierkommunene; deltakere er rep.skapsmedlemmer og kommunedirektører, styreleder 

og daglig leder(e). Formålet er uformell kommunikasjon og forankring av strategiske beslutninger. Etter 

reduksjon fra syv til tre eierkommuner 01.01.2020 utøver kommunene sitt eierskap mer aktivt, noe kon-

sernet opplever som positivt. 

 

Formannskapet i Indre Østfold kommune fungerer som eierstyringsutvalg. Ordfører orienterer formann-

skapet etter rep.skapsmøter; vesentlige saker drøftes i forkant. Dette bidrar til bred politisk forankring 

av kommunens eierstyring. 

 

Når det gjelder IKS-er som kommunen har eierinteresser i, blir innkalling, saksdokumenter og møtepro-

tokoll for både representantskap og styre journalført og kommer i kommunens offentlige postliste. Kom-

munen vil gi innsyn etter en individuell vurdering på lik linje med andre innsynsbegjæringer. 

 

 Konklusjon og anbefalinger 

Basert på vurderingene konkluderer revisjonen med at Indre Østfold kommune i det store og hele utøver 

sitt eierskap i Indre Østfold Renovasjon IKS i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte nor-

mer for god eierstyring. Indre Østfold Renovasjon IKS sin drift preges av orden og åpenhet, og selskapet 

er underlagt folkevalgt kontroll fra eierkommunene. 

 

Revisjonen har likevel funnet enkelte avvik: Indre Østfold kommunes eierskapsmelding er utdatert, og 

representantskapet har ikke valgt sin nestleder. Videre har Indre Østfold Renovasjon IKS behov for å 

oppdatere strategiplan og etiske retningslinjer, samt å utarbeide møteplan for IKS-ets styre. Overlap-

pende styredeltakelse (dobbeltrolle) mellom morselskap og datterselskap bør vurderes.  

 

Revisjonen har følgende anbefalinger til Indre Østfold kommune:  
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a) Kommunen bør utarbeide en ny eierskapsmelding i 2022. Eierskapsmeldingen bør inneholde 

kommunens prinsipper for eierstyring, gi en samlet oversikt over kommunens eierinteresser og 

tydeliggjøre kommunens formål med eierskapene. 

b) Kommunen bør påse at representantskapet i Indre Østfold Renovasjon IKS velger sin nestleder 

i henhold til Selskapsavtale (punkt 3.1). 

c) Kommunen bør påse at Indre Østfold Renovasjon IKS oppdaterer strategiplan og etiske ret-

ningslinjer i 2022.   

d) Kommunen bør påse at Indre Østfold Renovasjon IKS utarbeider årlig møteplan (årshjul) for 

styrets arbeid. Det bør avholdes et årlig styreseminar med styreopplæring i roller/ansvar mv. og 

egenevaluering. 
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5 Retura Østfold AS – kommunens eierskap 

Problemstilling: Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser 
og etablerte normer for god eierstyring? 
 

 Vurderingskriterier 

Vedtekter  

I henhold til Lov om aksjeselskaper (aksjeloven, 1997) § 2-1 skal de som stifter et aksjeselskap opprette 

et stiftelsesdokument, som skal inneholde selskapets vedtekter. Vedtektene skal (§ 2-2) minst angi:  

1. selskapets foretaksnavn, 

2. selskapets virksomhet (tidligere kalt formål), 

3. aksjekapitalens størrelse, 

4. aksjenes pålydende beløp. 

 

Forurensningsloven (1981) fastsetter bl.a. følgende:  

1. § 32 Håndtering av næringsavfall: Den som produserer næringsavfall, skal sørge for at avfallet 

blir brakt til lovlig avfallsanlegg eller gjennomgår gjenvinning, slik at det enten opphører å være 

avfall eller på annen måte kommer til nytte ved å erstatte materialer som ellers ville blitt brukt.  

 

Forurensningsloven § 30 er lovgrunnlaget for at husholdningsavfall er selvkost-/monopolområde. At 

næringsavfall er konkurranseutsatt, følger av at det ikke begrenses til kommunale renovasjonsselska-

per, bekrefter daglig leder i Indre Østfold Renovasjon IKS. 

 

Om KS' Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll – se kap. 4.1 Vurderingskriterier. 

 

Generalforsamling – representasjon og vedtak 

I aksjeselskaper er generalforsamlingen øverste organ – eierorganet. Aksjelovens kapittel 5 inneholder 

regler om generalforsamling. Det heter følgende i § 5-2 Aksjeeiernes møterett: Aksjeeierne har rett til å 

møte i generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg.  

 

Når en kommune er aksjeeier, må kommunestyret delegere til ordfører eller andre å møte i generalfor-

samling. Vedkommende kalles fullmektig til generalforsamling. Terminologien skiller seg fra represen-

tantskapsmedlem, jf. IKS-loven. Begge betegnes eierrepresentant, det vil si kommunens representant i 

eierorgan (representantskap i IKS, generalforsamling i AS). KS' anbefaling 8 påpeker at representant-

skapet har noe større innflytelse over forvaltningen av et IKS enn generalforsamlingen har i et AS. 

 

Aksjeloven § 5-5 fastsetter at innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår skal selskapet 

holde ordinær generalforsamling. Her skal følgende saker behandles og avgjøres:  

1. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning.  

2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.  

 

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning skal senest én uke før generalforsamlingen sendes til 

hver aksjeeier med kjent adresse. 

 

Generalforsamling innkalles av styret (aksjeloven § 5-9). Innkallingen skal være skriftlig og angi tid og 

sted for møtet og saksliste. Innkalling skal sendes senest en uke før møtet holdes, om ikke vedtektene 

setter en lengre frist (§ 5-10).  
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Generalforsamlingen skal velge en møteleder (aksjeloven § 5-12), som skal sørge for at det føres pro-

tokoll for generalforsamlingen (§ 5-16). I protokollen skal generalforsamlingens vedtak inntas med an-

givelse av utfallet av avstemningene. Protokollen skal underskrives (signeres) av møteleder og minst 

én annen person valgt av generalforsamlingen blant de som er til stede. Protokollen skal oppbevares 

på betryggende måte i hele selskapets levetid. 

 

Styre – sammensetning og funksjon 

Aksjonærvalgte medlemmer av aksjeselskapets styre velges av generalforsamlingen (aksjeloven § 6-

3). Ansattevalgte styremedlemmer velges av og blant de ansatte (§ 6-4). I selskap med flere enn 30 

ansatte kan et flertall av de ansatte kreve at ett styremedlem velges av og blant de ansatte. 

 

KS' anbefaling 11 sier at eierorganet bør sørge for balansert kjønnsrepresentasjon i styrer. Aksjeloven 

§ 20-6 Representasjon av begge kjønn i styret i statsaksjeselskaper, sier at begge kjønn skal være 

representert blant aksjonærvalgte styremedlemmer på følgende måte: Har styret fire eller fem medlem-

mer, skal hvert kjønn være representert med minst to. Tilsvarende gjelder for aksjeselskaper der kom-

muner eier minst 2/3 av aksjene i selskapet, jf. kommuneloven § 21-1. Revisjonen antar at dette er en 

føring også for indirekte kommunalt eide aksjeselskaper.  

 

Aksjeloven (§ 6-15) pålegger daglig leder å gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og 

resultatutvikling minst hver fjerde måned.  

 

Etiske retningslinjer – habilitet og samfunnsansvar 

KS' anbefaling 15 anbefaler å etablere rutiner for vurdering og håndtering av habilitet. Ordfører og kom-

munedirektør bør ikke sitte i styrer i selskaper. KS' anbefaling 19 sier at kommunene bør sørge for at 

selskapsstyrene utarbeider og jevnlig reviderer etiske retningslinjer for selskapsdriften. 

 

Rapportering 

Kommunen bør ha tiltak som sikrer en forsvarlig og demokratisk behandling av eiersakene. For direkte 

eide aksjeselskaper skal saksdokumenter knyttet til eierskapsutøvelsen (generalforsamling) journalfø-

res og arkiveres i kommunen etter bestemmelser i offentleglova og arkivloven.  

 

For indirekte eide aksjeselskaper skal generalforsamlingsdokumenter sendes til morselskapet (IKS). 

Dessuten heter det i kommuneloven § 23-6 Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l., at kontrollutvalget 

skal varsles om møter i generalforsamling, representantskap og tilsvarende organer og har rett til å 

være til stede i disse møtene. Det samme gjelder også kommunens revisor, ifølge § 24-10.  

 

I selskaper som er i direkte konkurranse med andre private aktører, inneholder saksdokumenter til styret 

ofte forretningshemmeligheter. Styredokumenter i aksjeselskaper vil derfor ofte unntas offentlighet. Her 

ligger det normalt en forskjell mellom AS og IKS. 

 

 Datagrunnlag 

5.2.1 Vedtekter  

Foretaksnavn mv. 

Vedtekter for Retura Østfold AS (gjeldende fra 01.06.2021) fastsetter i § 1 at selskapets navn er Re-

tura Østfold AS. § 2 fastsetter at selskapets forretningsadresse er i Indre Østfold kommune. 

 

Vedtektene ble noe justert av generalforsamlingen 01.06.2021: I § 5 står det nå at valg av styremed-

lemmer skal skje ved bruk av valgkomite, og valgkomiteen i RØ tilsvarer valgkomiteen for IØR, det vil 
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si de tre ordførerne. 

 

I Vedtekter for Retura Østfold AS står det ikke hvordan vedtektene endres. Det underforstås at gene-

ralforsamlingen med sin ene aksjonær vedtar vedtektsendring. Vedtektene endres ved behov, ikke år-

lig, noe som gir forutsigbarhet, mener daglig leder RØ.  

 

Virksomhet/formål 

Vedtekter for Retura Østfold AS fastsetter i § 3: "Selskapets formål er innsamling, omsetning og be-

handling av næringsavfall, samt annen virksomhet som naturlig faller inn under dette ved aksjekjøp eller 

på annen måte, herunder eie av fast eiendom." 

 

Daglig leder opplyser at vedtektenes § 3 trolig vil bli endret ved generalforsamling i mai 2022 til følgende: 

"Selskapets formål er innsamling, omsetning, behandling og foredling av næringsavfall, samt annen 

virksomhet som naturlig faller inn under dette. Selskapet skal utvikle seg til en ledende miljøbedrift i 

norsk målestokk ved aksjekjøp, samarbeid med aktører eller på annen måte, herunder erverv og eie av 

fast eiendom." 

 

Endret formålsparagraf for RØ vil drøftes på IØRs eiermøte før generalforsamlingen i mai. Med nøkkel-

ordene "foredling" og "miljøbedrift" blir selskapets formål enda tydeligere, og vedtektene vil dermed 

være i orden, mener daglig leder.  

 

Retura Østfold AS har organisasjonsnr. 888 386 882 i Brønnøysundregistrenes Enhetsregister. Nøkkel-

opplysninger fra Enhetsregisteret gjengir vedtektenes § 3 som vedtektsfestet formål. Videre står aktivi-

tet/bransje: "Tilbyr avfallssorteringsløsninger i hovedsak til næringskunder, samt sortering og behand-

ling av blandet avfall." Enhetsregisteret oppgir næringskode 38.110 Innsamling av ikke-farlig avfall.  

 

Aksjonæravtale finnes ikke (behøves ikke med bare én aksjonær). Representantskapets eierstrategi 

overfor Indre Østfold Renovasjon IKS (04.11.2021) omtaler også datterselskapet RØ noe. Eierstrategien 

opplyser (s. 8) at forretningsområdet næringsavfall er regnskapsmessig og forretningsmessig atskilt fra 

husholdningsavfall. Det utbetales utbytte fra RØ til eierne av IØR etter nærmere fastsatte retningslinjer. 

Overskuddet fra næringsvirksomheten går til klimatiltak, utvikling av Stegen, til fond eller tilbake til ei-

erne, og holdes atskilt fra husholdningsrenovasjonen i IØR. Eierkommunene forventer økt utbytte.  

 

Aksjekapital  

Vedtekter for Retura Østfold AS sier i § 4: "Selskapets aksjekapital er på kr. 2.000.000 fordelt på 2.000 

aksjer á kr. 1.000 lydende på navn."  

 

IØR eier 100 % av aksjene (fremgår ikke av vedtektene). 

 

5.2.2 Generalforsamling – representasjon og vedtak 

I Vedtekter for Retura Østfold AS står det ikke hvem som utgjør generalforsamling i selskapet. Daglig 

leder forklarer: Styreleder i morselskapet, som er 100 % eier, har utgjort generalforsamling i dattersel-

skap. 

 

I Protokoll fra Generalforsamlingen Retura Østfold AS, 01.06.2021, står det: Aksjonær til stede: "Øivind 

Juel med fullmakt fra IØR IKS (100 %)". IØRs styreleder var møteleder og undertegnet protokollen. 

Daglig leder RØ opplyser at i tillegg til styreleder IØR deltok en referent, men dette fremgår ikke av 

møteprotokollen. Møteprotokollen er underskrevet av bare én person – styreleder. 
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Representantskapets eierstrategi overfor Indre Østfold Renovasjon IKS (04.11.2021) sier (s. 7) at "Sty-

ret for IØR utgjør generalforsamlingen for RØ". Dette medfører at man går fra generalforsamling med 

bare styreleder til hele IØRs styre (seks personer) fra og med 2022. – Slik bør det være, kommenterer 

ordfører i Indre Østfold kommune.   

 

Styreleder RØ (fra 01.06.2021) opplyser at generalforsamlinger i alle år har vært noe styreleder (som 

har vært felles for mor- og datterselskap) har ordnet med og gjennomført alene. Fra og med 2022 vil 

daglig leder RØ delta på generalforsamling, slik det pålegges i aksjeloven § 5-4 Ledelsens rett og plikt 

til å delta på generalforsamlingen. 

 

Vedtekter for Retura Østfold AS fastsetter i § 7: "Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert år innen 

utgangen av mai måned. Innkalling til generalforsamling skjer skriftlig med minimum 14 dagers varsel. 

Innkallelsen skal angi de saker som skal behandles. Den ordinære generalforsamling skal behandle: 

a) Valg av møteleder. 

b) Styrets årsberetning. 

c) Fastsettelse av resultatregnskap og balanse. 

d) Anvendelse av overskudd og dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, samt 

fastsettelse av utbytte. 

e) Fastsettelse av honorar til styret og revisor. 

f) Valg av styre. 

g) Valg av revisor. 

h) Andre saker som i henhold til lov eller vedtekt hører inn under generalforsamlingen." 

 

5.2.3 Styre – sammensetning og funksjon  

Styrets sammensetning 

Vedtekter for Retura Østfold AS fastsetter følgende i § 5: "Selskapets styre skal ha 3–5 medlemmer. 

Styret velges for 2 år om gangen. Styremedlemmer kan ta gjenvalg. Daglig leder i IØR skal være repre-

sentert i styret. Valg av styremedlemmer skal skje ved bruk av valgkomite. Valgkomiteen i RØ er tilsva-

rende valgkomiteen for IØR. Innstilling skjer etter forutgående samtaler med styreleder og daglig leder." 

 

Kriterier for valg av styremedlemmer står ikke i vedtektene. Hvorvidt generalforsamlingen utnevner sty-

rets leder og nestleder eller om styret konstituerer seg selv, går heller ikke frem av vedtektene. Protokoll 

fra Generalforsamlingen Retura Østfold AS, 01.06.2021, viser at generalforsamlingen utnevnte styrele-

der, men ikke nestleder. Generalforsamlingen valgte følgende styre på fem personer:   

 styreleder David Koht-Nordbye (pensjonert daglig leder Østfoldbadet AS; kommunestyremed-

lem Eidsberg til 2015), 

 styremedlem Bente Lind (nestleder i IØRs styre; direktør Norfersk AS), 

 styremedlem Tor Morten Mandt (daglig leder IØR), 

 styremedlem Ida Marie Stemmedalen (daglig leder Rakkestad næringsforum), 

 styremedlem Lars Erik Pettersen (kvalitetsansvarlig Askim Frukt og bærpresseri).   

 

Daglig leder opplyser at ansatte ikke velger styremedlem, fordi selskapet har under 30 ansatte.  

 

Tor Morten Mandt gikk av som daglig leder i IØR 01.12.2021, da Thomas Haneborg tiltrådte som ny 

daglig leder. Møteprotokoll Retura Østfold AS fra styremøte 16.12.2021 viser at Haneborg har overtatt 

som styremedlem. RØs styre valgte 01.03.2022 Thomas Haneborg som styrets nestleder. 

 

Daglig leder kommenterer at RØs styre fikk tre nye styremedlemmer i 2021, inkludert ny styreleder. RØ 

har fått en engasjert og god styreleder som kjenner hele det kommunale miljøet og åpner dører for 
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bedriften. Selskapet har et meget godt styre som samarbeider godt med administrasjonen. 

 

Ingen av RØs styremedlemmer er kommunestyremedlemmer. Daglig leder påpeker at styret for ti år 

siden for det meste besto av politikere. I dag sammensettes styret ut fra faglig/profesjonell kompetanse. 

Alle fem styremedlemmer har næringslivsbakgrunn og deler sin kompetanse med RØ. 

   

Retura Østfold AS har et styre med fem styremedlemmer, hvorav to kommer fra Indre Østfold Renova-

sjon IKS, nemlig nestleder i IØRs styre og daglig leder IØR. Daglig leder IØR opplyser at mor- og dat-

terselskap har hatt felles styreleder i en årrekke, noe som ble endret i 2021. Dagens styresammenset-

ning i RØ bidrar til at morselskapet er tett på datterselskapet og holder seg orientert om virksomheten. 

Ved interessemotsetning, som skillet mellom monopol- og konkurransevirksomhet, er det også en fordel 

at morselskapets styrerepresentanter i datterselskapet kan bidra med et konsernperspektiv. 

 

Daglig leder opplyser at RØ ga styreopplæring i 2020 og gjentar det om lag annethvert år. Styret har 

fokus på godt styrearbeid og gjennomfører en årlig styreevaluering. 

 

Styrets funksjon 

Årshjul for styrearbeid Retura Østfold AS berammet seks styremøter i 2021 – annenhver måned. Re-

sultat-/budsjettrapportering er fast sak på alle styremøter. På fire styremøter behandles overordnede 

temaer (marked, merkevare, strategi, tjenestetilbud og organisering). Evaluering av styrets arbeid og 

daglig leders arbeid/lønn behandles én gang årlig. Også ISO kvalitetsstandard, HMS/arbeidsmiljø og 

forsikring er styresaker i løpet av året. 

 

Møteprotokoll Retura Østfold AS fra styremøte 16.12.2021 uttrykte at "Styret er tilfreds med daglig le-

ders innsats og engasjement for bedriften".  

 

Daglig leder RØ engasjerte i 2012 bedriftsrådgiver Tor Nordby til å bistå i utarbeiding av Retura Østfolds 

strategiplan. Etter innspill fra ledergruppa vedtar styret strategiplanen normalt årlig, men det er blitt utsatt 

som følge av pågående mulighetsstudie. Strategi 2019–25 kan bli oppdatert av styret i 2022. 

 

Fra Strategi 2019–25 gjengis noen utdrag (ikke forretningshemmeligheter):  

 Forretningsidé: Retura Østfold skal være en ledende, miljøbevisst leverandør av avfallstjenester 

til næringslivet – vi håndterer alt avfall, fra alle bransjer. 

 Verdier: Pålitelig, engasjert og arbeidsom, nøysom, nøyaktig og løsningsorientert.  

 Merkevaren Retura Østfold – hvordan vi ønsker å fremstå: Vi er til å stole på, yter personlig 

service, er tilgjengelige, har konkurransedyktige priser og sikker og miljøriktig håndtering.   

 2025 mål, gap og viktigste strategier (fem sider).  

 Kritiske suksessfaktorer og oppfølging. 

 

Styreleder har tro på betydelig vekst i næringsavfall-virksomheten fremover. Mulighetsstudien viser at 

RØ kan doble omsetningen over fem år og dermed bli større enn morselskapet. RØ involveres nå mer 

i konsernet enn før, påpeker styreleder.  

 

5.2.4 Etiske retningslinjer – habilitet og samfunnsansvar 

De tre ordførerne utgjør valgkomité for både Indre Østfold Renovasjon IKS og Retura Østfold AS. De 

ivaretar habilitetskrav ved innstilling av styremedlemmer. Ingen folkevalgte sitter i styret for RØ.  

 

Etiske retningslinjer for Retura Østfold AS ble vedtatt av RØs styre 01.03.2022. "Disse retningslinjene 
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skal bidra til å ivareta de ansattes integritet, være holdningsskapende, samt stimulere til et godt arbeids-

miljø", heter det innledningsvis. Retningslinjene fremhever selskapets slagord og verdier, pålegger an-

satte å ivareta bedriftens omdømme og forbyr usømmelig oppførsel (mobbing og trakassering). Gaver 

fra kunder/leverandører og ansattes ønske om å ta med seg avfallsartikler hjem, skal godkjennes av 

daglig leder. RØ bestreber seg på å ikke forurense det ytre miljøet, noe alle ansatte har ansvar for å 

bidra til. Brudd på retningslinjene skal varsles til daglig leder.  

 

Daglig leder RØ ser det som hensiktsmessig at datterselskapet har egne etiske retningslinjer, som er 

kortfattet (én side) og "rett på sak". 

 

RØ har varslingsrutine ved uhell/ulykker. Administrasjonen har dessuten utarbeidet en HMS-erklæring 

med målsetting at RØ skal være en virksomhet med høyt fokus på helse, miljø og sikkerhet, lavt syke-

fravær og ingen arbeidsrelaterte ulykker, samt unngå forurensning av ytre miljø.  

 

Daglig leder opplyser at kverna i sorteringshallen gikk på diesel (forbruk 60 liter i timen), som ble erstattet 

med el-kraft i 2019. Biler og maskiner går på diesel som slipper ut eksos. Utover dette har Retura Østfold 

ingen forurensing av ytre miljø som selskapet vet om. 

 

IØR og RØ har et felles deponi som ble etablert i 1975 på et relativt lite areal og driftes av RØ. Om fem 

år vil det kanskje finnes teknologi for å endevende og rense deponiet, sier daglig leder til revisor.  

 

Det er ingen kjente etiske brudd, sier daglig leder. Ansatte har interesse for avfall og ser verdier i mangt. 

Hvis noen vil ta med gjenstander hjem, skal daglig leder forespørres, ellers anses det som tyveri. På 

forespørsel kan det være greit nok. 

 

5.2.5 Rapportering 

Representantskapets eierstrategi overfor Indre Østfold Renovasjon IKS oppgir (s. 7) at styreleder for 

IØR har ansvar for å orientere eierorganet i IØR om vesentlige saker som gjelder RØ. Morselskapet har 

to representanter i RØs styre – et styremedlem og daglig leder IØR – og kjenner dermed situasjonen i 

datterselskapet til enhver tid.  

 

RØs Årsberetning 2020 er kort (to sider). Bred informasjon om Retura Østfold AS gis på selskapets 

hjemmesider (Returaostfold.no), bl.a.:  

 Retura Østfold AS ble etablert i 2005 som en del av franchisekonseptet Retura Norge AS. Selskapet 

er heleid av Indre Østfold Renovasjon IKS. Selskapets kontor er på Stegen i Askim. Selskapets 

kunder er bedrifter og organisasjoner i Østfold m.m. Retura Østfold AS er et selvstendig rettssubjekt. 

 Selskapets kunder er bedrifter og organisasjoner i Østfold og tilstøtende områder. Selskapet tar 

hånd om alle typer avfall. Løsninger skreddersys etter kundens behov. 

 Retura Østfold AS er ISO-sertifisert i henhold til både kvalitet og miljø. Selskapet utarbeider miljø-

regnskap for kunder som gir oversikt over kundens avfallsstrømmer.  

 

I tillegg til hjemmesider har selskapet Facebook-side som gir bred informasjon om bedriften. Informa-

sjonen retter seg til morselskapet, kommunene og næringslivet/kunder. På Facebook omtalte man f.eks. 

RØs implementering av FNs bærekraftsmål. Av FNs 17 bærekraftsmål er særlig syv relevante for be-

driften, og disse har høynet ansattes miljøfokus.  

 

IØRs rep.skapsleder (ordfører i Marker) besøkte RØ en halv dag i 1. kvartal 2021. Daglig leder setter 

pris på økt politisk engasjement i "barnebarnet", selv om han presiserer at RØ driver kommersiell virk-

somhet og må ha handlefrihet. Daglig leder har inntrykk av at eierkommunene er fornøyd med RØ. Han 
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ser gjerne at RØ blir invitert til IØRs eiermøter for å informere om bedriften. 

 

Daglig leder IØR sier til revisor at RØ godt kan delta i eiermøter, men representantskapet setter dags-

orden og avgjør når det er naturlig at ansatte uttaler seg.   

 

Innkalling til og møteprotokoll fra generalforsamlinger i Retura Østfold AS har gått til styreleder i IØR 

med kopi til morselskapets revisor. Indre Østfold kommunes postmottak mottok ikke dokumenter for 

RØs generalforsamling 01.06.2021; de er derfor ikke journalført og arkivert hos kommunen, opplyser 

arkivfaglig rådgiver (brev 11.02.2022).  

 

Innkalling til og møteprotokoll fra styremøter i Retura Østfold AS sendes styremedlemmene – ikke kom-

munene. Styremøter behandler fortrolige dokumenter som ikke skal stå i kommunenes postlister, pre-

siserer daglig leder.  

 

 Vurderinger 

Vedtekter  

Vedtekter for Retura Østfold AS (2021) oppfyller etter revisjonens vurdering aksjelovens krav til opplys-

ninger om selskapets foretaksnavn, virksomhet/formål, aksjekapitalens størrelse og aksjenes påly-

dende beløp. RØs formål – innsamling, omsetning og behandling av næringsavfall – er tydelig. Nøkkel-

ordene "foredling" og "miljøbedrift" vil trolig bli tilføyd i formålet ved generalforsamling i mai 2022. 

 

Med bare én aksjonær klarer man seg med kortfattede vedtekter (én side). En del ting står ikke i ved-

tektene: at selskapet er en forretningsvirksomhet som er ment å gå med overskudd, hvem morselskapet 

utnevner til fullmektig til generalforsamling (morselskapets styre), at generalforsamlingen har myndighet 

til å endre vedtektene, og sammensetning av styret (ikke lenger felles styreleder med morselskapet). 

Dette er ting som IØRs representantskap og styre bestemmer uten at det trenger å stå i vedtektene; det 

kan stå i eierstrategien.   

 

KS’ Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll er oppfylt når det gjelder jevnlig revidering 

av vedtekter og bruk av valgkomité. Vedtektene oppdateres ved behov, senest i 2021. Valgkomité er 

vedtektsfestet og består av de tre ordførerne i morselskapets eierkommuner. 

 

Generalforsamling – representasjon og vedtak i eierorganet 

Retura Østfold AS oppfyller etter revisjonens vurdering aksjelovens krav til innkalling, saksliste, møte-

ledelse og protokoll, bortsett fra at Protokoll fra Generalforsamlingen Retura Østfold AS, 01.06.2021, er 

underskrevet/signert av bare én person (styreleder IØR), noe som ikke samsvarer med aksjeloven (§ 

5-16, 3. ledd). Ordinær generalforsamling behandler årsregnskap, styrets årsberetning og valg til styret 

mv. 

 

IØRs styreleder utgjorde alene generalforsamling 01.06.2021. Representantskapets eierstrategi overfor 

Indre Østfold Renovasjon IKS (04.11.2021) fastsetter imidlertid at "Styret for IØR utgjør generalforsam-

lingen for RØ".  

 

Styre – sammensetning og funksjon 

Retura Østfold AS sitt styre oppfyller etter revisjonens vurdering aksjelovens bestemmelser. Vedtekter 

for Retura Østfold AS fastsetter i § 5 at valg av styremedlemmer skal skje ved bruk av valgkomite, og 

valgkomiteen for RØ tilsvarer valgkomiteen for IØR (tre ordførere). Styret består av fem aksjonærvalgte 

styremedlemmer. Det er ikke ansattevalgt styremedlem, fordi selskapet har under 30 ansatte. Dagens 
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styre består av tre menn og to kvinner, noe som oppfyller kravet til kjønnsbalanse.  

 

I RØs styre sitter ett styremedlem som også sitter i IØRs styre, samt at daglig leder IØR sitter i RØs 

styre. KS' anbefaling 13 sier at som hovedregel bør styremedlemmer i morselskapet ikke sitte i styrene 

i datterselskaper, for å unngå dobbeltroller i konsernforhold. Revisjonen antar at dette først og fremst 

gjelder datterselskaper med flere eiere, der det er flere eieres interesser å ta hensyn til, noe som ikke 

er tilfelle her. Skillet mellom monopolvirksomhet og konkurransevirksomhet medfører imidlertid en inter-

essekonflikt mellom mor- og datterselskap, der det kan fremstå uheldig at man "forhandler med seg 

selv" om dette. Tre av fem styremedlemmer i RØ har ikke en dobbeltrolle. Revisjonen ser morselskapets 

behov for å være tett på datterselskapet gjennom styredeltakelse, for å holde seg orientert og å bidra 

med et konsernperspektiv. Revisjonen vurderer samlet sett at overlappende styredeltakelse gir en uhel-

dig dobbeltrolle som ikke samsvarer med KS' anbefaling 13, noe som imidlertid ikke berører at morsel-

skapets daglige leder er styremedlem i datterselskapet. 

 

Årshjul for styrearbeid Retura Østfold AS utarbeides hvert år. I Møteprotokoll Retura Østfold AS, 

16.12.2021, står det ikke at dette var et styremøte. I et komplekst konsern bør organ vises tydelig.   

 

RØs styre fungerer godt, etter revisjonens vurdering. Styret har vedtatt Strategi 2019–25. En mulighets-

studie utarbeides i dialog med morselskap og eierkommuner. Denne vil danne grunnlag for oppdatering 

av strategiplanen i 2022 eller 2023. 

 

Etiske retningslinjer – habilitet og samfunnsansvar 

Etiske retningslinjer for Retura Østfold AS (01.03.2022) oppfyller etter revisjonens vurdering krav til 

etiske retningslinjer. Arbeidsmiljø og ansattes integritet (habilitet) omtales, og RØ bestreber seg på å 

ikke forurense det ytre miljøet. Ingen av de som revisor har intervjuet, har registrert inhabilitet eller ve-

sentlig etisk svikt i aksjeselskapet.   

 

Rapportering 

Retura Østfold AS og eierkommunene oppfyller delvis kommunesektorens krav til rapportering, etter 

revisjonens vurdering. RØs Årsberetning 2020 er kort. Bred informasjon om selskapet gis på hjemme-

sider (Returaostfold.no) og Facebook. Retura Østfold AS eies 100 % av Indre Østfold Renovasjon IKS 

og indirekte av kommunene. Innkalling til og møteprotokoll fra generalforsamlinger i Retura Østfold AS 

har gått til styreleder i IØR med kopi til morselskapets revisor, men ikke til kommunenes kontrollutvalg, 

slik kommuneloven (§ 23-6) legger opp til.  

 

Aksjeselskapers styremøter behandler ofte fortrolige informasjon om konkurranseforhold. Innkalling til 

og møteprotokoll fra styremøter i Retura Østfold AS sendes til styremedlemmene.   

 

 

 Konklusjon og anbefalinger 

Basert på vurderingene konkluderer revisjonen med at Indre Østfold kommune i det store og hele utøver 

sitt eierskap i Indre Østfold Renovasjon IKS med heleid datterselskap Retura Østfold AS i samsvar med 

aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring. 

 

Revisjonen har likevel funnet avvik ved at protokoll fra generalforsamling 01.06.2021 i Retura Østfold 

AS er underskrevet/signert av bare én person (styreleder IØR), at generalforsamlingsdokumenter ikke 

er sendt til kommunenes kontrollutvalg, samt at overlappende styredeltakelse mellom mor- og datter-

selskap (dobbeltrolle) ikke samsvarer med KS' anbefaling 13. 
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Revisjonen har følgende anbefalinger til Indre Østfold kommune:  

e) Kommunen bør påse at kopi av innkalling og møteprotokoll for generalforsamling i Retura Øst-

fold AS sendes til kommunenes kontrollutvalg og revisor.  

f) Kommunen bør drøfte med de andre eierne om overlappende styredeltakelse (dobbeltrolle) 

mellom morselskap og datterselskap bør opphøre.   
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Styring av kommunalt eide selskaper, Vibeke Resch-Knudsen, Kommuneforlaget, 2012.  

 

Indre Østfold kommune og øvrige eierkommuner 

Representantskapets eierstrategi overfor Indre Østfold Renovasjon IKS, 04.11.2021. 

Interkommunal eierskapsmelding for Indre Østfold, 2013. 

Eierskap, Indre Østfold kommune, 26.01.2021.  

Kommunene står sammen – fra interkommunale selskaper til vertskommunesamarbeid, 27.01.2020.  

Io.kommune.no.  

 

Indre Østfold Renovasjon IKS 

Indre Østfold Renovasjon IKS sin Selskapsavtale (gjeldende fra 01.01.2022).  

Kommunal forskrift for innsamling m.v. av husholdningsavfall og for avfallsgebyr, NN kommune (reno-

vasjonsforskriften), 2022. 

Strategiplan 2019–2023, udatert. 

Stillingsinstruks for daglig leder Indre Østfold Renovasjon IKS, 23.12.2021. 

Møteprotokoll Repr.skap i Indre Østfold Renovasjon, 04.11.2021. 

Møteprotokoll Repr.skap i Indre Østfold Renovasjon, 28.04.2021. 

                                                      
15 Norges Kommunerevisorforbund byttet 01.01.2022 navn til "NKRF – kontroll og revisjon i kommunene" med 

NKRF som kortnavn.  
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Møteprotokoll Styret i Indre Østfold Renovasjon, 14.12.2021.   

Årsmelding 2020, udatert.   

Årsregnskap 2020 Indre Østfold Renovasjon IKS. 

Avtale mellom Retura Østfold AS (RØ) og Indre Østfold Renovasjon IKS (IØR), 14.12.2020.  

Etiske retningslinjer (kap. 5.3 i Internkontrollhåndbok for IØR), udatert. 

Etiske retningslinjer for daglig drift, 2014. 

Etiske retningslinjer for Indre Østfold Renovasjon IKS (IØR), 2013. 

Finansreglement for Indre Østfold Renovasjon (IØR), 2009. 

Iorenovasjon.no. 

 

Retura Østfold AS 

Vedtekter for Retura Østfold AS, gjeldende fra 01.06.2021.  

Protokoll fra Generalforsamlingen Retura Østfold AS, 01.06.2021. 

Etiske retningslinjer for Retura Østfold AS, 01.03.2022.  

Årsberetning 2020, 01.03.2021.  

Årsregnskap 2020 Retura Østfold AS. 

Møteprotokoll Retura Østfold AS, styremøte 16.12.2021. 

Årshjul for styrearbeid Retura Østfold AS, 2021.  

Strategi 2019–25, udatert.  

Returaostfold.no 
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Vedlegg 1: Indre Østfold Renovasjon IKS – drift 

Personell og vernetjeneste 

IØRs Selskapsavtale sier følgende i § 4.6 Ansettelsesvilkår: "Selskapet er medlem av Samfunnsbedrif-

tene og følger hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter og avtaleverket for øvrig, som er frem-

forhandlet mellom partene i arbeidslivet. De ansatte skal sikres pensjon i henhold til særavtalen. Sel-

skapet er medlem av pensjonsordningen i KLP." 

 

Konsernet har ikke arbeidsmiljøutvalg (AMU). (Arbeidsmiljøloven stiller krav om AMU i virksomheter 

med 50 ansatte eller mer.) IØR kjøper bedriftshelsetjeneste av Avanova, Askim, som utfører helse-

kontroll av alle ansatte annethvert år. 

 

IØR har 29 ansatte (inkludert to faste vikarer og én i arbeidspraksis) i til sammen 27 årsverk. Totalt 

sykefravær falt fra 8,26 % i 2020 til 2,66 % i 2021, ifølge IØRs fraværsstatistikk. Langtidsfraværet ut-

gjorde 87 % av totalt sykefravær begge år.  

 

Daglig leder opplyser at IØR tok i bruk internkontrollsystemet SmartDok i 2021. I 2022 jobbes det med 

å oppdatere rutiner og arkivere dem tilgjengelig for ansatte. SmartDok omfatter prosedyremodul (rutiner) 

og avvikssystem, som er tilgjengelig for alle ansatte via web eller app. I avvikssystemet kan ansatte 

melde uønskede hendelser/kvalitetsavvik, og avvikene følges opp av leder. Avviksstatistikk og grave-

rende enkelttilfeller rapporteres til ledergruppa og styret. 

 

Daglig leder har god dialog med verneombud og tillitsvalgte, som sier fra hvis det er noe. Bedriftshelse-

tjenesten rapporterer til daglig leder at ansatte føler seg ivaretatt; de gir ikke uttrykk for dårlig arbeids-

miljø. Daglig leder sammenfatter at konsernet har godt arbeidsmiljø (HMS) både fysisk og psykososialt. 

 

Styreleder kan ikke huske arbeidsulykker med større personskader. For rundt fem år siden var det ut-

fordringer med det psykososiale arbeidsmiljøet, men konflikter ble løst. Både fysisk og psykososialt 

HMS fremstår i dag som godt.   

 

Ansattevalgt styremedlem sier at det viktigste fysiske HMS-problemet i IØR er støv fra vei opp til av-

fallsmottak. Hovedtiltaket er å vanne veien. Ved håndtering av farlig avfall, som kjemikalier, brukes ver-

neutstyr. IØR har et verneombud og en HMS-ansvarlig. Vernerunder fungerer bra. Feil og mangler ut-

bedres innen frister. Det psykososiale arbeidsmiljøet er godt; det er trivelig å komme på jobb. 

Ansattevalgt styremedlem gir arbeidsmiljøet i IØR samlet sett karakter 5 (på skala 1–6), det vil si at 

arbeidsmiljøet er meget godt. 

 

Årsmelding 2020 

IØRs Årsmelding 2020 er inndelt i fem kapitler. Her gjengis utdrag: 

 

Fakta om virksomheten (s. 2)  

Administrasjon og drift er samlet ved Stegen avfallsanlegg, samt en gjenvinningsstasjon i Marker. Antall 

abonnenter: 23 512, samt 2 307 hytter. Antall innbyggere: 52 627. Mengde husholdningsavfall: 19 367 

tonn.  

 

Styrets årsberetning 2020 (s. 3)  

Representantskapet har 6 representanter, to fra hver kommune. Representantskapet trer sammen to 

ganger i året normalt. Styret velges av representantskapet for to år av gangen. Styret har fem eiervalgte 

medlemmer og tre numerisk valgte varamedlemmer. Styret avholdt seks møter og behandlet 35 saker i 
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2020. Årsresultat etter skatt 2020: 1 393 911 kr (underforstått underskudd). Datterselskap Retura Øst-

fold AS oppnådde et positivt årsresultat etter skatt på kr 8 574 637. Konsernregnskapet for 2020 viser 

et positivt årsresultat på kr 6 180 726. 

   

Styrets årsberetning 2020 sier følgende om miljø (s. 6): Selskapet jobber kontinuerlig for å unngå å 

forurense det ytre miljø gjennom flere tiltak for å redusere klimagass, utslipp og flygeavfall og minske 

påvirkning av bekk og grunnvann. Selskapets ISO-sertifisering ble revidert i 2020, noe som viser at 

IØRs miljøstyringssystem er i samsvar med standard for god miljøledelse. IØR skal legge til rette for 

mest mulig ombruk og gjenvinning av avfall, tilrettelegge for sirkulær økonomi og implementere FNs 

bærekraftsmål. IØRs deponerte avfall fra husholdning utgjorde 1,9 % i 2020; 43,3 % ble materialgjen-

vunnet. Materialgjenvinning skal nå 55 % i 2025 og 65 % i 2035. Derfor har IØR gått inn på eiersiden i 

Østfold Avfallssortering IKS (ØAS).  

 

Organisasjon (s. 10)  

Andelen kvinner i IØR er 30 %. Selskapet har fokus på helse, miljø og sikkerhet. Det gis nødvendig 

opplæring innen bruk av verneutstyr, håndtering av farlig avfall, maskiner etc.  

 

Drift (s. 11)  

IØR er underlagt konsesjonskrav fra Fylkesmannen (dvs. Statsforvalteren) i Oslo og Viken som stiller 

krav til hvilke typer avfall som kan deponeres, samt krav til overvåking av sigevann, grunnvann og over-

flatevann. Det er etablert tre brønner ved Stegen avfallsanlegg for kartlegging av mulig sigevannsfor-

urensning av grunnvannet, som analyseres fire ganger per år. Deponigassanlegget ved Stegen avfalls-

anlegg produserte 294 000 m3 deponigass i 2020, hvorav ca. 74 % ble brukt til oppvarming av gjenvin-

ningsstasjonen og bygningsmassen ved IØR. Avvik blir meldt gjennom miljøstyringssystemet Landax. 

Det ble meldt 26 avvik i 2020. Avvik kan meldes via smarttelefon; å dokumentere alle iverksatte tiltak 

kan bli bedre. Utviklingsprosjektet "Ny Giv Stegen" omfatter fordrøyningsbasseng, grunnerverv, skille 

privat trafikk og næringstrafikk, omlastningshall for husholdningsavfall og sorteringshall for næringsav-

fall. Ny kundedatabase medfører forbedret kundeservice. Appen "Min Renovasjon" viser tømmekalen-

der. Kundene nås også gjennom hjemmeside, Facebook, SMS-varsling og avisannonser.   

 

Innsamling og gjenvinning (s. 17)  

Innsamlingen av husholdningsavfall har IØR satt bort på anbud til NordRen AS. Det innsamles fem 

avfallsfraksjoner som blir omlastet på Stegen avfallsanlegg og fraktet videre til gjenvinning. Matavfall og 

restavfall blir hentet hver 2. uke, mens papir/papp/drikkekartong, plastemballasje og glass-/metallem-

ballasje hentes hver 4. uke. Mengde husholdningsavfall inkl. mengder mottatt på gjenvinningsstasjo-

nene økte med 12 % fra 2019 til 2020. Av total mengde husholdningsavfall gikk 43,3 % til materialgjen-

vinning og 54,8 % til energiutnyttelse; resten (1,9 %) ble deponert. De to gjenvinningsstasjonene 

(Stegen og Ørje) hadde totalt 53 454 kunder i 2020 (+ 15 % fra 2019). Kundene betaler i henhold til veid 

mengde. Avfall til deponi økte fra 13 028 tonn i 2019 til 37 743 tonn i 2020, en økning på 190 %. Øk-

ningen gjelder særlig knust betong og lett forurensede masser. Mengde avfall til deponi varierer mye fra 

år til år pga. varierende byggeaktivitet og markedssituasjon. IØR tar imot farlig avfall på Stegen avfalls-

anlegg, samt Miljøbilen vår og høst. IØRs restavfall går til Klemmetsrud forbrenningsanlegg, Oslo, mat-

avfall til Lindum, Tønsberg, plastemballasje til Norsk Gjenvinning, glass- og metallemballasje til Sirkel, 

Fredrikstad, trevirke til energigjenvinning, Sverige, og gips til Franzefoss gjenvinning.   

 

Virksomhet for øvrig 

Smaalenenes Avis hadde 06.04.2020 oppslaget "Søppelfyllinga begynner å bli full – nå vil sjefen på 

Stegen utvide". Daglig leder Tor Morten Mandt opplyste at et nasjonalt forbud mot deponering av 

organisk avfall ble innført i 2009. Kun 1,5 % av husholdningsavfallet og 2–3 % av næringsavfallet 
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deponeres på Stegen i 2020. Hovedsakelig dreier dette seg om betong, teglstein og isolasjon, såkalt 

inert avfall (avfall som ikke omdannes fysisk, kjemisk eller biologisk). Dagens deponi har kapasitet for 

5–10 år til; etter det trengs mer plass. Uten deponi-kapasitet må avfall lastes om og fraktes til eksterne 

deponier, noe som vil medføre store transportkostnader og økte klimautslipp. En nabo er positiv til å leie 

ut areal til utvidelse av deponiet. Ved avslutning av fyllingsarbeidene vil de berørte arealene kunne 

tilbakeføres til landbruksareal for kornproduksjon.  

 

Daglig leder opplyser at IØR sine driftskonsesjoner dekker også RØ, som drifter deponiet. IØR vil i 2022 

søke Statsforvalteren i Oslo og Viken om konsesjon for utvidet deponi. En tomteparsell er kjøpt av nabo 

ved inngangen til 2022. 

 

Ansattevalgt styremedlem opplyser at Statsforvalteren i Oslo og Viken i 2021 hadde tilsyn i IØR 

vedrørende forebygging og tiltak mot miljøforurensning i grunn. Det ble påpekt at database med 

dokumentasjon over sigevann- og overvannsinfrastruktur var mangelfull. IØR har benyttet Drifts-

assistansen i Viken IKS til dokumenteringen.  

 

Styreleder opplyser at gjenbruksstasjonen i Marker er åpen en halv dag i uken og ellers ikke bemannet. 

På gjenbruksstasjonen må husholdningene betale for restavfall og enkelte andre fraksjoner, mens 

hvitevarer mv. leveres gratis. Politikere har ønsket gratis levering av restavfall på gjenbruksstasjon, men 

her må selskapet ta helhetlige hensyn. Priser på gjenbruksstasjonen er under vurdering og vil sann-

synligvis bli endret i 2022. 

 

Styreleder opplyser at Østfold Energi AS rundt 2013 vurderte å etablere fjernvarmeanlegg i Askim. IØR 

tilbød seg å levere flis til fyringen. Østfold Energi AS valgte av ulike grunner å skrinlegge fjernvarme-

prosjektet.   

 

Styreleder kommenterer at IØR har 27 årsverk og RØ 14 årsverk – til sammen 41 årsverk på Stegen. 

Virksomheten vil trolig ekspandere. 

 

Skille husholdningsavfall og næringsavfall 

Internprising av grunnleie, personalleie og tjenester, samt råvarepriser for avfallsfraksjoner, har vært en 

utfordring for morselskap og datterselskap, jf. note til IØRs årsregnskap 2020. Dersom morselskapet 

ikke avregner datterselskapet fullt ut hvert år, kan det bryte med EØS-regler om statsstøtte (inkludert 

kommunal støtte) til konkurransebasert næringsvirksomhet. 

 

Leie av grunn og personell/tjenester og levering av avfallsfraksjoner mellom IØR og RØ bør prises rea-

listisk og etter beste skjønn. Avtale mellom Retura Østfold AS (RØ) og Indre Østfold Renovasjon IKS 

(IØR) vil bli reforhandlet av de to daglige lederne i 1. halvår 2022. Revisjonen antar at begge selskapers 

styrer vil behandle avtalen.  

 

Sterke sider 

Styreleder gjennom 14 år oppsummerer konsernets sterke sider: 

 God beliggenhet på Stegen: Det er få berørte naboer og god adkomst ved ny E18-avkjøring. 

 Bra drift innen husholdningsavfall: Selskapet har innsamlet flere avfallsfraksjoner enn mange 

andre avfallsselskaper. IØR har flere ganger kommet blant topp tre i Avfall Norges benchmarking 

(bedriftssammenlikning) blant ca. 25 avfallsselskaper i landet.  

 God på næringsavfall: RØ har økt sin markedsandel og gitt gode økonomiske resultater over 

mange år. 

 Høy kompetanse hos ansatte.  
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Ansattevalgt styremedlem sier til revisor at IØRs sterke side er at selskapet mottar og behandler avfall 

forskriftsmessig, miljøvennlig og med høy kundetilfredshet.  

 

Daglig leder fremhever to sterke sider ved konsernet: 

 Beliggenhet på Stegen: Adkomsten er god med E6 og Vammaveien (som har bruksklasse for 

tungtransport). IØR/RØ disponerer (eier og leier) ca. 240 dekar totalt, som har stort utviklings-

potensial for konsernet og regionen Indre Østfold.  

 Ansattes kompetanse: IØR var tidlig ute med kildesortering av mange avfallsfraksjoner, herunder 

matavfall, papp/papir og plast allerede i 1995. Ansatte har know-how for det grønne skiftet.  

 

Ordføreren I Indre Østfold kommune nevner to sterke sider ved IØR/RØ: 

 Stegen: Avfallsanlegget har sentral beliggenhet i regionen. IØR og RØ ligger side om side og kan 

samarbeide om det som er naturlig.   

 Personell: Både mor- og datterselskap har god ledelse og et godt mannskap. Det er stort engasje-

ment i selskapene; ansatte er "framme i skoa". Begge daglige ledere er gode. 

 

Resultatmål 

Ordfører i Indre Østfold kommune sier til revisor at eierne vektlegger særlig to resultatmål: 

 Økonomisk effektiv drift: Politikerne ønsker i utgangspunktet lavest mulig renovasjonsgebyrer for 

innbyggerne. RØ har i flere av de senere år gått med overskudd og utbetalt utbytte til eierkom-

munene (gjennom IØR), noe som verdsettes. 

 Oppfylle miljøkrav: Konsernet bør ikke forurense ytre miljø. Materialgjenvinning bør stige; avfall er 

en ressurs, ikke søppel.  

 

Styreleder ser fire viktige resultatmål:  

 Arbeidsmiljø – at fysisk og psykososialt HMS er godt. 

 Miljø – at selskapet oppfyller statens stadig strengere krav til gjenvinning og grønt skifte. 

 Økonomi – at konsernet driver effektivt og går i null eller med overskudd og at renovasjonsgebyrer 

ligger lavere enn landsgjennomsnittet.  

 Kundetilfredshet – at innbyggerne er fornøyd med renovasjonen.  

 

Daglig leder tilføyer at prioritet nr. 1 er godt fysisk arbeidsmiljø der man unngår død og skade. Når det 

gjelder miljø, er målet 65 % materialgjenvinning i 2035 (opp fra 43 % i 2020). 

 

Omstillingstiltak 

Ordfører i Indre Østfold kommune sier at eierne støtter at IØR selv overtar avfallsinnsamlingen i 2024; 

med få tilbydere av avfallsinnsamling i markedet er det bedre å ha det på egen kjøl. Det har vært enighet 

om deltakelse i Østfold Avfallssortering AS (ØAS). Avtalen med de andre aksjonærene er at transport-

avstander til Øra, Fredrikstad, skal utjevnes ved avregning.    

 

Styreleder nevner en rekke forbedringstiltak som pågår nå: 

 Transport/avfallsinnsamling i egenregi: Virksomhetsoverdragelse fra NordRen AS vurderes, slik 

representantskapet ønsker fra 2024. 

 Samarbeid i Østfold Avfallssortering IKS (ØAS): Etablering av sorteringsanlegget har vist seg å 

ta lenger tid enn antatt.   

 Utbygging på Stegen: Ny vei, omlastingshall for husholdningsavfall (for å redusere flyveavfall og 

fuglers søl), og RØs prosjekter (jf. mulighetsstudie).  

 Digitalisering på gjenbruksstasjon – differensiert prising vurderes.   

 Økt miljø- og IT-kompetanse – en IT-medarbeider ble ansatt i 2021. 

103



 
 

ØVKR Indre Østfold Renovasjon IKS og Retura Østfold AS – eierskapskontroll 46 
 

Ansattevalgt styremedlem sier at avfallsbedriftene hele tiden må forbedre seg, fordi EU og Klima- og 

miljødepartementet stiller strengere miljøkrav. Østfold Avfallssortering IKS (ØAS) sitt kommende 

sorteringsanlegg er et viktig omstillingstiltak for økt materialgjenvinning – og for IØRs fremtid. Et omstil-

lingstiltak hos IØR er bygging av en omlastingshall: Dagens binger utendørs for papir, plast, glass/metall 

og matavfall medfører forsøpling pga. vind og fugler. Bingene bør stå i en hall. Omlastingshallens 

plassering er bestemt, og veigrunn er kjøpt av naboer.  

 

Daglig leder nevner følgende omstillingstiltak: 

1. Strømlinjeforming av IØRs virksomhetsstyring i 2022: Ny daglig leder ser et behov for å forbedre 

styring og kontroll i konsernet, herunder planer, instrukser og prosedyrer/rutiner. 

2. Overta avfallsinnsamling i 2024: Representantskapet vedtok 04.11.2021 at IØR skal overta av-

fallsinnsamlingen selv om et par år. NordRen AS benytter 19 ansatte og 12 kjøretøyer til innsamling 

for IØR. Det kan bli virksomhetsoverdragelse eller en enklere løsning. Daglig leder har dialog med 

NordRen og håper å ha avtaleutkast klart i 1. halvår 2022.   

3. Byggeprosjekter innen 2030: Ny omlastingshall, administrasjonsbygg, gjenvinningsstasjon, farlig 

avfallslager, verksted og vaskehall står på dagsorden.   

4. Høyne sorteringsgraden til 65 % materialgjenvinning i 2035: Planen er at dette skal skje gjen-

nom Østfold Avfallssortering AS (ØAS), der IØR har 16 % av aksjene. ØAS prosjekterer en sorte-

ringshall på Øra i Fredrikstad som kan komme i drift i 2027 (ikke 2024). ØAS vil i første omgang 

motta restavfall, senere kanskje også plast og glass/metall.16  

 

Økonomi 

Indre Østfold Renovasjon IKS (morselskapet) har følgende økonomiske hovedtall de senere år: 

 

Indre Østfold Renovasjon IKS 

Resultat, 1000 kr 

2019 

Regnskap 

2020 

Regnskap 

2021 

Regnskap 

2022 

Budsjett 

Sum driftsinntekter: 65 319 71 202 77 919 82 445 

Driftsresultat: -2 161 2 655 -2 112  

Årsresultat (etter skatt): 376 -1 393 -731 -2 928 

 

Indre Østfold Renovasjon IKS 

Balanse, 1000 kr 

2019 

Regnskap 

2020 

Regnskap 

Sum anleggsmidler: 42 068 54 728 

Sum omløpsmidler: 31 148 26 146 

Sum eiendeler: 73 216 80 875 

Sum egenkapital: 36 664 33 255 

Sum gjeld:  36 551 47 620 

Sum egenkapital og gjeld: 73 216 80 875 

 

Finansreglement for Indre Østfold Renovasjon (IØR) fra 2009 foreligger. IØRs revisor er Østre Viken 

kommunerevisjon IKS.  

 

  

                                                      
16 Ny daglig leder har tanker om at IØR/RØ kan utføre deler av oppgavene som er tiltenkt ØAS. Ny strategiplan for 

konsernet skal utarbeides i 2022. Daglig leder ser frem til dialog med styre og representantskap om dette. 
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Vedlegg 2: Retura Østfold AS – drift 

Personell og vernetjeneste 

Daglig leder opplyser at da han tiltrådte i Retura Østfold AS for ti år siden, hadde bedriften tre ansatte. 

RØ hadde 9,8 årsverk per 31.12.2020, ifølge Årsberetning 2020. Ved inngangen til 2022 er det 14 

årsverk (inkludert tre innleide medarbeidere). Tre ansatte er kvinner.  

 

Én ansatt er uføretrygdet (med varig driftstilskudd fra NAV). RØ har en person fra Deltagruppen på seks 

måneders arbeidstrening. Daglig leder synes det er meningsfullt å bidra til arbeidsintegrering, og kom-

munene setter pris på det. 

 

RØ kjøper bedriftshelsetjenester fra Smaalenene bedriftshelsetjeneste, Askim, som bl.a. deltar på årlig 

vernerunde og gir råd. RØ benytter styrings- og internkontrollsystemet Landax med prosedyrer og av-

vikssystem tilgjengelig for alle ansatte. Avvik følges opp av bl.a. kvalitetsansvarlig i RØ. HMS/arbeids-

miljø drøftes i styret i april hvert år, jf. Årshjul for styrearbeid Retura Østfold AS.  

 

"Sykefraværet i bedriften er 0,16 % for 2020", opplyser Årsberetning 2020. De siste åtte årene har sy-

kefraværet ligget under 1 %, opplyser daglig leder, som mener at dette indikerer et meget godt arbeids-

miljø både fysisk og psykososialt ved Retura Østfold.  

 

Daglig leder fremhever bedriftens slagord – Til å stole på – og verdiene, som er utmyntet i leveregler, 

der orden/hygiene står sentralt. Alle ansatte, også daglig leder, går i røde arbeidsklær merket Retura. 

Ryddige lokaler og uteområder signaliserer en ordensholdning til ansatte. Alle ansatte må ivareta Retura 

Østfolds gode omdømme. 

 

Revisor observerer at kontor, avfallsmottak og sorteringsanlegg preges av orden. En kunde som står 

og tømmer næringsavfall, gir uttrykk for at han foretrekker Retura Østfold på grunn av orden og system, 

som er bedre enn på avfallsmottak i bl.a. Oslo.  

 

Daglig leder stiller to krav til sine ansatte: At de "står opp om morran", og at de er engasjert i jobben. 

Han ser seg selv som en tydelig leder som snakker et språk som ansatte og kunder forstår. Utad bygger 

han nettverk og snakker selskapet opp og fram. Han har tro på lederes styringsmuligheter og mener at 

det enkle ofte er det beste.   

 

Tjenesteproduksjon 

Daglig leder RØ opplyser at Retura Norge AS, Lillestrøm, eies av sine 24 franchisebedrifter. Retura 

Østfold AS eier 1,0 % av Retura Norge AS. Retura Norge inngår nasjonale innkjøpsavtaler, som gir 

matbutikker m.fl. bedre betingelser for avfallslevering. RØ betaler en franchise-avgift på 550 000 kr årlig 

til Retura Norge, som ikke er ment å gå med overskudd. Daglig leder, som har sittet i styret for Retura 

Norge AS, anser at franchise-samarbeidet er viktig for RØ.  

 

Daglig leder opplyser at avfallsfraksjonenes kvalitet viktig for å få solgt dem, f.eks. tørr papp og gips og 

ren trefiber. RØ henter for øvrig mye næringsavfall med komprimatorbiler som kjører rett til forbrennings-

anlegg i Sarpsborg mv., som RØ har avtaler med.   

 

Avfallsbransjen har på ti år utviklet seg fra "skitten skraphandel med lav prestisje" til å bli en hot bransje 

som står sentralt i det grønne skiftet med sirkulærøkonomi. Foredling av avfall er nøkkelordet. Avfalls-

bransjens samfunnsoppdrag baserer seg på FNs bærekraftsmål, EUs miljødirektiver og den norske 
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stats miljøkrav til avfallsbransjen (f.eks. at deponering av matavfall ble forbudt i 2009). 

 

Sterke sider og utfordringer 

RØ har en sterk, positiv bedriftskultur med engasjerte medarbeidere. RØ har aldri vært så synlig som 

nå, påpeker daglig leder, som liker å "brande" RØ og er stolt av å delta i det grønne skiftet. 

 

Når det gjelder utfordringer, sier daglig leder at det er hard konkurranse i avfallsbransjen. Konkurrenter 

er særlig Norsk Gjenvinning Norge AS, Ragn-Sells AS, Indre Østfold Gjenvinning AS og Transport-

sentralen Indre Østfold AS. Retura Østfold AS må stå på hver dag for å beholde kundene, sier daglig 

leder, som sammenlikner bedriften med et fotballag som spiller kamp fem dager i uken. 

 

Omstillingstiltak 

Som kommersiell virksomhet kreves det kontinuering forbedring/omstilling. De siste syv årene har 

Retura Østfold innkjøpt mye redskap. Fremover fokuseres på behovet for to bygninger: et administra-

sjons- og verkstedbygg (1000 kvm) og en sorteringshall nr. 2 (7000 kvm).  

 

Med tilslutning fra styret i IØR nedsatte styret i RØ høsten 2020 en arbeidsgruppe bestående av daglig 

leder RØ (leder), daglig leder IØR, styreleder RØ og bedriftsrådgiver Tor Norbye. Formålet er å 

utarbeide en mulighetsstudie for Stegen avfallshåndteringsanlegg.  

 

Daglig leder RØ utdyper den pågående mulighetsstudien: 

 EU og norske miljømyndigheter pålegger overgang til sirkulærøkonomi, det vil si at avfall nesten 

ikke skal oppstå. Det grønne skiftet er grunnleggende for avfallsbransjen, og kortreist avfall er i 

fokus. RØ er i full gang med å forberede avfallsrevolusjonen på vegne av eierne i Indre Østfold, 

Marker og Skiptvet kommuner. 

 Mulighetsstudien skal legge forholdene til rette på kort og lang sikt for at Stegen avfallshåndte-

ringsanlegg skal være regionens avfallsanlegg også om 50 år. Målet er å bidra til verdiskaping 

gjennom å foredle avfallet på plassen. Næringsutvikling vil skape nye arbeidsplasser med 

produksjon av produkter som kan benyttes i regionen og andre steder. 

 Arbeidsgruppa utarbeider konkrete forretningsplaner som skal presenteres for styrene og 

representantskapet sommer 2022. 

 Planene krever betydelig utbygging på Stegen og behov for å disponere et større areal. IØR 

fremmet i 2021 innspill til arealdelen i kommuneplan 2022–2033 som Indre Østfold kommune er i 

ferd med å utarbeide.  

 

Daglig leder RØ presenterte et utkast til mulighetsstudie for IØRs representantskap 01.06.2021 og på 

et eiermøte med de tre formannskapene 19.10.2021. Deretter ble daglig leder invitert til presentasjon i 

Skiptvet Næringsforum, Sparebank 1 og Rotary i Askim.  

 

Daglig leder IØR kommenterer at mulighetsstudien har mange spennende baller i lufta, som nå bør 

landes. Det er viktig for morselskapet å få datterselskapet opp og frem.  

 

Styreleder IØR bemerker at mulighetsstudien er et konserndokument som Retura Østfold AS er 

prosjektleder for.  

 

Økonomi 

Retura Østfold AS har følgende økonomiske hovedtall de senere år: 
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Retura Østfold AS 

Resultat, 1000 kr 

2019 

Regnskap 

2020 

Regnskap 

2021 

Regnskap 

2022 

Budsjett 

Sum driftsinntekter: 57 274 69 480 68 718 62 700 

Driftsresultat (overskudd): 5 366 10 650 8 164 5 000 

Årsresultat (etter skatt): 4 478 8 574 6 339  

Utbytte (til kommunene): 2 015 1 000 1 200  

Kilde: Årsregnskap for 2020, Budsjett 2022 og daglig leder, Retura Østfold AS. 

 

Retura Østfold AS 

Balanse, 1000 kr 

2019 

Regnskap 

2020 

Regnskap 

Sum anleggsmidler: 17 702 17 109 

Sum omløpsmidler: 30 131 40 652 

Sum eiendeler: 47 834 57 762 

Sum egenkapital: 38 363 45 937 

Sum gjeld:  9 470 11 824 

Sum egenkapital og gjeld: 47 834 57 762 

 

RØs revisor er AS Revision, Askim. 

 

IØRs eierkommuner sendte i desember 2021 et brev der de uttrykte forventning om et utbytte på 1 mill. 

kr for 2021. Daglig leder vil følge eiernes ordre, men påpeker at RØ har et investeringsbehov på over 

50 mill. kr fremover, bl.a. to nye bygg.    

 

Selskapsstrategi 

Styret vedtar strategiplanen hvert år etter innspill fra ledergruppa. Mulighetsstudien som ble påbegynt i 

2020, vil gi innspill til strategiplan 2023.  
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Vedlegg 3: Høringsuttalelser til rapporten 

 

Indre Østfold kommune (e-post 22.04.2022): 

Rapporten redegjør for Indre Østfold Renovasjon IKS med datterselskap Retura Østfold AS og Indre 

Østfold kommunes eierskap på en god og grundig måte. Revisjonens vurderinger, konklusjoner og an-

befalinger tas med som innspill i kommunens eierstyring. 

 

Saxe Frøshaug 

Ordfører Indre Østfold kommune, representantskapsmedlem Indre Østfold Renovasjon IKS. 

 

 

 

 

Indre Østfold Renovasjon IKS (e-post 19.04.2022): 

IØR har gitt inngående innspill i eierskapskontrollen. Rapporten gir et korrekt og objektivt bilde av IØR 

og vårt forhold til eierne. 

 
www.iorenovasjon.no 

Mvh. 

Thomas Haneborg 

Daglig leder 

(+47) 94 00 96 37 

thh@iorenovasjon.no 

 

 

 

 

Retura Østfold AS (e-post 11.04.2022): 

Rapporten gir et greit og helhetlig bilde av driften og eierskapet. 

 

David Koht-Norbye 

Styreleder Retura Østfold AS 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/88 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 179219/2021 
Klassering: 3014-189 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 09.05.2022 22/15 

Prosjektplan - Eierskapskontroll av "arbeids- og inkluderingsbedriftene 
Deltagruppen, Hobøl ASVO, VIA3 og Innovi" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Prosjektplan «Eierskapskontroll av arbeids- og inkluderingsbedriftene Deltagruppen, 

Hobøl ASVO, Via3 og Innovi» tas til orientering og godkjennes. 
 
Fredrikstad, 22.04 2022 
 
 

Vedlegg 
Prosjektplan for Eierskapskontroll av arbeids- og inkluderingsbedriftene Deltagruppen, 
Hobøl ASVO, Via3 og Innovi, datert 22.04 2022 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kommunestyre sak 096/20 den 16.09.2020 (Plan for eierskapskontroll 2020-2023) 
KU-sak 20/22 den 25.05.2020 (Plan for eierskapskontroll 2020-2023) 
 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet sin plan for eierskapskontroll 2020-2023 i møte den 25.05.2020. 
Kommunestyret vedtok planen 16.09 2020. 
I henhold til planen at det skal gjennomføres en samlet eierskapskontroll av arbeids- og 
inkluderingsbedriftene: Deltagruppen AS, Hobøl ASVO, Via3 AS og Innovi AS.  
 
Det framgår av revisjonens prosjektplan hva som er bakgrunnen for dette prosjektet. 
Revisjonen har gjengitt de viktigste poengene i sin prosjektplan (jf. pkt. 1«Bakgrunnen for 
prosjektet»). 
Revisjonen vil ved denne eierskapskontrollen arbeide etter følgende problemstilling: 

 Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte 
normer for god eierstyring?  

 
Revisjonen antar at det vil gå med 240 timer +/- 10 % til dette prosjektet. Rapporten er 
estimert overlevert til sekretariatet i oktober 2022, og vil således kunne behandles i 
kontrollutvalgsmøte 14. november i 2022. 
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Vurdering 
Sekretariatet finner problemstillingen relevant til eierskapskontroll. 
Samlet sett anser vi at metodevalget vil gi en tilfredsstillende pålitelighet (nøyaktighet) og 
gyldighet1 til å trekke konklusjoner om temaet. Ellers har vi ingen kommentarer til metode og 
gjennomføring. 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar prosjektplanen til orientering og godkjennes. 
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1 Bakgrunn for eierskapskontrollen 

I henhold til kommunelovens § 23-4, skal det gjennomføres eierskapskontroll. Dette innebærer å kontrol-

lere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kom-

munestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.  

 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommune-

styret er konstituert, utarbeide en plan som viser hvilke eierskapskontroller som skal gjennomføres. Pla-

nen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap med hensikt om å finne 

ut hvor det er størst behov for slik kontroll. 

 

Kontrollutvalget har i sin innstilling, sak PS 20/22, prioritert at det gjennomføres en eierskapskontroll av 

arbeids- og inkluderingsbedriftene Deltagruppen AS, Hobøl ASVO AS, Via3 AS og Innovi AS. Plan for 

eierskapskontroll 2020-2023 ble vedtatt i kommunestyret 16. september 2020, sak 96/20. 

 

Deltagruppen AS (eierandel 80,1 %) 

I risiko- og vesentlighetsvurderingen/plan for eierskapskontroll nevnes det følgende: 

«Informasjon om selskapet  

Heleid av kommuner. Attføring og opplæring for arbeidssøkende og mennesker som har falt utenfor ar-

beidslivet, voksenopplæring for innvandrere mv. 

 

Vurdering 

Ikke lovpålagt oppgave, men et politisk viktig redskap for å få flest mulig ut i arbeid. Benyttes mye av 

kommuner med mange personer av en annen språklig bakgrunn. Kommunene betaler ut fra tjenesteuttak, 

ikke eierandel. Solid økonomi med høy egenkapital og mye likviditet. Vedtektsbestemt av overskudd skal 

forbli i bedriften og disponeres til formål som styrker framtidig drift. Medfører unødvendig stort likviditets-

overskudd som kunne vært benyttet til andre lovpålagte oppgaver i kommunene. Det ble i et forvaltnings-

revisjonsprosjekt som ble behandlet av kommunestyret i Spydeberg kommune i 2018 anbefalt av revisjo-

nen at det skulle gjennomføres en eierskapskontroll. Det er også vedtatt at det skal gjennomføres eiers-

kapskontroll av Deltagruppen AS for de to andre eierkommunene. Dette skal i henhold til planverk bli 

gjennomført i 2020. Deltagruppen AS har tre heleide datterselskap, herunder Delta Jobb og Kompetanse 

AS, Delta Næring AS og Delta skole AS. I 2017 ble Deltagruppen registret som AS i Brønnøysundregis-

teret.» 

 

Risiko ble vurdert som middels, mens vesentlighet ble vurdert som høy. 

 

Hobøl ASVO AS (Heleid) 

Hobøl ASVO er omtalt i plan for eierskapskontroll 2020-23 som et av selskapene som var gjenstand for 

eierskapskontroll i perioden 2006-2019 (kontroll av selskapet ble gjennomført i 2019 for Hobøl kommune). 

Videre nevnes det at «(...) Det ble i eierskapskontrollen av Hobøl ASVO fremmet 8 anbefalinger. ØKUS 

er ikke kjent med hvorvidt anbefalingene er fulgt opp og har derfor valgt å ikke redegjøre for Hobøl ASVO.» 

 

Risiko og vesentlighet er satt som «ikke kjent». 

 

I selskapets årsberetning for 2020 beskrives virksomhetens art som følger: «Hobøl Asvo AS produserer 

varer og tjenester for det ordinære marked. Bedriften sysselsetter yrkeshemmede fra Indre Østfold kom-

mune som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg av andre tilbud. Bedriften er i hovedsak underleverandør 

til regionale samarbeidspartnere samt utleie av gamle Hagen skole, klubbhus, og utleie til Hobøl Heste-
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skoklubb. Samlet produksjon foregår på Hagen i Indre Østfold kommune, samt hos eksterne samarbeids-

partnere. Hobøl Asvo har hatt 3 tiltak, varig tilrettelagt arbeid VTA med 21 plasser. Tiltaket arbeid for 

sosialtrygd med inntil 5 plasser og 5 lærekandidater samarbeide med OKVEKST. Vi har 2 lærekandidater 

som har bestått kompetansebrev i 2020.» 

 

Via3 AS (tidl. Askim ASVO AS) (Eierandel 73,83%) 

I risiko- og vesentlighetsvurderingen/plan for eierskapskontroll nevnes det følgende: 

«Informasjon om selskapet  

Tilrettelagte tjenester for yrkeshemmede.  

 

Vurdering  

Ikke lovpålagt tjeneste, men kommunen har krav på seg til å tilby tilrettelagte tjeneste for denne typen 

brukere. Selskapet har særdeles god økonomi, og har mye inaktiv kapital som beholdes i selskapet pga. 

utbytteforbud i vedtektene. Risiko dersom kommunen betaler mer for tjenesten enn om de hadde produ-

sert dem selv. Midler kunne vært benyttet i annen kommunal virksomhet.» 

 

Risiko og vesentlighet ble vurdert som middels. 

 

Innovi AS (Eierandel 75,1 %) 

Innovi AS er omtalt i plan for eierskapskontroll 2020-23 som et selskap som var gjenstand for en eiers-

kapskontroll i 2018 (for Trøgstad kommune). 

 

På Innovi sine nettsider omtales selskapets formål som følger:  

«Selskapets hovedformål er å gi arbeidstilbud til personer som har eller i nær fremtid ventes å få innvilget 

varig uførepensjon, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Arbeidet skal bidra til 

å utvikle ressurser hos deltagere gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver tilpasset den en-

kelte arbeidstaker. 

 

Selskapet skal i tillegg gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging til personer med særlig usikre yrkes-

messige forutsetninger og med behov for tett og bred oppfølging. Arbeidstreningen og oppfølgingen skal 

bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakerens muligheter 

til å komme i arbeid eller utdanning. 

 

Næringsvirksomheten består i produksjon av varer og tjenester som til enhver tid forsøkes tilpasset best 

mulig til våre arbeidstakeres evner og muligheter, samtidig som produksjonen skal sørge for tilfredsstil-

lende inntjening til driften av selskapet.  Dette er en utfordrende balansegang som lederne hos INNOVI 

til enhver tid jobber med.» 
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2 Premisser for prosjektarbeidet

Kontrollutvalgets vedtak legges til grunn for revisjonens videre arbeid med eierskapskontrollen. 

 

Revisjonen delegeres myndighet til å foreta mindre endringer i problemstillinger og avgrensninger hvis 

det oppstår uforutsette forhold som har betydning for prosjektet. Større endringer tas opp med sekreta-

riatet, og ved behov kontrollutvalget. 

 

Revisjonen henter inn dokumentasjon fra selskapet med hjemmel i kommunelovens bestemmelser om 

innsyn i § 23-6, 1. ledd. Revisjonen gjennomfører eierskapskontroll i tråd med god kommunal revisjons-

skikk for eierskapskontroller, dette innebærer at revisjonen følger «RSK 002 Standard for eierskapskon-

troll», utarbeidet av NKRF. 

 

Utkast til rapport sendes til uttalelse både til selskapene og til den som utøver kommunens eierfunksjon.1  

 

3 Problemstilling og avgrensninger 

Eierskapskontrollen vil ta utgangspunkt i følgende problemstilling: 

 

Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eier-

styring? 

 

Kjernen i en eierskapskontroll er å vurdere kommunens praksis for eierstyring opp mot lover, forskrifter 

og kommunale vedtak. Vurderinger av selskapenes drift vil kreve en forvaltningsrevisjon. Undersøkelser 

av eiers kunnskap og oppfatning av selskapenes drift, samt eiers tiltak for å sikre selskapenes drift, er 

imidlertid en del av eierskapskontrollen.  

 

Kontrollen skal gjennomføres parallelt i fire selskaper. Dette innebærer at det må gjennomføres kontroll-

handlinger (analyse av relevant dokumentasjon og gjennomføring av intervjuer) i samtlige selskap, i tillegg 

til at forholdet mellom Indre Østfold kommune som eier og de berørte selskapene belyses og vurderes 

individuelt opp mot vurderingskriteriene. En slik samlet kontroll vil bli mer ressurskrevende enn en eiers-

kapskontroll knyttet til et enkeltstående selskap. På den annen siden vil også en samlet kontroll gi god 

oversikt over eierskapsstyringen knyttet til denne typen selskaper (arbeids- og inkluderingsbedrifter) i 

Indre Østfold kommune. Revisjonen forventer også at det vil kunne være effektivitetsgevinster knyttet til 

å gjennomføre en eierskapskontroll av selskapene samlet, sammenlignet med om kontrollene skulle blitt 

gjennomført hver for seg. Revisjonen har tatt hensyn til både økt ressursbehov og forventede effektivi-

tetsgevinster i estimert ressursramme (se kap. 6). Vi ser for oss at resultatene fra kontrollen kan presen-

teres samlet i en rapport, der problemstillingen besvares for hvert enkelt selskap. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 14 og RSK 002 pkt. 11. 
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4 Vurderingskriterier

Vurderingskriterier er en samlebetegnelse for de krav eller forventninger som brukes som grunnlag for å 

vurdere kommunens virksomhet. Vurderingskriterier fastsettes normalt med basis i en eller flere autorita-

tive kilder og ut fra trinnhøydeprinsippet2. Også kommunens egne retningslinjer kan utgjøre vurderings-

kriterier. Vurderingskriteriene er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik/svakheter. Kriteriene 

holdt sammen med datagrunnlaget danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de kon-

klusjoner som trekkes. Vi vil ta utgangspunkt i følgende kilder ved utledning av vurderingskriterier: 

 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), LOV-2018-06-22-83 

 Forskrift om kontrollutvalg og revisjon, FOR-2019-06-17-904 

 Lov om aksjeselskaper (aksjeloven), LOV-2019-12-06-77 

 Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll, KS, 2020 

 Politiske vedtak (eierskapsmelding, delegasjonsreglementet etc.) 

 Selskapsavtaler eller selskapenes vedtekter  

 

5 Metodisk tilnærming og gjennomføring

Databehov og hvordan eierskapskontrollen tenkes gjennomført, fremgår av analyseskjemaet nedenfor: 

 

Problemstilling 

 

Vurderingskriterier Databehov Innhentings-

/analysemetode 

Utøves kommunens eier-
skap i samsvar med ak-
tuelle lovbestemmelser 
og etablerte normer for 
god eierstyring? 

 

 Kommuneloven med forskrifter 

 Aksjeloven 

 Anbefalinger fra KS 

 Politiske vedtak 

 Selskapsavtaler eller selskape-
nes vedtekter  

 Andre lover 

Informasjon om 
kommunens ut-
øvelse av eierstyring 
 
Informasjon fra sel-
skapene 

 

Dokumentana-
lyse  
 
Intervjuer 

 

6 Prosjektorganisering, ressursbehov og 

fremdriftsplan

Prosjektdeltakere Utførende revisor: Jostein Ek 

Oppdragsansvarlig revisor: Bjørnar B. Eriksen 

Prosjektperiode Mai – november 2022 

Antall timer 240 timer +/- 10 %  

Vedtaksorgan: Kontrollutvalget i Indre Østfold kommune 

Fremdrift Ferdig  

Prosjektplan vedtatt i KU 9. mai 2022 

Rapport sendt til kontrollutvalgssekretariatet 28. oktober 2022 

Rapport behandlet i KU 14. november 2022 

 

                                                      
2 Trinnhøydeprinsippet (også kalt Lex Superior) er et rettslig prinsipp som innebærer at rettsregler av høyere rang 

går foran regler av lavere rang dersom det er motstrid mellom reglene. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/82 
Dokumentnr.: 12 
Løpenr.: 80447/2022 
Klassering: 3014-188 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 09.05.2022 22/16 

 

Rutine for avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i 
Indre Østfold kommune 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Forslag til "Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Indre 

Østfold kommune", vedtas 
 

2. Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Indre Østfold 
kommune for perioden august 2022 til juli 2024, skal behandles i kontrollutvalgets siste 
møte før sommeren i 2022 

 
 
Fredrikstad, 14.03.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Forslag til "Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Indre Østfold 

kommune" 
 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kontrollutvalgssak 21/54, den 29.11.2021, Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 – juli 

2024 
 Kommunestyresak, 174/21, den 08.12.2021, Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 – 

juli 2024 
 Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 – juli 2024, Indre Østfold kommune 
 Risiko- og vesentlighetsvurdering, Indre Østfold kommune, datert 19.11.2021 
 
 

Saksopplysninger 
Kommuneloven §23-2, pålegger kontrollutvalget ansvaret for å påse at det utføres 
forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet og av selskaper kommunen har 
eierinteresser i. 
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Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekter av revisjonen på bakgrunn av plan 
for forvaltningsrevisjon, vedtatt av kommunestyret. Kommunestyret har gitt kontrollutvalget 
fullmakt til å gjøre endringer i planen i planperioden ved eventuelle behov for dette. Planen 
er basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og 
virksomheten i kommunens selskaper. 
 
Revisor skal gjennomføre oppdraget i forvaltningsrevisjon i samsvar med kontrollutvalgets 
vedtak. Bestillingsprosessen er viktig for at kontrollutvalget og revisor får lik forståelse av 
oppdraget og at rammene er tilstrekkelig klarlagt. Det er ved bestillingen av det enkelte 
forvaltningsrevisjonsprosjektet at kontrollutvalget har størst innvirkning på problemstillingene 
som skal undersøkes, og dermed hva prosjektet skal gi svar på. 
 
Forslag til «Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Indre Østfold 
kommune» er laget for å bidra til en god bestillingsdialog og en gjensidig forståelse av 
forvaltningsrevisjonsprosjektet mellom kontrollutvalget og revisjonen.  
 
 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at en slik avtale kan bidra til god bestillingsdialog og gjensidig 
forståelse av forvaltningsrevisjonsprosjektet mellom kontrollutvalget og revisjonen. 
 
Videre vurderer sekretariatet at en slik avtale gir en god oversikt og sikrer at leveransen av 
forvaltningsrevisjonsprosjekter tilfredsstiller rammene i oppdraget. 
 
Sekretariatet foreslår at avtalen skal benyttes fra august 2022. 
 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan vedta forslag til "Avtale om levering av 
forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Indre Østfold kommune" og at avtalen bør gjelde 
fra august 2022 og behandles i kontrollutvalgets siste møte før sommeren i 2022. 
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Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for 
kontrollutvalget i xxxx kommune august 2022 til juli 2024 
 

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 xxxx kommune 20xx – 20xx 
er det vedtatt å gjennomføre xx forvaltningsrevisjonsprosjekter i planperioden. 

 

Bestillinger for 20xx – 20xx 
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte xx.xx.20xx, sak xx/xx bestilling av 
forvaltningsrevisjonsprosjekter i xxxx kommune for 20xx – 20xx. Utvalget la til grunn plan for 
forvaltningsrevisjon for xxxx kommune 20xx – 20xx. 

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. 

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. 

 

Følgende prosjekter bestilles i perioden august 2022 til juli 2024  
 

PROSJEKT 1: 
«Tittel på prosjektet» 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: xx. kvartal 20xx  
Til behandling i KU-møte: xx kvartal 20xx 
 
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:   
Anslått til sekretariatet: xx. kvartal 20xx 
Anslått til behandling i KU-møte: xx. kvartal 20xx 
 
PROSJEKT 2: 
«Tittel på prosjektet» 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
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Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: xx. kvartal 20xx  
Til behandling i KU-møte: xx kvartal 20xx 
 
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:   
Anslått til sekretariatet: xx. kvartal 20xx 
Anslått til behandling i KU-møte: xx. kvartal 20xx 
 
PROSJEKT 3: 
«Tittel på prosjektet» 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: xx. kvartal 20xx  
Til behandling i KU-møte: xx kvartal 20xx 
 
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:   
Anslått til sekretariatet: xx. kvartal 20xx 
Anslått til behandling i KU-møte: xx. kvartal 20xx 

 

 

Xxxx kommune, xx.xx.20xx 

 

 

 

 

Xxxx xxxx        xxxx xxxx 

Leder av kontrollutvalget      Daglig leder, ØVKR IKS
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/84 
Dokumentnr.: 15 
Løpenr.: 71840/2022 
Klassering: 3014-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 09.05.2022 22/17 

 

Referater og meldinger 

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

 
 
Fredrikstad, 11.04.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 28.02.2022 
2. Revidert prosjektplan "Levekår, utenforskap og barnefattigdom" Indre Østfold kommune, 

datert 18.03.2022 
3. Revidert prosjektplan "Organisering og styring i enhet Forvaltning, drift og vedlikehold" 

Indre Østfold kommune, datert 08.04.2022 
4. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte den 29.03.2022, sak 26/22, Kontrollutvalget 

årsmelding for 2021 
5. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte den 29.03.2022, sak 29/22, Forslag til endringer 

i politisk reglement og etiske retningslinjer 
6. Politisk reglement, Indre Østfold kommune, datert 29.03.2022 
7. Helsetilsynet - Rapport fra tilsyn med barneverntjenestens arbeid med undersøkelser 

2021, datert 17.12.2021 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kontrollutvalgssak, 28.02.2022, 22/4, «Prosjektplan: Levekår, utenforskap og 

barnefattigdom» 
 Kontrollutvalgssak, 28.02.2022, 22/5, «Prosjektplan: Organisering og styring i enhet 

Eiendom» 
 Kontrollutvalgsboka 3.utgave kan leses og lastes ned her:  

Kontrollutvalsboka - regjeringen.no 
 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 28.02.2022 ligger vedlagt til orientering. 
 
Vedlegg 2: Kontrollutvalget behandlet den 28.02.2022, sak 22/4, «Prosjektplan: Levekår, 
utenforskap og barnefattigdom» og vedtok følgende: «Prosjektplan «Levekår, utenforskap 
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og barnefattigdom», godkjennes med endring i problemstilling 4., som det fremkommer 
under behandlingen». Revidert prosjektplan "Levekår, utenforskap og barnefattigdom" Indre 
Østfold kommune, datert 18.03.2022, ligger vedlagt til orientering. 
 
Vedlegg 3: Kontrollutvalget behandlet den 28.02.2022, sak 22/5, Prosjektplan: Organisering 
og styring i enhet Eiendom, og vedtok følgende: «Prosjektplan «Organisering og styring i 
enhet Eiendom», godkjennes med endring i problemstilling 1, slik det fremkommer under 
behandlingen».  Revidert prosjektplan "Organisering og styring i enhet Forvaltning, drift og 
vedlikehold" Indre Østfold kommune, datert 08.04.2022, ligger vedlagt til orientering. 
 
Vedlegg 4: Kommunestyret behandlet den den 29.03.2022, sak 26/22, Kontrollutvalget 
årsmelding for 2021. Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Til orientering. 
 
Vedlegg 5 og 6: Kommunestyret behandlet den 29.03.2022, sak 29/22, Forslag til endringer i 
politisk reglement og etiske retningslinjer. Formannskapets innstilling ble vedtatt med 44  
mot 1 stemme. Til orientering. Til informasjon behandlet kontrollutvalget den 26.04.2021, 
sak 21/24 «Informasjon fra rådmann angående kontrollutvalgets rolle ved oppdatering av 
delegeringsreglement». Utvalget ønsket en avklaring knyttet til punkt 3.1 i politisk reglement 
og hva som ligger av forventninger ved at kontrollutvalgets skal ha «løpende kontroll» med 
delegeringsreglementet. Utvalget ba ordfører å ta saken opp med kommunestyret. Ordet 
«løpende» er nå fjernet i reglementet. 
 
Vedlegg 7: Helsetilsynet har gjennomført tilsyn med barnevernstjenesten i Indre Østfold 
kommune. Ved dette tilsynet ble det avdekket lovbrudd. Tilsynsmyndigheten har vurdert de 
tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet. Til orientering. 
 
Kommunal- og distriktsdepartementets veileder "Kontrollutvalsboka. Om rolla og oppgåvene 
til kontrollutvalet" foreligger nå i en oppdatert 3. utgave. Sekretariatet har fått opplyst av 
departementet at den nye versjonen av Kontrollutvalgsboken ikke vil bli utgitt på bokmål. 
Grunnen til dette er at departementet er underlagt mållovas krav om å publisere en viss 
andel dokumenter på nynorsk. Dersom dokumentet også publiseres på bokmål, teller ikke 
nynorsk-publikasjonen når den andelen skal beregnes. Kontrollutvalgsboka kan leses og 
lastes ned på regjeringens hjemmeside, se lenke over. Sekretariatet har bestilt og mottatt 
fysisk utgave til kontrollutvalgets medlemmer som ønsker dette. Til orientering. 
 

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

Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 

 
 
 
Møtedato: 28.02.2022,  
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 12:30 
Møtested: Helsehuset, Sykehusgata 2, Møterom 4 
Fra – til saksnr.: 22/1 – 22/10    

 
Frammøteliste 
 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Petter Schou, leder X 
 

Knut J. Herland , nestleder X 
 

Tor Melvold Meldt forfall Turi Strand Ludvigsen 

Marit Femmen X  

Ulf Tore Kolstad X  

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5  
 
Møtende fra Østfold kontrollutvalgssekretariat:  
Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen  
 
Møtende fra revisjon  
Daglig leder Jolanta Betker, konst. seksjonsleder Casper Støten og forvaltningsrevisor 
Monica Thunem 
 
Møtende fra administrasjonen:  
Direktør for helse og mestring, Kenneth Johansen og seksjonsleder behandling og mestring, 
Kristian Devold 
 
Andre: 
Ingen  
 
 
 
---------------------------------------    ----------------------------------- 
Petter Schou, leder      Knut J. Herland, nestleder 
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Saksliste 

 
Saksnr. Innhold  

PS 22/1 Virksomhetsbesøk - Helsehuset  

PS 22/2 Godkjenning av innkalling og saksliste  

PS 22/3 Valg av representant til å signere protokoll  

PS 22/4 Prosjektplan: Levekår, utenforskap og barnefattigdom  

PS 22/5 Prosjektplan: Organisering og styring i enhet Eiendom  

PS 22/6 Statusrapport - Utført forvaltningsrevisjon 2021  

PS 22/7 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021  

PS 22/8 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer  

PS 22/9 Referater og meldinger  

PS 22/10 Eventuelt  

PS 22/1 Virksomhetsbesøk - Helsehuset 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Informasjonen fra ledelsen i på Helsehuset, tas til orientering 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 28.02.2022: 

Administrasjon orienterte utvalget om Helsehuset. Kontrollutvalget benyttet anledning til å 
stille oppfølgingsspørsmål til administrasjonen. Innstillingen til vedtak ble enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 28.02.2022: 

1. Informasjonen fra ledelsen i på Helsehuset, tas til orientering 
 

PS 22/2 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 28.02.2022: 

Ingen merknader til innkalling eller saksliste 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 28.02.2022: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
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PS 22/3 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalgets leder og nestleder signerer protokoll 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 28.02.2022: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 28.02.2022: 

1. Kontrollutvalgets leder og nestleder signerer protokoll 
 

PS 22/4 Prosjektplan: Levekår, utenforskap og barnefattigdom 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Prosjektplan «Levekår, utenforskap og barnefattigdom», godkjennes 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 28.02.2022: 

Revisjonen redegjorde kort for prosjektets problemstillinger. Utvalgets medlemmer stilte 
enkelte spørsmål til prosjektplanens problemstillinger og ga enkelte synspunkter til 
prosjektet. Kontrollutvalget ønsket å tydeliggjøre problemstilling 4 med følgende setning: 
«Herunder er det utarbeidet samarbeidsavtaler mellom de ulike områdene for barn og unge, 
for å få et helhetlig tjenestetilbud.» Problemstillingens ordlyd i 4 «i tilstrekkelig grad» fjernes.  
Problemstilling nr 4 blir som følger: 
4. Samarbeides det mellom kommunalområder og tjenester for å forebygge kommunens 

folkehelse- og levekårsutfordringer blant barn og unge, herunder at det utarbeides  
samarbeidsavtaler mellom de ulike områdene for barn og unge, for å få et helhetlig  
tjenestetilbud. 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med overnevnte endring. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 28.02.2022: 

1. Prosjektplan «Levekår, utenforskap og barnefattigdom», godkjennes med endring i 
problemstilling 4., som det fremkommer under behandlingen 

 

PS 22/5 Prosjektplan: Organisering og styring i enhet Eiendom 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Prosjektplan «Organisering og styring i enhet Eiendom», godkjennes 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 28.02.2022: 

Revisjonen redegjorde kort for prosjektets problemstillinger. Utvalgets medlemmer stilte 
enkelte spørsmål til prosjektplanens problemstillinger og ga enkelte synspunkter til 
prosjektet. Spesielt ønsket kontrollutvalget et fokus på om driften av vaktmestertjenesten om 
den er hensiktsmessig organisert og effektiv.  
Problemstilling 1. ble endret til følgende: 
1.  Har kommunen etablert en effektiv og rasjonell styring og planlegging av  
 vaktmestertjenesten i eiendomsforvaltningen. 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt med overnevnte endring. 
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Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 28.02.2022: 

1. Prosjektplan «Organisering og styring i enhet Eiendom», godkjennes med endring i 
problemstilling 1, slik det fremkommer under behandlingen 

 

PS 22/6 Statusrapport - Utført forvaltningsrevisjon 2021 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2021, tas til orientering. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 28.02.2022: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 28.02.2022: 

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2021, tas til orientering. 
 

PS 22/7 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021, vedtas 
 

2. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 oversendes kommunestyret med følgende 
forslag til vedtak: 

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 28.02.2022: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 28.02.2022: 

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021, vedtas 
 

2. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 oversendes kommunestyret med følgende 
forslag til vedtak: 

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering 
 

PS 22/8 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Vedlagte uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 28.02.2022: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 28.02.2022: 

1. Vedlagte uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering 
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PS 22/9 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 28.02.2022: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 28.02.2022: 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 
 

PS 22/10 Eventuelt 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 28.02.2022: 

 

 Kontrollutvalgsleder minnet medlemmene på FKT sin kontrollutvalgsskonferanse på 
Gardermoen 8 og 9. juni. Gå inn på FKT sine hjemmesider for program og eventuell 
påmelding. 
 

 NKRF har satt opp et fagseminar for kontrollutvalgene på Gardermoen 20. til 21. april. 
Program og påmeldingsskjema ligger på nettsiden til NKRF. 
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Levekår, utenforskap 
og barnefattigdom 

  

 

PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 

INDRE ØSTFOLD KOMMUNE 

18.03.2022 
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ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS       PROSJEKTPLAN 

 

 

2 
 

 

1 Bakgrunn for prosjektet 

Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget. 

 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene, og er kontrollutvalgets ansvarsområde jf. 

kommuneloven § 23-2 (1c). Forvaltningsrevisjon innebærer at det gjennomføres systematiske vurde-

ringer av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets 

vedtak.  

 

Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022-juli 2024 ble behandlet i kontrollutvalget 29.11.21 i sak 21/54, 

og vedtatt i kommunestyret 08.12.21, sak 174/21. Planen bygger på en risiko- og vesentlighetsvurdering 

av kommunen. «Levekår - utenforskap - barnefattigdom» er det første prosjektet som skal gjennomføres 

i planperioden. I risiko- og vesentlighetsvurderingen nevnes det følgende om risiko på området: 

 

Oppvekst 

Området er delt inn i 3 (4) seksjoner som favner de fleste tjenester innenfor: 

 Barnehage 

 Skole 

 Livsmestring, inkludert barnevern 

 NAV (fra 01.01.2021)  

 

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 utdan-

ningsdirektoratet skal føre tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager.  

 

Fagfornyelsen er navnet på prosessen med å fornye læreplanene i Kunnskapsløftet. Nye læ-

replaner ble tatt i bruk fra 2020. Alle læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæ-

ring er fornyet. Overordnet del av læreplanverket er også ny. 

 

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.  

 

Budsjett for 2021 beskriver at kommunen har levekårsutfordringer som blant annet omfatter 

en høy andel barn med spesialundervisning og spesialpedagogiske tiltak, barnevernet får 

kjennskap til familier sent og andelen barn som bor i lavinntektsfamilier er over gjennomsnittet 

både i Viken og landet. Tendensen er økende. Bruttoutgifter på området utgjøt 36,68% av 

kommunens totale bruttoutgifter.  […]  

 

I årsrapport for 2020 på området står det: «Det er god økonomisk kontroll i seksjonene og ute 

på enhetene, men det er forhold som vi ikke har kontroll på. Spesielt gjelder dette omfanget av 

spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp. Vi har utviklet et system for et tett samarbeid 

mellom skole, barnehage og PPT for å styrke det allmennpedagogiske arbeidet og redusere 

behovet for spesialundervisning og spesialpedagogiske tiltak. Det vil ta noen tid å se resultater 

av denne innsatsen, men uansett er det mange barn i Indre Østfold kommune som har behov 

for og rett til hjelp og støtte.» […]  
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KOSTRA-analyser for barnehage viser at viser at andel barn i kommunal barnehage jf totalt 

antall barn i barnehage er høy. Andel barnehagelærer i forhold til grunnbemanning er litt over 

snittet. Videre viser analyser at andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedago-

gisk hjelp er mye høyere enn snittet i KOSTRAgruppe 10. Andel minoritetsspråklige barn i bar-

nehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år er lavt.  

 

For skole viser KOSTRA-analyser at det er høy andel elever i kommunale og private grunns-

koler som får spesialundervisning, imidlertid ligger antallet årstimer til spesialundervisning per 

elev med spesialundervisning lavt. Det er også høyt antall årstimer til elever med særskilt 

norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring.  

 

For området barnevern viser KOSTRA-analyser at netto driftsutgifter til barneverntjenester er 

vesentlig høyere enn i sammenlignbare kommuner. Barn med melding og undersøkelse er 

også noe høy. Barn med barnevernstiltak er høy. Vider viser analysene at brutto driftsutgifter 

per barn som ikke er plassert av barnevernet er lav, og barn med undersøkelse eller tiltak per 

årsverk er lav.  

 

KOSTRAnalyser på området NAV viser et høyt antall kommunalt disponerte boliger og brutto 

investeringsutgifter til boligformål er høy. Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal 

bolig er lav.  

 

På området sosialtjeneste har vi sammenlignet Indre Østfold med Hamar og Lørenskog (da 

tallene for kostragruppe 10 var feil). Indre Østfold har et noe høyere antall sosialhjelpsmotta-

kere, også i gruppen 18-24 år. Kommunen har en større andel sosialhjelpsmottakere som bor i 

eid bolig, samt en høyere andel som har arbeidsinntekt som hovedinntekt. 

 

Sekretariatets vurderinger og konklusjon: 

Det er gjennomført statlige tilsyn på barnehage – Kommunens plikt til å sikre at barn med ned-

satt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud, det er også planlagt et 

tilsyn i 2021. På skoleområdet har det vært statlig tilsyn med, spesialpedagogikk, lærernorm, 

og skolemiljø og internkontroll. På barnevern har det vært igangsatt en forvaltningsrevisjon på 

barnevern – internkontroll og oppfølging av barn i fosterhjem og det er planlagt et statlig tilsyn i 

2021. 

 

Sekretariatet vurderer at det er levekårsutfordringene kan være et risikoområde i Indre Østfold 

kommune, dette omfatter både i forhold til barn med behov for spesialundervisning, barnefat-

tigdom/oppvekstsvilkår og sosiale tjenester generelt. 

 

Generelt vil det alltid være en risiko for at barn og unge ikke følges opp på en tilfredsstillende 

måte. Opplæringsloven, barnehageloven og barnevernsloven sier at kommunen skal ha en 

internkontroll på området som følger reglene i kommuneloven §25-1. Kunnskapsløftet, end-

ringer i barnehageloven og den nye barnevernsreformen stiller nye krav til kommunen som 

kan vurderes i forhold til gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 

 

Området oppvekst tar en stor del av kommunens budsjett og tjenesteytelsen er vesentlig for 

barn og unges utviklings- og utdanningsmuligheter. Oppreisings- og erstatningssaker kan 

være økonomisk kostbare for kommunen og det kan få konsekvenser for enkeltpersoners ut-
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vikling og utdanning. Sekretariatet vurderer at oppvekstområdet alltid vil ha en høy vesentlig-

het. Dette både pga av tjenester til enkeltinnbyggere og at tjenesten tar en stor andel av bud-

sjett 

 

Prosjektplanen er utformet på bakgrunn av beskrivelsen i risiko- og vesentlighetsvurderingen. 

 

Det er gjennomført et oppstartsmøte med administrasjonen 10.02.2022 der prosjektet ble presentert, 

og det ble gitt mulighet for å gi innspill til prosjektplanen.  

 

 

2 Premisser for prosjektarbeidet 

Østre Viken kommunerevisjon IKS gjennomfører forvaltningsrevisjon i tråd med «Standard for forvalt-

ningsrevisjon» (RSK 001/ god revisjonsskikk). Dette innebærer blant annet at rapporten skal skille klart 

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

sammenheng mellom problemstillinger, innsamlede data, vurderinger, konklusjoner og eventuelle an-

befalinger. 

 

Kontrollutvalgets vedtak legges til grunn for revisjonens videre arbeid med prosjektet. 

 

Revisjonen kan gjøre mindre endringer i problemstillinger og avgrensninger. Større endringer avklares 

med sekretariatet og ved behov ved kontrollutvalget. 

 

 

3 Problemstillinger og avgrensninger 

Revisjonen foreslår følgende problemstillinger: 

 

1. Har Indre Østfold kommune utarbeidet oversikt over befolkningens helsetilstand, og de posi-
tive og negative faktorene som kan virke inn på denne? 
 

2. Har Indre Østfold kommune lagt til grunn oversikt over helsetilstand i kommunen og påvirk-
ningsfaktorer for fastsettelse av mål, strategier og valg av tiltak i kommunens planer for barn 
og unge? 

 
3. Har Indre Østfold kommune iverksatt nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelse- og 

levekårsutfordringer blant barn og unge? 
 

4. Samarbeides det mellom kommunalområder og tjenester for å forebygge kommunens  

folkehelse- og levekårsutfordringer blant barn og unge, herunder at det utarbeides samar-

beidsavtaler mellom de ulike områdene for barn og unge, for å få et helhetlig tjenestetilbud? 

 
 

Hovedfokuset i revisjonen vil være på om Indre Østfold kommune har oversikt over sine levekårs- og 

folkehelseutfordringer, om oversikten danner grunnlaget for kommunens mål, strategier og tiltak, om 

kommunen har iverksatt nødvendige tiltak for å møte kommunens levekårs- og folkehelseutfordringer, 

samt samarbeid og tverrfaglig fokus på tvers av virksomheter og tjenester når det gjelder kommunens 

levekårsutfordringer.   
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Det fremkommer av risiko- og vesentlighetsvurderingen at Indre Østfold kommune har økende leve-

kårsutfordringer. Ifølge folkehelseloven § 5, skal kommuner ha nødvendig oversikt over helsetilstanden 

i befolkningen, samt de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Det fremkommer av 

loven at denne oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, her-

under vurdere konsekvenser og årsaksforhold. Gjennom problemstilling 1 vil revisjonen undersøke om 

kommunen tilfredsstiller kravene som fremkommer av folkehelseloven § 5. 

 

Når det gjelder problemstilling 2 vil revisjonen undersøke om kommunens oversikt over befolkningens 

helsetilstand og funnene her er benyttet for å utarbeide kommunens mål, strategier og tiltak omhand-

lende folkehelse og levekårsutfordringer blant barn og unge, jf. folkehelseloven § 6. Revisjonen vil også 

se på overordnede planer som f.eks. kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplan.  

 

Ifølge § 7 i folkehelseloven, skal kommuner iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folke-

helseutfordringer. Gjennom problemstilling 3, vil vi derfor undersøke de faktiske tiltakene kommunen 

har iverksatt på området.  

 

Kommunens ulike virksomheter og tjenester skal samarbeide for å forebygge folkehelse- og levekårs-

utfordringer. Eksempelvis skal helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom samar-

beide med den kommunale barneverntjenesten.1 Gjennom problemstilling 4 vil vi undersøke hvordan 

og i hvilken grad kommunens virksomheter og tjenester samarbeider på området.  

 

I problemstilling 2, 3 og 4 vil vi ha fokus på virksomheter/tjenester som direkte retter seg mot barn og 

unge. Eksempler på virksomheter/tjenester på dette feltet er barnevernet, skole, barnehage og NAV. 

Det vil bli tatt en avgrensing mot psykisk helsetilbud for barn og unge da dette vil bli sett på i en egen 

forvaltningsrevisjon senere. Vi vil også kunne se på virksomheter/ tjenester som indirekte kan ha en 

påvirkning på barn og unge med tanke på levekår, utenforskap og barnefattigdom. 

  

 

4 Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier, også kalt «foretrukket praksis», er en samlebetegnelse for de krav eller forventninger 

som brukes som grunnlag for å vurdere kommunens virksomhet. Revisjonskriterier fastsettes normalt 

med basis i autoritative kilder. Også kommunens egne retningslinjer kan utgjøre revisjonskriterier. Re-

visjonskriteriene er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik/svakheter. Fakta vurderes opp mot 

revisjonskriteriene, og disse vurderingene danner grunnlaget for de konklusjoner som trekkes. I dette 

prosjektet vil vi ta utgangspunkt i følgende kilder når vi utleder revisjonskriterier: 

 

 Lov om folkehelsearbeid av 24. juni 2011 nr. 29 (Folkehelseloven) 

 Forskrift av 28. juni 2012 nr. 692 (Forskrift om oversikt over folkehelsen) 

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30 (Helse- og om-

sorgstjenesteloven) 

 Lov om barneverntjenesten (barnevernloven) av 17. juli 1992 

 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av 18. desember 2009 (sosialtje-

nesteloven) 

 Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) 

                                                      

 
1 Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetje-

neste og helsestasjon for ungdom (Helsedirektoratet 2017).  
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 Lov 17.juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) 

 Fattigdom - veileder for tverrsektorielt arbeid for barn som lever i fattigdom (Barne-, ungdoms- 

og familiedirektoratet) 

 Departementene (2020): Like muligheter i oppveksten, Regjeringens strategi for barn og ung-

dom i lavinntektsfamilier (2020-2023) 

 Oppslagsverk: Hvordan kan vi hjelpe ungdom som står i fare for å falle utenfor skole og arbeids-

liv? (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) 

 Meld. St. 32 (2020-2021) Melding til Stortinget: Ingen utenfor – En helhetlig politikk for å inklu-

dere flere i arbeids- og samfunnsliv (Arbeids- og sosialdepartementet 4. juni 2021) 

 Indre Østfold kommune: «Grunnlagsdokument 2018 Helsetilstand og påvirkningsfaktorer» 

 Indre Østfold: «Planstrategi for Indre Østfold kommune 2020-2023» 

 Indre Østfold: «Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi 2021-2032» 

 Andre aktuelle planer fra kommunen på området 

 

 

5 Metodisk tilnærming og gjennomføring 

Databehov og hvordan forvaltningsrevisjonen tenkes gjennomført (metode), fremgår av analyseskje-

maet nedenfor: 

 
Problemstillinger 
 

Revisjonskriterier Databehov Innhentings-
/analyse metode 

Problemstilling 1 

Har Indre Østfold kom-
mune utarbeidet oversikt 
over befolkningens hel-
setilstand, og de positive 
og negative faktorene 
som kan virke inn på 
denne? 

 

Forskrift om oversikt 

over folkehelsen, fol-

kehelseloven 

Informasjon om kommunens 

dokumenter og planer på områ-

det 

 

Informasjon fra kommunens le-

dere på området 

Dokumentanalyse 
 

Problemstilling 2 
Har Indre Østfold kom-
mune lagt til grunn over-
sikt over helsetilstand i 
kommunen og påvirk-
ningsfaktorer for fastset-
telse av mål, strategier 
og valg av tiltak i kom-
munens planer? 

 

Folkehelseloven, for-

skrift om oversikt 

over folkehelsen 

Informasjon om kommunens 

dokumenter og planer på områ-

det 

 

Informasjon fra kommunens le-

dere på området 

Dokumentgjen-

nomgang, interv-

juer 

Problemstilling 3 
Har Indre Østfold kom-
mune iverksatt nødven-
dige tiltak for å møte 
kommunens folkehelse- 
og levekårsutfordringer 
blant barn og unge? 

 
 
 

Kommunens planer 

 

Folkehelseloven, for-

skrift om oversikt 

over folkehelsen 

Informasjon om organiseringen 

av arbeidet med kommunens 

planer på området 

 

Informasjon fra kommunens le-

dere på området 

Dokumentgjen-

nomgang, interv-

juer 
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Problemstilling 4 

Samarbeides det i til-
strekkelig grad mellom 
kommunalområder og 
tjenester for å forebygge 
kommunens folkehelse- 
og levekårsutfordringer 
blant barn og unge? 
 

Barnevernloven,  

sosialtjenesteloven, 

helse- og omsorgs-

tjenesteloven, opp-

læringslova, barne-

hageloven og kom-

munens planer 

Informasjon om arbeidet på om-

rådet 

 

Informasjon fra kommunens le-

dere på området 

Dokumentgjen-

nomgang, interv-

juer 

 
 

6 Prosjektorganisering, ressursbehov og 

fremdriftsplan 

 
Prosjektdeltakere Monica Thunem - utførende forvaltningsrevisor 

Casper Støten - oppdragsansvarlig forvaltningsre-

visor 

Prosjektperiode Mars-september 

Antall timer 450 +/- 10 % timer 

Vedtaksorgan: Kontrollutvalget i Indre Østfold kommune 

Fremdrift Ferdig  

Prosjektplan godkjent i KU 28.02.2022 

Rapport sendt til rådmannen August 

Rapport sendt til kontrollutvalgssekretariatet August 

 
Kommentar til ressursrammen 

For å besvare ut revisjonens problemstillinger på en god måte er vi nødt til å gå gjennom en stor mengde 

med planer og dokumenter på tvers av flere kommunalområder. Vi er også nødt til å gjennomføre an-

slagsvis 8-10 intervjuer med ledere fra ulike kommunalområder og virksomheter. Vi estimerer at dette 

prosjektet vil ta 450 timer (+/- 10 prosent). 
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1 Bakgrunn for prosjektet 

Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget. 

 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene, og er kontrollutvalgets ansvarsområde jf. 

kommuneloven § 23-2 (1c). Forvaltningsrevisjon innebærer at det gjennomføres systematiske vurde-

ringer av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets 

vedtak.  

 

Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 - juli 2024 ble vedtatt i kommunestyret 8.12.2021, sak 

174/21. Planen bygger på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen. Organisering og styring 

i enhet «Eiendom – FDV, renhold, boligkontor, forvaltning» er det neste prosjektet som skal gjennom-

føres i planperioden.  

 

I risiko- og vesentlighetsvurdering fra 2021 nevnes at kommunen har en stor bygningsmasse med be-

tydelig vedlikeholdsetterslep, samt utfordringer knyttet til skille mellom drift og investering. Også vedli-

keholdsplaner blir nevnt som risikoområde.  

 

Prosjektplanen er utformet på bakgrunn av beskrivelsen i risiko- og vesentlighetsvurderingen, samt 

vedtak i kontrollutvalget ved første behandling av planen 28.2.22, sak 22/5. 

 

Revisjonen gjennomførte også et oppstartsmøte med administrasjonen 10.2.2022 der prosjektet ble 

presentert, og det ble gitt mulighet for å gi innspill til prosjektplanen. Administrasjonen informerte om ny 

organisering i enhet eiendom fra 15. desember 2021 og at de foreløpig hadde lite erfaring fra denne 

endringen, men at det vil være nyttig med en vurdering av de endringene som er iverksatt. Administra-

sjonen uttrykte også usikkerhet knyttet til tilgjengelig tallmateriale til problemstilling 2. 

 

 

2 Premisser for prosjektarbeidet 

Østre Viken kommunerevisjon IKS gjennomfører forvaltningsrevisjon i tråd med «Standard for forvalt-

ningsrevisjon» (RSK 001/ god revisjonsskikk). Dette innebærer blant annet at rapporten skal skille klart 

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

sammenheng mellom problemstillinger, innsamlede data, vurderinger, konklusjoner og eventuelle an-

befalinger. 

 

Kontrollutvalgets vedtak legges til grunn for revisjonens videre arbeid med prosjektet. Ved behandlingen 

av planen i kontrollutvalgets møte 28.2.22, sak 22/5 ga utvalget sine synspunkter på planens innretning, 

og ønsket fokus på om driften av vaktmestertjenesten er hensiktsmessig organisert og effektiv. Vi har 

valgt en noe annen ordlyd enn hva utvalget skisserte i møtet for å tilpasse problemstillingen til kommu-

nens faktiske organisering. 

 

Revisjonen kan gjøre mindre endringer i problemstillinger og avgrensninger. Større endringer avklares 

med sekretariatet og ved behov ved kontrollutvalget. 

 

 

135



ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS       PROSJEKTPLAN 

 

 

3 
 

 

3 Problemstillinger og avgrensninger 

Revisjonen foreslår følgende problemstillinger: 

1. Har kommunen etablert en rasjonell og effektiv planlegging og styring av driftsavdelingene i enhet 

Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)? 

 

2. Er Indre Østfold kommunes utgifter til vedlikehold sammenfallende med normtall for kommunal sek-

tor og sammenlignbare kommuner?  

 

Under problemstilling 1 vil vi blant annet se på planverk, ansvars- og oppgavefordeling, kommunikasjon 

og informasjonsflyt. Organisatorisk vil våre kontroller avgrenses til enhet FDV, samt lederlinje oppover 

og nedover. Kommunen har også etablert en støttefunksjon Eiendomsforvaltning som er naturlig at blir 

en del av revisjonen. I tillegg vil vi foreta et utvalg av tjenestebygg for å kartlegge brukerperspektivet. 

Med bruker mener vi de tjenestene som bruker byggene. Vi vil ikke undersøke innbyggerne som bru-

kergruppe. Avdeling Hjelpemidler, som også er organisert under enhet FDV faller utenfor revisjonens 

område.  

 

Risiko- og vesentlighetsvurderingen som denne prosjektplanen bygger på nevner også skille mellom 

drift og investering som et risikoområde. Når det gjelder den regnskapsmessige føringen er det slik at 

vedlikehold skal føres i driftsregnskapet. Investeringer i anleggsmidler skal utgiftsføres i investerings-

regnskapet. Som investering regnes anskaffelser av eiendeler som er vesentlige og til varig eie, samt 

påkostning på allerede eksisterende varige driftsmidler. Skille mellom drift og investering kontrolleres 

av regnskapsrevisor hver bilagskontroll (6 ganger i året). I Indre Østfold kommune er det også etablert 

en egenkontroll, «kontrollsteget», der det blant annet kontrolleres bruk av regnskapsart før faktura blir 

overført til regnskapet. Den kontrollen favner også skille mellom drift og investering. Etter revisjonens 

oppfatning reduserer dette risikoen for svikt på området og vi har derfor valgt å avgrense oss bort fra 

dette temaet. Om ønskelig kan revisjonen som en del av rapporten informere om resultatet fra regns-

kapsrevisjonens kontroller 1. halvår 2022. 

 

For å besvare problemstilling 2 vil vi innhente tall som kan si noe om utgiftsnivået på vedlikehold i Indre 

Østfold, eksempelvis netto driftsutgifter pr. innbygger og utgifter til vedlikehold pr. kvadratmeter. Vi ser 

for oss å se på utviklingen over noen år og vurdere dette opp mot normtall for bransjen, men også trekke 

inn sammenlignbare kommuner. Normtallene hentes fra KS, og vi vil ta utgangspunkt i kommuner i 

samme kommunegruppe. Vi tar forbehold om at det er mulig å fremskaffe tall uten uforholdsmessig bruk 

av ressurser.  

 

4 Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier, også kalt «foretrukket praksis», er en samlebetegnelse for de krav eller forventninger 

som brukes som grunnlag for å vurdere kommunens virksomhet. Revisjonskriterier fastsettes normalt 

med basis i autoritative kilder. Også kommunens egne retningslinjer kan utgjøre revisjonskriterier. Re-

visjonskriteriene er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik/svakheter. Fakta vurderes opp mot 

revisjonskriteriene, og disse vurderingene danner grunnlaget for de konklusjoner som trekkes. I dette 

prosjektet vil vi ta utgangspunkt i følgende kilder når vi utleder revisjonskriterier: 

 Kommuneloven med forarbeider 

 Plan og bygningsloven og eventuelt andre lover og forskrifter som inkluderer krav til vedlike-

hold av bygninger  

 NOU 2004:22 «Velholdte bygninger gir mer til alle».  
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  «Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold». Veileder for folkevalgte og rådmenn KS, 2009. 

 «Vedlikehold i kommunesektoren – Fra forfall til forbilde» Rapport utarbeidet av Multiconsult 

og PWC for KS, 2008. 

 «Kostnadsdekkende husleie?» om kommunale utleieboliger, husleienivå og teknisk stan-

dard/vedlikehold av SINTEF Byggforsk for Husbanken, 2011.  

 NOU 2011:15 «Rom for alle – kommunale boliger». 

 NS 3454 – Livssykluskostnader for byggverk  

 NS 3424 – Tilstandsanalyse av byggverk  

 Bygningsvedlikehold –” Bedre planlegging – en nøkkel til bedre vedlikehold”, temahefte utar-

beidet av representant for NTNU, Senter for eiendomsutvikling og – forvaltning, Multiconsult 

og Rambøll  

 SINTEF Byggforsks rapport Fra "brannslokking og skippertak" til forsvarlig forvaltning av sko-

lebygg i kommunene (2004) 

 Minimumskrav for vedlikehold  

 «Kartlegging av kommunenes utgifter til vedlikehold av sine bygninger». Utredning utført av 

Forum for Offentlige Bygninger og Eiendommer for Kommunal- og regionaldepartementet, 

2006. 

 Nøkkeltallsrapport «Store investeringer og mindre vedlikeholdsetterslep» KS. 

 Tilstandsbarometeret 2013 – utarbeidet av Multiconsult  

 Evt. andre nøkkeltall for vedlikeholdskostnader  

 Merknad til forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner (2003)  

 Kommunal regnskapsstandard nr. 4  

 

5 Metodisk tilnærming og gjennomføring 

Databehov og hvordan forvaltningsrevisjonen tenkes gjennomført (metode), fremgår av analyseskje-

maet nedenfor: 

 
Problemstillinger 

 

Revisjonskriterier Databehov Innhentings-/analyse 

metode 

Problemstilling 1 

Har kommunen etablert en 

rasjonell og effektiv plan-

legging og styring av drifts-

avdelingene i enhet For-

valtning, drift og vedlike-

hold (FDV)? 

 

Se liste ovenfor 

(kapittel 4) 

Kommunens organisering, 

planer, rutiner og retnings-

linjer 

 

Informasjon om  

kommunens arbeid 

Dokumentanalyse 

 

Intervjuer/ 

spørreskjema/ 

spørreundersøkelse 

 

Problemstilling 2 

Er Indre Østfold kommu-

nes utgifter til vedlikehold 

sammenfallende med 

normtall for kommunal 

sektor og sammenlignbare 

kommuner? 

 

Se liste ovenfor 

(kapittel 4) 

Regnskapstall 

 

KOSTRA-tall 

KOSTRA-analyse 

 

Evt. analyse av andre 

nøkkeltall 
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6 Prosjektorganisering, ressursbehov og 

fremdriftsplan 

Prosjektdeltakere Lene Brudal - utførende forvaltningsrevisor 

Casper Støten - oppdragsansvarlig forvalt-

ningsrevisor 

Prosjektperiode Mars - November 2022 

Antall timer 300 +/- 10 % timer 

Vedtaksorgan: Kontrollutvalget i Indre Østfold kommune 

Fremdrift Ferdig  

Når prosjektplan er godkjent i KU 28.2.2022/9.5.2022 

Når rapport er sendt til kommunedirektør November 2022 

Når rapport er sendt til ØKUS November 2022 
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Saksframlegg 
 

 
Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 
 
 
Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 
Trude Paulsen FE-033, TI-&14 

 
22/2680 

 
Saksnr Utvalg Type Dato 

026/22 Kommunestyret PS 29.03.2022 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering.  

 
Kommunestyret i sak 026/22, 29.03.2022 
 
Behandling: 
Ingen forslag. 
 
Votering: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyret - Vedtak: 
Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering.  

 
 
Bakgrunn og saksopplysninger: 
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 28.02.22, sak 22/7, kontrollutvalgets årsmelding for 2021.  
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 

 

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021, vedtas 

 
1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 oversendes kommunestyret med følgende 

forslag til vedtak: 
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· Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering 

 
 
Det vises til vedlagte dokumenter fra kontrollutvalgssekretariatet. 

 

 

 

 

 
Vedlegg: 
Særutskrift PS 22-7 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 
Årsmeldingen 2021 - Indre Østfold kommune 
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Saksframlegg 
 

 
Forslag til endringer i politisk reglement og etiske retningslinjer 
 
 
Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 
Susanne Haugli Stone FE-000, TI-&00 

 
22/1263 

 
Saksnr Utvalg Type Dato 

006/22 Administrasjonsutvalget PS 10.03.2022 
010/22 Formannskapet PS 14.03.2022 
029/22 Kommunestyret PS 29.03.2022 

 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 14.03.2022 - 010/22 
 

1. Politisk reglement vedtas med foreslåtte endringer. 
2. Etiske retningslinjer vedtas med foreslåtte endringer. 
3. Administrasjonen utreder en ordning med utsending av orienteringssaker og informasjonssaker 

på e-post i henhold til saksframlegget. 

 

 
Vedtak som innstilling fra Administrasjonsutvalget - 10.03.2022 - 006/22 
Saken tas til orientering.  
 
Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: 

1. Politisk reglement vedtas med foreslåtte endringer. 
2. Etiske retningslinjer vedtas med foreslåtte endringer. 
3. Administrasjonen utreder en ordning med utsending av orienteringssaker og informasjonssaker 

på e-post i henhold til saksframlegget. 

 

 
Kommunestyret i sak 029/22, 29.03.2022 
 
Behandling: 
Utsettelsesforslag, foreslått av Frank Finstad, HøyreUavhengig 
Det foreslås å utsette saken i politisk reglement som begrenser muligheten for politikerne i å 
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kontakte rådmannen og den øvrige administrasjonen i kommunen. Dette gjør vi fordi det mandag 
ettermiddag ble kjent at kommunedirektøren skal slutte til sommeren. En ny kommunedirektør kan 
ha helt andre ønsker og tanker om hvordan forholdet og kommunikasjonen med politikerne skal 
være. 

 
Forslag, foreslått av Åse Kristina Heien, Sosialistisk Venstreparti 
Nytt punkt 2.15.Interpellasjoner 
 
Medlemmer av folkevalgte organer kan fremme interpellasjon innen organets myndighetsområde. 
En interpellasjon etter dette reglement er et representantforslag med begrunnet forslag til vedtak. 
Interpellasjonen settes som hovedregel opp på sakslisten til førstkommende møte, forutsatt at 
forslaget er oversendt organets leder senest 14 dager før møtet. 
 
Interpellasjoner sendt inn etter denne fristen på 14 dager, likevel senest 7 dager før møtet, legges 
ved som vedlegg til sakslisten. Organet skal i forbindelse med godkjenning av sakslisten ta stilling til 
om interpellasjonen skal føres opp som sak på sakslisten, jamfør Kommuneloven § 11-3. 
 
Når interpellasjonen tas til behandling, kan organet med alminnelig flertall treffe vedtak om å ta 
saken ut av sakslisten eller å utsette realitetsbehandlingen. 
 
Under behandlingen får interpellanten inntil 5 minutter til å lese interpellasjonen. For øvrig gjelder 
reglene i dette kapitlet for organets behandling av saken og reglene i kommunelovens § 11-3. 
 
 
Votering: 
Utsettelsesforslaget fra Frank Finstad (UAVH) falt med 1 (Finstad,UAVH) stemme mot 44  (14SP, 
10AP, 9H, 2FRP, 2MDG, 2SV, 2KRF, 1R, 1V og 1UAVH, von Ohle) stemmer. 
 
Forslaget fra Åse K. Heien (SV) falt med 7 (2SV, 2MDG, 1R, 1V, 1UAVH, Finstad) mot 38 (14SP, 10AP, 
9H, 2FRP, 2KRF, og 1UAVH, von Ohle) stemmer. 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 44 (14SP, 10AP, 9H, 2FRP, 2MDG, 2SV, 2KRF, 1R, 1V og 
1UAVH, von Ohle) mot 1 (Finstad, UAVH) stemme. 
 
 
Kommunestyret - Vedtak: 
 

1. Politisk reglement vedtas med foreslåtte endringer. 
2. Etiske retningslinjer vedtas med foreslåtte endringer. 
3. Administrasjonen utreder en ordning med utsending av orienteringssaker og informasjonssaker 

på e-post i henhold til saksframlegget. 

 

 
Formannskapet i sak 010/22, 14.03.2022 
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Behandling: 
Ingen forslag. 
 
Votering: 
Arbeidsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapet - Vedtak: 
 

1. Politisk reglement vedtas med foreslåtte endringer. 
2. Etiske retningslinjer vedtas med foreslåtte endringer. 
3. Administrasjonen utreder en ordning med utsending av orienteringssaker og informasjonssaker 

på e-post i henhold til saksframlegget. 

 

 
Administrasjonsutvalget i sak 006/22, 10.03.2022 
 
Behandling: 
Utvalgets omforente forslag:  
Saken tas til orientering.  
 
Votering:  
Utvalgets omforente forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Administrasjonsutvalget - Vedtak: 
Saken tas til orientering.  
 
 
Bakgrunn og saksopplysninger: 

Kommunestyret avholdt den 15. og 16. september seminar med fokus på folkevalgtrollen, herunder 
hvordan kommunestyret bør håndtere sin arbeidsgiverrolle, hvilken kultur vi ønsker oss i 
kommunestyret og hvordan kommunestyret skal jobbe fremover. 

 

Fra ordførers side ble det i oppsummeringen fra møtet konkludert med at det nedsettes et politisk 
arbeidsutvalg med administrativ sekretærbistand som skal gå gjennom vårt formelle rammeverk, 
herunder etiske retningslinjer og politisk reglement, for å se på behovet for endringer i lys av de 
temaer som ble løftet på samlingen. Arbeidsutvalget fikk i oppdrag å forberede en sak for behandling 
i kommunestyret. Arbeidsutvalget er nedsatt av ordfører med hjemmel i politisk reglement og 
kommuneloven § 6-1, 4c. Etter kommuneloven § 5-1,1e er dette et «folkevalgt organ». 

 

143



 
 
I mandatet fra ordfører står dette: 

 
«Arbeidsgruppen består av: Kathrine Hestø Hansen (leder), Kristin Ianssen, Espen Volden, Svein 
Syversen og en representant fra administrasjonen. 

 

Som en del av arbeidet bes arbeidsgruppen om å se nærmere på hvordan våre folkevalgte kan 
stille spørsmål til administrasjon og ordfører mellom møterundene, hvordan slike henvendelser 
skal svares opp og ellers hvordan informasjonsutveksling mellom administrasjon og folkevalgte 
skal foregå. Det er viktig at folkevalgte har forutsigbare og likeverdige informasjonskanaler. 

 

Det bør f.eks. tydeliggjøres hva det politiske organet i plenum, eller via leder, kan be om av 
faktaunderlag, analyser o.l. kontra hva enkeltrepresentanter kan be om. Det bør også sees på 
hva folkevalgte kan be om i kraft av sin rolle og når de folkevalgte skal forholde seg som vanlige 
innbyggere. Arbeidsgruppen bes også vurdere hvordan bruk av orienteringer kan best 
balanseres mellom tidsbruk på møtene og de de folkevalgtes rett til å bli underrettet om 
relevante saker». 

 

Arbeidsutvalget har avholdt møter den 11. januar, 20. januar og 7. februar. Den 20. januar var også 
utvalgslederne for livløpsutvalget, samfunnsutvalget og plan- og bygningsutvalget invitert, for å gi 
sine innspill til deler av arbeidet. Det var dessverre kun utvalgsleder for livsløpsutvalget som hadde 
anledning til å delta.  

 

Forslag til endringer i etiske retningslinjer legges frem som orienteringssak for ADMU den 10.mars. 
Deretter legges både politisk reglement og etiske retningslinjer fram for behandling i formannskapet 
den 14. mars. Saken sluttbehandles i kommunestyret den 29. mars. 

 

Arbeidsutvalgets forslag til endringer i politisk reglement 

Politisk reglement er vedlagt med spor endringer slik at forslagene til endringer tydelig fremgår. De 
viktigste endringene gjennomgås også i korte trekk punktvis her: 

 

Punkt 1.4 
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Under punkt 1.4 Grunnprinsipper for samhandling er det inntatt følgende setning: 

 
«En folkevalgt har sitt mandat via det politiske organet vedkommende er valgt til. Dette 
innebærer at den folkevalgte må henvende seg til administrasjonen som enhver annen 
innbygger når det gjelder rent personlige og private saker som opptar den folkevalgte som 
privatperson». 

 

Setningen tydeliggjør rollen til den folkevalgte og i hvilke situasjoner denne kan påberopes. 

 

Punkt 2.2 

Under punkt 2.2. Saksfordelingsmøte er det inntatt at korrigert saksoversikt skal sendes møtets 
deltagere, rådslederne og gjøres tilgjengelig for kommunestyret. Det er kun understrekningen som er 
ny. Arbeidsutvalget følger opp ønsket om en tilgjengelig saksoversikt og i praksis vil denne sendes til 
gruppelederne. Det er likevel viktig å være klar over at dette er dynamisk dokument som vil kunne 
endres frem til sakspapirene sendes ut. 

 

Punkt 2.15 

Under punkt 2.15 Interpellasjoner er det inntatt at interpellasjoner skal legges som vedlegg til 
sakslisten. Arbeidsutvalget minner om at reglementet legger opp til en praksis hvor det er 
interpellanten som har ansvar for saksutredning og forslag til vedtak. Etter at interpellanten har 
redegjort for interpellasjonen skal den behandles som enhver annen sak. Det betyr at møteleder ikke 
automatisk skal besvare interpellasjonen, men må tegne seg dersom han/hun ønsker ordet. 
Arbeidsutvalget minner også om at møteleder eller 1/3 av medlemmene kan motsette seg at det 
treffes realitetsvedtak, jfr. kommuneloven § 11-3, 5. ledd. 

 

Punkt 2.16 

Punkt 2.16 er delt opp i to underpunkter hvor punkt 2.16.1 omhandler spørsmål til organets leder: 

«Medlemmer i folkevalgte organer og varamedlemmer som er innkalt til møte, kan stille 
spørsmål til leder i det folkevalgte organet i forkant av møte, jf. kommunelovens § 11-2 fjerde 
ledd.   

Spørsmål skal være levert skriftlig til politisk.sekretariat@io.kommune.no senest 5 dager før 
møtet. Spørsmålet legges som vedlegg til sakslisten. Leder i det folkevalgte organet skal foreta 
nødvendige tiltak slik at svar fortrinnsvis kan avgis i første møte.   
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I møtet leser spørsmålsstilleren spørsmålet. Lederen besvarer deretter spørsmålet. 
Spørsmålsstilleren kan få ordet til oppfølgingsspørsmål. Spørsmål og svar vedlegges protokollen 
og publiseres på kommunens nettside».   

Punkt 2.16.2 omhandler spørsmål til administrasjonen: 

«Alle spørsmål til administrasjonen rettes til kommunedirektøren, og sendes til 
politisk.sekretariat@io.kommune.no og besvares på politikkportalen.  
 

Henvendelser fra folkevalgte til administrasjonen som gjelder veiledning i forbindelse med en 
sak som er til behandling, er ikke å anse som et spørsmål etter avsnittet ovenfor. Slike 
henvendelser og eventuelle svar bør være skriftlige. Svarene skal sendes til samtlige 
gruppeledere, såfremt det ikke gjelder praktiske eller andre mindre avklaringer.  

 

Dersom det krever vesentlige utredninger for å besvare et spørsmål, må et folkevalgt organ 
fatte vedtak om å iverksette slik utredning».    

Oppryddingen i bestemmelsen om spørsmål tydeliggjør at alle henvendelser må gå gjennom samme 
epost og at informasjonen som blir gitt skal være transparent og deles med alle. Det fremgår nå også 
tydelig at spørsmål som innebærer større utredninger krever vedtak. 

Punkt 2.17 
Det er åpnet for åpen post i rådene også. Dette sikrer en bredere mulighet for aktiv deltagelse – noe 
som spesielt er viktig i ungdommens kommunestyre. Det er ellers inntatt at det ikke kan fremmes 
forslag til vedtak under åpen post. 

 

Ut over overnevnte endringer er det inntatt enkelte språklige justeringer som fremgår av vedlagte 
politiske reglement. 

 

Arbeidsutvalgets forslag til behandling av orienteringer 
Arbeidsutvalget anbefaler ikke å innta bestemmelser om orienteringer i politisk reglement. 
Arbeidsutvalget mener at den enkelte leder av det politiske organ skal ha frihet til selv å styre 
mengden av orienteringssaker. 

Arbeidsutvalget anbefaler at det iverksettes en prøveordning hvor det ukentlig, gjerne på en fast dag, 
sendes ut en e-post til de folkevalgte hvor det informeres om saker, temaer og forhold som kan være 
relevant for de folkevalgtes virksomhet, men som det ikke er hensiktsmessig å oppføre som egen 
orienteringssak i et møte. Dette kan skje i form av en e-post hvor det gis kortfattet informasjon med 
weblenke eller vedlegg som utdyper temaet nærmere. Arbeidsgruppen viser i denne forbindelse til 
de ukentlige nyhetsbrevene som sendes fra landbrukskontoret. Informasjonen som gis i disse e-
postene må det være frivillig for de folkevalgte å sette seg inn i, men viktige saker kan oppsummeres 
i en samle-orienteringssak i neste møte i kommunestyret, slik at kommunestyret kan fatte formelt 
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vedtak om at orienteringen er tatt til orientering. En fordel ved slik løpende informasjonsutsendelse 
vil være at informasjonsmengden spres utover, og at det unngås orienteringer i utstrakt grad blir 
inkludert i møtene hvor mange krevende saker ofte er til behandling. 

 

Arbeidsutvalgets forslag til endringer i etiske retningslinjer 

De etiske retningslinjene gjelder både politikere og ansatte i Indre Østfold kommune. Arbeidsutvalget 
har vurdert behovet for en nærmere regulering av seksuell trakassering og mener at seksuell 
trakassering er ivaretatt godt nok i retningslinjene. 

 

Arbeidsutvalget har også vurdert behovet for en nærmere regulering av opptreden i sosiale medier. 

Følgende setning er inntatt under punktet Ytringsfrihet og varsling: 

«Vi er bevisst vår rolle i sosiale medier og opptrer med integritet og respekt». 

 
 
Arbeidsutvalgets vurderinger: 

Arbeidsutvalget har svart ut ordførerens bestilling av en mer tydelig regulering av spørsmål, 
orienteringer og «hvordan informasjonsutveksling mellom administrasjon og folkevalgte skal foregå. 
Det er viktig at folkevalgte har forutsigbare og likeverdige informasjonskanaler» på ulike steder i 
politisk reglement. Kort oppsummert innebærer dette følgende: 

1. Vi sier at man som privatperson ikke kan benytte seg av administrasjonen. 
2. Vi sier at alle henvendelser må gå gjennom samme epostadresse og at informasjonen som blir 

gitt skal være transparent og deles med alle. 
3. Vi sier at større utredninger krevet vedtak. 

 

Arbeidsutvalget har også foretatt en gjennomgang av etiske retningslinjer og inntatt forslag til 
endringer i dette. Avslutningsvis ønsker arbeidsutvalget at administrasjonen utreder en ordning med 
utsending av orienteringssaker og informasjonssaker på e-post i henhold til forslaget i dette 
saksframlegget. 
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Vedlegg: 
Utkast til etiske retningslinjer 
Utkast til politisk reglement 
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  Revidert i kommunestyret 29.3.22 

 

 

 

 

 

 

 

Politisk reglement 
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1. GENERELT 
1.1. Hjemmel og formål 

Reglementet er utarbeidet på grunnlag av lov om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) av 22.06.2018 nr. 83 og aktuelle særlover. Formålet med politisk reglement er 
å sikre reell politisk styring, effektive vedtak, god utnyttelse av ressurser og ivaretagelse av 
rettssikkerheten. 

Lovhenvisninger til lovverk kan oppdateres fortløpende av kommunedirektøren ved endringer i 
lovverk, så lenge intensjonene i reglementet ikke endres. Kommunedirektøren kan også tilføre 
ytterligere lovhenvisninger, for å øke brukervennligheten i dokumentet. 

1.2.  Grunnprinsippene for den politiske virksomheten 
Det er et grunnleggende prinsipp i Indre Østfold kommune at alle saker av prinsipiell betydning 
skal avgjøres av kommunestyret eller det politiske organet kommunestyret har delegert 
myndighet til. Hva som er av prinsipiell betydning vurderes ut fra vedtakets karakter og 
konsekvenser. I vurderingen spiller blant annet instrukser, tidligere politiske vedtak og praksis 
inn. 

Det skal legges til rette for arenaer for ideutvikling og uformell drøfting i politiske og 
administrative organer. 

FNs bærekraftmål skal være overordnet og gjennomgående for alle saker i Indre Østfold 
kommune. Innbyggerne skal stå i sentrum for all kommunal tjenesteyting, forvaltning og 
utvikling. 

Gjennomgående representasjon legges til grunn.  
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1.3. Politisk organisasjonskart 

 

    Utsnitt: Plan- og bygningsutvalget, livsløpsutvalget og samfunnsutvalget er faste utvalg, se pkt. 3.6.  

1.4. Grunnprinsipper for samhandling 
God samhandling mellom politikk og administrasjon er viktig.  

I den forbindelse gjelder følgende prinsipper i Indre Østfold kommune: 

• Alle forholder seg til det som er deres rolle i styringen av Indre Østfold kommune. 
• Alle benytter de kommunikasjonskanaler som er korrekte i de enkelte sammenhenger. 
• Alle ivaretar hensynet til gjensidig informasjonsplikt. 
• Alle holder en høy standard i samspillet mellom politikk og administrasjon.  

I Indre Østfold kommune skal det være en kultur preget av klar kommunikasjon, åpenhet, 
trygghet og tillit. 

En folkevalgt har sitt mandat via det politiske organet vedkommende er valgt til. Dette 
innebærer at den folkevalgte må henvende seg til administrasjonen som enhver annen 
innbygger når det gjelder rent personlige og private saker som opptar den folkevalgte som 
privatperson. 
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2. SAKSBEHANDLINGSREGLER 
2.1. Generelt 

Saksbehandlingsregler i kommuneloven, forvaltningsloven, offentlighetsloven og i andre lover 
for kommunenes virksomhet gjelder. I tillegg gjelder de saksbehandlingsregler som er vedtatt 
for kommunen som følger nedenfor i dette kapittelet. 

2.2. Saksfordelingsmøte 
Ordfører innkaller til saksfordelingsmøte med varaordfører, utvalgsledere og kommunedirektør. 
Saksfordelingsmøtet fastsetter saksgang og setter frister for behandling av saker i 
kommunestyret. Saksfordelingsmøtet vurderer også hvilke høringer som skal til politisk 
behandling.  

Etter møtet sendes korrigert saksoversikt til møtets deltagere, rådslederne og gjøres tilgjengelig 
for kommunestyret. 

2.3. Forberedelse av saker 
Det er kommunedirektørens ansvar å sørge for at de saker som behandles i de politiske møtene 
er forberedt på en forsvarlig måte og i samsvar med de regler som lov, forskrift, reglement og 
andre bindende instrukser gir.  

Saksframleggene skal være korte og oversiktlige, omfatte hovedproblemstillinger og alternative 
løsninger, økonomiske og administrative vurderinger, og skal normalt inneholde innstilling fra 
kommunedirektøren. De økonomiske vurderingene skal gi politikerne et tilstrekkelig grunnlag til 
å vurdere konsekvensene av vedtaket for kommunens totale økonomi. Bruk av trykte vedlegg 
skal begrenses. 

2.4. Innkalling 
Møter i folkevalgte organer holdes etter en oppsatt plan, når leder finner det påkrevd eller når 
minst 1/3 av medlemmene krever det, jfr. kommuneloven § 11-2.  

Møteinnkallingen skal inneholde tid og sted for møtet og saksliste over de saker som skal 
behandles. Møteinnkalling med innstillinger sendes til møtets medlemmer og varamedlemmer, 
samt øvrige som leder til enhver tid bestemmer. Innkallingen sendes senest 10 kalenderdager 
før møtet skal finne sted, innkallingsdagen - men ikke møtedagen - medregnet. Ettersendte 
saker holdes til et minimum. 

Innkalling og saksdokumenter er offentlige så langt det ikke er gjort unntak i lov, og skal gjøres 
kjent for offentligheten på en hensiktsmessig måte. 

       Når særskilte grunner tilsier det, kan organets leder beslutte at møte i et folkevalgt organ      
       skal holdes som fjernmøte, jfr. kommuneloven § 11-7. Ved fjernmøter skal publikum          
       gis anledning til å følge møtet digitalt. 
 

2.5. Forfall 
Representanter i folkevalgte organer plikter å delta i organets møter med mindre det foreligger 
gyldig forfall. «Gyldig forfall» vurderes med utgangspunkt i kriteriene i lov 13. august 1915 nr. 5 
om domstolene (domstolloven eller dl.) § 90 andre ledd første punktum; ved at «sykdom eller 
andre hindringer gjør det umulig eller uforholdsmessig byrdefullt å møte».  
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Møtets leder, via politisk sekretariat, kaller straks inn vararepresentant ved meldt forfall. Det 
samme gjør møtets leder når han/hun er kjent med at noen sannsynligvis må fratre som inhabil 
i sak som skal behandles i møtet. Forfall må meldes senest kl. 15:00 dagen før møtet finner sted. 
Meldes forfall senere kan ikke representanten forvente at sekretariatet organiserer 
vararepresentasjon. 

Politiske verv er overordnet verv i lag, foreninger, styrer eller organisasjoner med mer. Møter på 
departementsnivå, i direktorat eller på Stortinget kan gå foran et møte i et folkevalgt organ i 
kommunen. 
 

2.6. Åpne møter 
Møter i folkevalgte organer er åpne for publikum. Pressen og publikum har adgang til tilviste 
plasser. Dersom møtet avholdes digitalt skal publikum gis anledning til å følge møtet. Dette 
gjelder også om det av særskilte årsaker ikke er mulighet for fysisk tilstedeværelse for publikum. 

Møtet skal lukkes når det foreligger lovbestemt taushetsplikt og kan vedtas lukket når hensynet 
til personvern eller «tungtveiende offentlige interesser tilsier det», jfr. kommuneloven § 11-5. 
Forhandlinger om dette foregår for lukkede dører hvis møteleder krever det eller det 
folkevalgte organet vedtar det.  

Personalsaker på individnivå skal alltid behandles for lukkede dører. 

Blir det vedtatt å behandle en sak for stengte dører plikter organets representanter, de 
kommunale tjenestemenn og andre som måtte være til stede, å bevare taushet om 
forhandlingene. Taushetsplikten varer inntil annet måtte bli bestemt.  

2.7. Åpning av møter 
Leder eller nestleder av aktuelt folkevalgt organ leder møtet. Dersom begge disse har forfall, 
velges en møteleder av og blant organets medlemmer.  

Møtelederen foretar navneopprop og erklærer møtet satt. Fra møtet er satt til møtets slutt kan 
ikke noen av forsamlingens representanter forlate møtet uten innvilget permisjon fra møtets 
leder. Representanter og vararepresentanter som møter etter oppropet, melder seg til møtets 
leder før de tar sete.  

Ved møtets begynnelse forespør møteleder om noen av representantene vil reise spørsmål om 
sin habilitet i noen av sakene som skal behandles i møtet. Organet avgjør habilitetsspørsmålet i 
tråd med bestemmelsene i kommuneloven § 11-10 og forvaltningsloven kapittel. 2. Se også 
kommunens habilitetsveileder. 

2.8. Rekkefølge for behandling av sakene 
Sakene behandles i den rekkefølge de er oppført i innkallingen til møtet. Når særlige grunner 
foreligger, kan organet vedta en annen rekkefølge. Organet kan vedta å utsette behandling av 
en sak. Det kan også treffes vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke leder 
eller 1/3 av de møtende motsetter seg dette, jfr. kommuneloven § 11-3. 

2.9. Møtelederens redegjørelse for saken. 
Møtelederen leser opp sakens tittel og nummer.  

I kommunestyret kan ordfører overlate til en utvalgsleder å redegjøre for en sak der utvalget 
innstiller til kommunestyret. En slik redegjørelse skal være et kort sammendrag av de viktigste 

155

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83#KAPITTEL_3-7
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83#KAPITTEL_3-7
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83#KAPITTEL_3-7


   
 

7 
 

momentene i saken og utvalgets arbeid. Videre skal utvalgets innstilling i saken bli redegjort for, 
i tillegg til eventuelle mindretallssyn fra utvalget. 

2.10. Talernes rekkefølge 
Møtelederen spør om noen vil ha ordet. Dersom flere ber om ordet samtidig, avgjør 
møtelederen rekkefølgen mellom dem. Mens ordskiftet pågår bør ingen ha ordet mer enn to 
ganger. Taletiden begrenses til tre minutter med mindre organet vedtar noe annet. 

Møtelederen kan tillate replikkordskifte. En replikk er et direkte tilsvar på talerens innlegg. For 
replikker/svar er taletiden begrenset til ett minutt, og replikkordskiftet som helhet må ikke 
overstige ti minutter. Den som forårsaker replikkordskifte kan svare på hvert enkelt av 
innleggene etter tur eller gi et samlet svar. Gis et slikt samlet svar kan møtelederen gi taleren en 
taletid ut over ett minutt. Møtelederen har adgang til å gi den taler som forårsaker 
replikkordskiftet anledning til et siste innlegg på inntil to minutter, selv om dette fører til at 
replikkordskiftet da varer ut over ti minutter.  

Møtelederen kan, når hun/han mener det kan være av betydning for ordskiftet, tillate innlegg 
på høyst to minutter utenfor tur for å besvare direkte spørsmål eller rette en åpenbar 
misforståelse. 

2.11. Ordskiftet 
Taleren skal rette sine ord til møtelederen, ikke til forsamlingen. Taleren skal holde seg nøye til 
den sak eller den del av saken som ordskiftet gjelder. Retter taleren seg ikke etter reglementet 
kan møtelederen frata vedkommende ordet. Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet 
med mindre det skjer for å opprettholde de bestemmelser som er gitt i reglementet eller for å 
rette på misforståelser fra talerens side.  

Vil møtelederen ta del i ordskiftet med mer enn ganske korte innlegg, skal ledelsen av 
forhandlingene overlates til nestleder. Før ordskiftet i en sak er begynt og mens ordskiftet pågår 
kan det politiske organet vedta at taletiden skal begrenses. 

Finner det politiske organet at en sak er drøftet ferdig kan det med 2/3 flertall vedta å slutte 
ordskiftet om saken. 

Forhandlingene kan midlertidig avbrytes dersom noen ber om gruppemøte. Representanten 
som ba om gruppemøte må redegjøre for gruppens konklusjon når gruppen vender tilbake til 
forhandlingene. Deretter fortsetter oppsatt talerliste. 

2.12. Orden i møtesalen 
Forsamlingen eller andre må ikke krenkes i ord eller handling. Upassende eller fornærmende 
atferd eller tale er ikke tillatt. Overtrer noen reglementets ordensbestemmelser påtaler 
møtelederen dette. Ved gjentatte overtredelser kan møtelederen la forsamlingen avgjøre om 
vedkommende skal anmodes om å forlate møtet. Avgjørelsen tas ved alminnelig flertall. 

Alle skal sitte på tildelt plass etter at møtet er åpnet. Alle henvendelser skal skje fra talerstolen, 
også til møteleder, etter at man har fått ordet av møteleder.  

Det er ikke tillatt å gi uttrykk for mishag eller bifall. 

2.13. Forslag 
Bare organets medlemmer og varamedlemmer som deltar i møtet, kan sette frem forslag. Alle 
forslag skal fortrinnsvis fremmes i saksbehandlingssystemet. Leder refererer forslaget. 
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2.14. Votering 
Medlemmene stemmer på en av følgende måter:  
1. Ved stemmetegn eller lignende. Hvis det blir tvil om resultatet, skal det holdes                     
   kontravotering. Det er nok at ett medlem krever en ny votering.  
2. Ved stilltiende godkjenning, ved at man ikke motsetter seg forslaget.  
3. Ved stemmesedler uten underskrift. Dette gjøres kun ved valg og ansettelser, og bare gjøres  
   hvis minst ett av medlemmene krever det. Møtelederen oppnevner i så fall to medlemmer til      
   å telle opp stemmene.  
4. Ved å svare ja eller nei etter navneopprop. Oppropet foretas i den rekkefølge som fremgår av 
    kommunestyrets representantliste, og det bestemmes med loddtrekning hvilke navn                  
   oppropet skal begynne med. 

Vedtak treffes med flertallet av de avgitte stemmene hvis ikke noe annet følger av 
kommuneloven eller av valgloven § 9-3 andre ledd. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg, 
avgjør møtelederens stemme, se kommuneloven § 11-9 andre ledd. 

Bare de representanter som er til stede i salen i det øyeblikk saken tas opp til avstemning har 
rett til å stemme. De kan ikke forlate salen før avstemningen er ferdig og de plikter å stemme, 
jfr. kommuneloven § 8-1. 

Etter votering er saken avsluttet. 

2.15. Interpellasjoner 
Etter kommuneloven § 11-3 første ledd kan 1/3 av medlemmene i et folkevalgt organ kreve at 
en sak med forslag til vedtak behandles. En interpellasjon er etter dette reglement et begrunnet 
forslag til vedtak i en sak som ikke er oppført på den utsendte sakslisten.  

Interpellasjoner skal være levert skriftlig til organets leder senest 7 dager før det aktuelle møtet. 
Innleverte interpellasjoner skal legges som vedlegg til sakslisten.  

Organet skal i forbindelse med godkjenning av sakslisten ta stilling til om en interpellasjon skal 
føres opp som sak på sakslisten. Det kreves tilslutning fra minst 1/3 av organets medlemmer for 
å føre opp saken på sakslisten.  

Når interpellasjonen tas til behandling, kan organet med alminnelig flertall treffe vedtak om å ta 
saken ut av sakslisten eller å utsette realitetsbehandlingen. Organet kan med alminnelig flertall 
treffe realitetsvedtak i saken hvis ikke møtelederen eller 1/3 av de møtende medlemmene 
motsetter seg det. 

Under behandlingen får interpellanten inntil 5 minutter til å lese interpellasjonen. For øvrig 
gjelder reglene i dette kapitlet for organets behandling av saken. 

2.16. Spørsmål 

2.16.1 Spørsmål til organets leder 
Medlemmer i folkevalgte organer og varamedlemmer som er innkalt til møte, kan stille 
spørsmål til organets leder i forkant av møte, jf. kommunelovens § 11-2 fjerde ledd.   

Spørsmål skal være levert skriftlig til politisk.sekretariat@io.kommune.no senest 5 dager før 
møtet. Spørsmålet legges som vedlegg til sakslisten. Leder i det folkevalgte organet skal foreta 
nødvendige tiltak slik at svar fortrinnsvis kan avgis i første møte.   
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Spørsmålsstilleren leser spørsmålet i møtet. Lederen besvarer deretter spørsmålet. 
Spørsmålsstilleren kan få ordet til oppfølgingsspørsmål. Spørsmål og svar vedlegges protokollen 
og publiseres på kommunens nettside.   

2.16.2  Spørsmål til administrasjonen 
Alle spørsmål til administrasjonen rettes til kommunedirektøren, og sendes til 
politisk.sekretariat@io.kommune.no og besvares på politikkportalen.  

Henvendelser fra folkevalgte til administrasjonen som gjelder veiledning i forbindelse med en 
sak som er til behandling, er ikke å anse som et spørsmål etter avsnittet ovenfor. Slike 
henvendelser og eventuelle svar bør være skriftlige. Svarene skal sendes til samtlige 
gruppeledere, såfremt det ikke gjelder praktiske eller andre mindre avklaringer.  

Dersom det krever vesentlige utredninger for å besvare et spørsmål, må et folkevalgt organ 
fatte vedtak om å iverksette slik utredning.    

2.17.  Åpen post 
På sakslisten til møtene i råd og faste utvalg skal det normalt være oppført «Åpen post» som 
siste sak. Organets leder kan beslutte å ikke oppføre «Åpen post» på sakslisten før utsendelse 
eller at saken ikke skal behandles dersom det er nødvendig av hensyn til en forsvarlig gjennom-
føring av møtet. 

Under åpen post kan utvalgets medlemmer stille spørsmål til organets leder eller administrasjo-
nen. Spørsmålene trenger ikke varsles på forhånd. Når spørsmålet er stilt, avgjør organets leder 
om det skal besvares. Det kan ikke forventes svar på spørsmål som ikke er varslet på forhånd. 

Organets leder kan tillate ordskifte knyttet til hvert spørsmål. Organets leder avgjør hvor mange 
spørsmål som kan stilles, hvor lenge et ordskifte skal vare, og om det skal innføres taletid. 
Spørsmålene som stilles skal nedtegnes og fremgå av protokollen. Det skal fremgå av protokol-
len dersom det blir konkludert med at administrasjonen skal følge opp et spørsmål i etterkant 
av møtet.  

Hensikten med åpen post er å legge til rette for en drøftingsarena for medlemmene og admini-
strasjonen. Det kan ikke stilles spørsmål om forhold som er underlagt taushetsplikt eller unntatt 
offentlighet. Det kan ikke fremmes forslag til vedtak under åpen post. 

2.18. Protokolltilførsler 
Ett eller flere medlemmer har rett til å kreve inntatt en begrunnelse for sitt standpunkt i en sak i 
møteprotokollen. Krav om protokolltilførsel må fremmes senest rett etter avstemningen, før 
neste sak tas opp til behandling. Protokolltilførsler skal leveres skriftlig og i undertegnet stand 
(eventuelt elektronisk) til møteleder før møtet heves.  

Protokolltilførsler skal være korte og kan avvises av møteleder om de er for lange. Uenighet om 
avvisning av en protokolltilførsel avgjøres av det folkevalgte organet ved votering. 

2.19. Mindretallsanke 
Et vedtak i kommunalt råd eller utvalg kan bringes inn for overordnet politisk organ til 
avgjørelse dersom minst 1/3 av utvalgets medlemmer krever det. Kravet om mindretallsanke 
må fremmes før møtets slutt og protokolleres. 

Det vises til kommuneloven i forbindelse med lovlighetskontroll. 
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2.20. Kommunestyrets og andre folkevalgtes rett til innsyn i saksdokumenter 
Folkevalgte har rett til innsyn i saksdokumenter med de presiseringer som følger under. 

Folkevalgte henvender seg til kommunedirektør/områdedirektør som har ansvar for 
vedkommende folkevalgte organ. Henvendelser skal behandles straks. 

Retten til innsyn inntrer når saken er fremlagt til politisk behandling. For saker som avgjøres i 
administrasjonen gjelder retten fra det tidspunkt en sak er ferdigbehandlet, jfr. kommuneloven 
§ 11-3. Retten omfatter ikke foreløpige notater, utkast og lignende som er utarbeidet for den 
interne administrative saksbehandling. 

Spørsmål om saker som er under behandling besvares med en kort redegjørelse for 
behandlingsmåte, tidsplan med mer. 

I utgangspunktet omfatter innsynsretten ikke opplysninger undergitt lovbestemt taushetsplikt. 
Folkevalgte organer kan imidlertid ved vedtak kreve innsyn i taushetsbelagte opplysninger når 
det er et klart behov i behandlinger av en konkret sak, jfr. forvaltningsloven § 13 b, nr. 2 og 4 og 
kommuneloven § 11-3, tredje ledd.  

Folkevalgte plikter å bevare taushet om dokumenter de får innsyn i som er underlagt 
taushetsplikt eller unntatt offentlighet etter offentlighetsloven. Når en sak behandles for 
lukkede dører skal det ikke refereres fra forhandlingene med mindre vedkommende folkevalgte 
organ bestemmer noe annet. 

3. POLITISKE ORGANERS ANSVAR OG MYNDIGHET 
3.1. Grunnprinsipper for delegering 

Kommunen er en politisk styrt organisasjon. Som hovedprinsipp innebærer dette at relevant 
politisk organ skal fatte nødvendige overordnede vedtak, foreta retningsvalg, vedta budsjett og 
foreta prinsipielle avklaringer innen de rammer som er trukket opp i dette reglementet.  

Kommunestyret kan delegere myndighet til å treffe vedtak til andre folkevalgte organer, 
ordføreren eller kommunedirektøren innenfor rammene av kommuneloven eller annen lov. 

All delegert myndighet skal utøves i samsvar med lover, forskrifter, kommunale regler og 
rutiner, samt god forvaltningsskikk. All delegert myndighet skal utøves innenfor de overordnede 
vedtak og plan- og budsjettrammer som kommunestyret har fastsatt. 

Et overordnet organ kan alltid kreve å få seg forelagt enhver sak til avgjørelse innenfor de 
rammer som følger av lov. Kommunestyret kan når som helst tilbakekalle delegert myndighet 
som er gitt i medhold av dette reglement og andre delegeringsreglementer.  

På vegne av kommunestyret foretar kontrollutvalget kontroll med at delegert myndighet utøves 
i samsvar med regler og intensjoner i delegeringsreglementet. 

Kommunedirektøren har rett og plikt til å stille i alle folkevalgte organer med de begrensninger 
som følger av kommuneloven. Kommunedirektøren utpeker selv sine representanter i de ulike 
organene. 

3.2. Kommunestyret 
Kommunestyret er det øverste kommunale organ, jfr. kommuneloven § 5-3, og dets 
medlemmer velges for fire år. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt 
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ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak. Kommunestyret kan forlange enhver sak 
fremlagt til orientering eller avgjørelse.  

Nedenfor følger en oversikt over noen av sakene kommunestyret skal behandle etter loven. 
Oversikten er ikke uttømmende. Ut over dette skal kommunestyret få seg forelagt større saker 
som binder kommunen langsiktig ut over vedtatte planer. 

Kommunestyret kan delegere myndighet når kommuneloven ikke bruker uttrykket 
«kommunestyret selv», eller når særlov gir myndighet direkte til kommunestyret.  

Hovedsakelig forbyr kommuneloven kommunestyret å delegere følgende: 
     •  Opprette faste utvalg og angi deres arbeidsområde 
     •  Opprette utvalg til forberedende behandling av saker og til å utføre særskilte verv 
     •  Velge ordfører 
     •  Vedta regler for saksbehandling i folkevalgte organer 
     •  Vedta regler for godtgjøring og pensjon til folkevalgte 
     •  Vedta regler for folkevalgtes innsyn i saksdokumenter 
     •  Ansette kommunedirektør 
     • Velge revisjonsordning, eventuelt ansette revisor ved valg av revisjon i egen regi 
     •  Velge sekretariatsbistand til kontrollutvalget 
     •  Vedta rullerende økonomiplan for minimum de nærmeste fire årene 
     •  Vedta kommunens budsjett for kommende år 
     • Vedta kommunens årsberetning og regnskap for foregående år 
     • Vedta regler for kommunens finansforvaltning 
     •  Ta stilling til innbyggerinitiativ 
     •  Bestemme om det skal avholdes rådgivende, lokale folkeavstemninger 
     •  Fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors kontroll med forvaltningen av         
            kommunens interesser i selskap og foretak 

   I henhold til annet lovverk skal følgende saker i tillegg behandles av kommunestyret: 
        • Offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 
        • Alkoholpolitisk handlingsplan, herunder den generelle tiden for salg og skjenking 
        • Fastsette bevillingsgebyrer, jfr. alkoholloven § 7-1 
        • Faste bevillinger i henhold til alkoholloven 
        • Valg av kommunalt medlem og varamedlem til Kirkelig fellesråd,  
          jfr. Lov om den norske kirke av 7. juni 1996, nr. 31, § 12, 1. ledd, b) 
        • Vedtak om utskrivning av eiendomsskatt i kommunen, 
          jfr. Lov om eigedomsskatt til kommunane av 6. juni 1975 nr. 29, § 2 

Følgende saker etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl) av 27. juni 2008 nr. 71 
skal behandles av kommunestyret: 
     • Kommunal planstrategi, jfr. pbl § 10-1 
     • Vedtak om kommuneplan, jfr. pbl § 11-15 
     • Vedta forslag til planprogram for kommuneplan utlagt til offentlig ettersyn, jfr.  
       pbl § 11-13 
     • Endelig vedtak om reguleringsplan, jfr. pbl § 12-12, inkludert vedtak om                  
        områderegulering, jfr. pbl § 12-2 og detaljregulering, jfr. pbl § 12-3 
     • Vedtak om ekspropriasjon 
     • Fastsetting av gebyr for behandling av søknader med hjemmel i plan- og                 
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        bygningsloven, jfr. pbl § 33-1   
     • Valg av barnerepresentant, jfr. plan- og bygningsloven § 3-3 

3.3. Formannskapet 
Formannskapet velges av kommunestyret selv, jfr. kommuneloven § 5-6. Medlemmer og 
varamedlemmer til formannskapet velges for fire år av gangen blant medlemmene av 
kommunestyret.  

Formannskapet har ansvar for blant annet: budsjett, økonomiplan, kommunens øvrige 
økonomiforvaltning og eierskap- og næringsutvikling. I tillegg har formannskapet ansvar for 
overordnet utvikling av Indre Østfold kommunes politiske og administrative organisasjon. 

 3.2.1  Innstillingsmyndighet 
Formannskapet innstiller til kommunestyret i alle saker hvor ikke innstillingsmyndigheten 
er lagt til utvalgene. Formannskapet innstiller overfor kommunestyret i saker som blant 
annet gjelder: 
     • Årsbudsjett og økonomiplan 
     • Årsberetninger og skattevedtak 
     • Saker av økonomisk betydning som ikke har vært tatt opp i økonomiplanen,          
        herunder også saker med økonomiske konsekvenser når en sak er behandlet av et  
        utvalg og skal avgjøres av kommunestyret 
     • All overordnet økonomisk planlegging 
     • Periodevis rapportering og dokumenterte resultatvurderinger 
     • Overordnede arbeidsgiverpolitiske retningslinjer 
     • Overordnet utvikling av Indre Østfold kommunes organisasjon 
     • Vesentlige endringer i tjenestetilbud og forholdet til innbyggerne 
     • Økonomireglement 
     • Årsmelding med dokumentasjon og resultatvurderinger 
     • Retningslinjer for folkevalgtes rettigheter, plikter og generelle arbeidsvilkår 
     • Vedtekter for fond, stiftelser med mer 
     • Endringer i utgiftsdekning mellom kommunene og andre forvaltningsnivåer når det 
        gjelder drift av offentlige institusjoner og lignende 
     • Fastsettelse av avgifter, refusjoner, gebyrer og egenbetaling 
     • Forskrifter, reglementer og retningslinjer 
     • Ekspropriasjon 
     • Fritak for politiske verv i perioden 

3.2.2  Beslutningsmyndighet 
Med hjemmel i kommuneloven § 5-6, 5. ledd gis formannskapet avgjørelsesmyndighet i 
alle prinsipielle saker som ikke skal behandles av kommunestyret, eller som hører hjemme 
i plan- og bygningsutvalget, livsløpsutvalget eller samfunnsutvalget. Formannskapet er gitt 
avgjørelsesmyndighet i følgende saker: 
     • Saker det blir forelagt av kommunestyret 
     • Saker som er delegert ordfører eller kommunedirektør der disse ber                          
      formannskapet ta avgjørelsen 
     • Saker om salg av eiendom der verdien er satt til under kr. 5.000.000,- i 2020-      
       kroner. Beløpet indeksreguleres 1. januar hvert år. Kommunedirektøren delegeres  
        myndighet til å selge enkelttomter i regulerte områder, så lenge eiendommen ikke 
        er av strategisk betydning. Formannskapet holdes orientert om eiendommer som  
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       er solgt.  
     • Saker om kjøp av eiendom ut over budsjett 
     • Avgjøre eventuelt å bringe saken inn for domstolene eller inngå forlik ved beløp    
        over kr. 500.000,-. Se punkt 5. 
     • Vedtak når det er nødvendig å treffe et vedtak så raskt at det ikke er tid til å        
         innkalle det organet som skulle ha avgjort saken, så lenge vilkårene i  
          kommuneloven § 11-8 er oppfylt. 
     • Formannskapets medlemmer sitter også i kommunens faste klagenemnd. Saker i    
       kommunens klagenemnd skal skilles fra formannskapets øvrige saker med en egen 
       protokoll. Se punkt 6.3. 

Formannskapet har fullmakt til å treffe avgjørelser etter følgende bestemmelser i plan- og 
bygningsloven: 
     •  Treffe vedtak i forbindelse med mekling ved innsigelse til andre kommuners        
       planforslag, jfr.  
         pbl § 5-6. 
     •  Vedta hvorvidt kommunen skal fremme innvending til regional plan, jfr. pbl § 8-4. 

Formannskapets vedtaksmyndighet etter plan- og bygningsloven kan ikke delegeres 
videre. 

3.4. Særskilte fullmakter til ordføreren 
Ordfører har med hjemmel i kommuneloven §6-1 fjerde ledd fullmakt til å avgjøre saker som 
haster og som ikke er av prinsipiell betydning i kommunestyrets ferieperioder. Ordfører samrår 
seg, så langt det er mulig, med kommunedirektør før avgjørelsen treffes. Avgjørelser truffet av 
ordfører etter dette punkt, meldes til kommunestyret og formannskapet i første møte etter 
ferien.  
 
Ordfører har med hjemmel i kommuneloven § 6-1 fjerde ledd krisefullmakt. I forbindelse med 
akutte krisesituasjoner som følge av eksempelvis naturkatastrofer, store ulykker og liknende, 
disponerer ordfører inntil kr. 4 millioner til dekning av akutte behov som oppstår direkte i 
forbindelse med det inntrufne og der det ikke er tilrådelig å avvente en avgjørelse i politisk 
organ. Ordfører samrår seg, så langt det er mulig, med kommunedirektør før avgjørelsen 
treffes. Det vises for øvrig til kommunens beredskapsplan. Avgjørelser truffet av ordfører etter 
dette punkt, meldes til kommunestyret og formannskapet i første møte etter at disponeringen 
er foretatt. 

Ordfører gis myndighet på generelt grunnlag og på kommunens vegne til å bevilge inntil kr. 
50 000,- ved særlige anledninger. Bevillingene holdes innenfor de økonomiske rammer som 
ligger i egen fastsatt budsjettpost til formålet.  

Ordfører er kommunens representant i årsmøter og generalforsamlinger der slik representasjon 
ikke er spesielt utpekt av formannskapet eller kommunestyret. Ordfører kan utpeke en 
eventuell stedfortreder med fullmakt. Ved begynnelsen av hver valgperiode fatter 
kommunestyret vedtak om at ordfører eller den vedkommende bemyndiger er kommunens 
representant ved generalforsamlinger i aksjeselskap og borettslag i valgperioden. 
Kommunestyret kan i enkelttilfeller gjøre unntak fra denne bestemmelsen.  

Ordfører innkaller, forbereder og leder saksfordelingsmøte.  
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Ordfører gis fullmakt til å ta initiativ til uformelle møter mellom det politiske system og 
administrasjon, og sørger for årlig evaluering av samarbeidet.  

Ordfører gis myndighet til å opprette utvalg som skal forberede saker som ikke har prinsipiell 
betydning, jfr. kommuneloven § 6-1 fjerde ledd. 

3.5. Sammensetning av råd og utvalg 
Opprettelse, nedleggelse og antall medlemmer i råd og utvalg bestemmes av kommunestyret, 
jfr. kommunelovens § 5-7 og § 5-12.  

3.6. Faste utvalg 

3.6.1. Generelt om utvalgenes myndighet 
Faste utvalg er rådgivende organer for kommunestyret og handler ellers etter de 
retningslinjer og fullmakter som er fastsatt av kommunestyret. 

Samtlige faste utvalg har innstillingsrett til formannskapet og kommunestyret innenfor 
sitt ansvarsområde, dersom saken skal behandles av formannskapet og kommunestyret. 

Som hovedregel skal én sak behandles i ett utvalg. 

3.6.2. Plan- og bygningsutvalget 
Plan- og bygningsutvalget har ansvar for kommunens oppgaver knyttet til matrikkellova 
og plan- og bygningsloven, inkludert utarbeiding av kommuneplanens arealdel i nært 
samarbeid med samfunnsutvalget.  

3.6.2.1. Innstillingsmyndighet 
Plan- og bygningsutvalget har innstillingsrett overfor formannskapet og 
kommunestyret i saker etter plan- og bygningsloven som gjelder: 
     • Planprogram 
     • Reguleringsplaner 
     • Ekspropriasjon 
     • Utbyggingsavtaler 
     • Refusjon 
     • Bestemmelser om gebyrer 
     •  Offentlig ettersyn på kommuneplanens arealdel 

3.6.2.2. Beslutningsmyndighet  
Plan- og bygningsutvalget delegeres beslutningsmyndighet i følgende saker: 

Lov om eigedomsregistrering av 17.06.2005, nr. 101 (matrikkellova): 
Fastsetting av veinavn. 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27.06.2008, nr. 71 (plan- og 
bygningsloven): 
     • Vedta hvorvidt kommunen skal fremme innsigelse til andres planforslag,  
         jfr. pbl § 5-4 
          • Offentlig ettersyn reguleringsplaner 
     • Saker som gjelder mindre endringer av kommuneplanen, mindre endringer  
         av reguleringsplaner og dispensasjoner, og som ikke kan delegeres til        
       administrasjonen 
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     • Midlertidige bygge- og deleforbud 
     • Forelegg 

I tillegg er plan- og bygningsutvalget underinstans etter forvaltningsloven § 33 ved 
saksforberedelse av klagesak som gjelder enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 
truffet av kommunedirektøren eller noen h*n har videredelegert sine fullmakter til. 
Plan- og bygningsutvalget tar stilling til alle klager før klagen eventuelt oversendes 
klageorganet (fylkesmannen) til endelig klagebehandling.  

Plan- og bygningsutvalgets kompetanse som underinstans etter forvaltningsloven § 
33 ved saksforberedelser av klagesak som gjelder enkeltvedtak etter plan- og 
bygningsloven kan delegeres kommunedirektøren. 

3.6.3. Samfunnsutvalget 
Utvalget har ansvar for kommunens overordnede oppgaver knyttet til: stedsutvikling, 
arealstrategi, kommuneplanens samfunnsdel og landbruk (inkl. konsesjonsloven, 
skogbrukslova og jordlova). 

Utvalget har videre ansvar for kommunens arbeid med: samferdsel, klima og miljø, 
infrastruktur, kultur, kulturminner, bibliotek, friluftsliv, naturforvaltning, idrett, by- og 
tettstedsutvikling, herunder samarbeid med handelsstanden og frivilligheten, og andre 
fagområder som naturlig hører inn under samfunnsutvalget. 

Samfunnsutvalget skal sørge for stedsutvikling og innbyggerdialog gjennom de lokale 
verkstedene. Utvalget skal bistå plan- og bygningsutvalget i utarbeiding av 
kommuneplanens arealdel. 

Samfunnsutvalget skal utrede og sørge for den overordnede planleggingen av 
kommunens tjenester innenfor de fagområder som hører inn under utvalget. Utvalget 
skal også forestå evaluering av og gjennomføre planer innenfor de fagområder som 
hører inn under utvalget.  

3.6.3.1. Innstillingsmyndighet 
Samfunnsutvalget har innenfor sitt ansvarsområde innstillingsrett til 
formannskapet og/eller kommunestyret i saker som skal behandles av 
formannskapet og/eller kommunestyret.  
     • Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom av 28.11.2003, nr. 98 i       
       prinsipielle konsesjonssaker som skal avgjøres av overordnet myndighet. 
     • Lov om skogbruk av 27.05.2005, nr. 31 (skogbrukslova) i prinsipielle           
       konsesjonssaker som skal avgjøres av overordnet myndighet. 
     • Lov om jord av 12.05.1995, nr. 23 (jordlova) i prinsipielle konsesjonssaker  
       som skal avgjøres av overordnet myndighet. 

3.6.3.2.       Beslutningsmyndighet 
Samfunnsutvalget delegeres beslutningsmyndighet i saker som faller inn under 
samfunnsutvalgets ansvarsområde og som ikke skal avgjøres av overordnet 
politisk organ, herunder: 
     • Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom av 28.11.2003, nr. 98        
       (konsesjonsloven): De saker som er lagt til kommunen i loven. 
     • Lov om skogbruk av 27.05.2005, nr. 31 (skogbrukslova):  
       De saker som er lagt til kommunen i loven. 
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     • Lov om jord av 12.05.1995, nr. 23 (jordlova): 
        De saker som er lagt til kommunen i loven. 
     • Satser for frikjøp av parkeringsplasser. 
     • Valg av to medlemmer fra samfunnsutvalget til hvert av de lokale          
       verkstedene.  
     • Oppnevne oppgaveutvalg og andre ad hoc-utvalg innenfor utvalgets       
       ansvarsområder.  
     • Forvalte og fordele midler bevilget til utvalgets ansvars- og                 
       myndighetsområde, herunder midler til lokale lag og foreninger og         
        kulturmidler. Fordelingen av midler holdes innenfor de økonomiske       
        rammer som ligger i egen fastsatt budsjettpost til formålet. 
     • Vedta utviklingsplaner/lokale handlingsplaner for lokale verksted. 
     • Bevilge tilskudd til stedsutviklingsprosjekt.  
     • Vedta prioritert handlingsplan for spillemiddelsøknader.  

3.6.3.3. Lokale verksted  
Lokale verksted etableres i de tettstedene som er definert av Indre Østfold 
kommune.  

Samfunnsutvalget velger to representanter som møter innbyggere, frivillige, lag, 
foreninger og næringsliv i hvert av de lokale verkstedene. Representantene velges 
ikke ut fra stedlig tilhørighet. 

Dialogen i møtene skal ta utgangspunkt i stedsaktuelle saker, ha et utviklingsfokus 
og være en arena hvor lokalsamfunnene kan gi innspill til politiske prioriteringer. 
Samarbeid og samskaping skal prege verkstedene. De lokale verkstedene skal være 
en åpen møteplass for alle som ønsker å delta. 

Det avsettes administrative ressurser som støtte til samfunnsutvalget og aktører i 
tettstedene for å forberede og følge opp de lokale verkstedene og innspillene 
derfra. 

 

3.6.4. Livsløpsutvalget 
Livsløpsutvalget har ansvar for kommunens oppgaver knyttet til folkehelse, oppvekst, 
helse, omsorg og sosioøkonomiske forhold. 

Livsløpsutvalget skal utrede og sørge for den overordnede planleggingen av kommunens 
tjenester innenfor de fagområder som er lagt til utvalget. Utvalget skal også evaluere og 
gjennomføre planer innenfor de fagområder som er lagt til utvalget.  

3.6.4.1. Innstillingsmyndighet 
Livsløpsutvalget har innenfor sitt ansvarsområde innstillingsrett til formannskapet 
og kommunestyret. 

3.6.4.2. Beslutningsmyndighet 
   Livsløpsutvalget delegeres beslutningsmyndighet i følgende saker:  

        • Oppnevne oppgaveutvalg og andre ad hoc-utvalg innenfor utvalgets            
          ansvarsområder.  
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        • Forvalte og fordele midler bevilget til utvalgets ansvars- og                    
          myndighetsområde.  

3.6.5.  Andre utvalg 

3.6.5.1. Administrasjonsutvalget 
Administrasjonsutvalgets medlemmer består av politisk valgte representanter for 
kommunen og representanter for de ansatte. De ansattes representanter velges av 
og blant de ansatte for to år av gangen, jfr. kommuneloven § 5-11. 

Administrasjonsutvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom de ansatte 
og kommunen som arbeidsgiver. Utvalget erstatter ikke det løpende arbeid 
administrasjonen og arbeidstakerorganisasjonene skal ha.  

Administrasjonsutvalget har følgende oppgaver:  
     • Være ansattes dialogarena med politikere før vedtak av budsjett og         
             handlingsplan. 
     • Få seg forelagt sykefraværsstatistikker. 
     • Behandle etiske retningslinjer før vedtak i kommunestyret. 
     • Behandle arbeidsgiverstrategi. 
     • Uttale seg i saker innenfor utvalgets arbeidsområde hvor                       
       avgjørelsesmyndigheten tilligger formannskapet eller kommunestyret. 

I saker hvor det kreves formelle uttalelser både fra administrasjonsutvalget og ett 
eller flere faste utvalg, legges samme saksframlegg også fram til behandling i de 
berørte utvalgene. 

3.6.5.2. Fohandlingsutvalget 
Forhandlingsutvalget består av de politisk valgte medlemmer av 
administrasjonsutvalget. Forhandlingsutvalget skal:  
     • Fastsette arbeidsgivers forhandlingsrammer og øvrige føringer for           
       lønnsoppgjør. Dersom rammene ikke overholdes i forhandlingene må        
       forhandlingsresultatet forelegges utvalget for godkjenning.  
     • Spille inn arbeidsgivers syn knyttet til forhandlinger og strategier.  
     • Utvalget kan også vurdere andre sider ved kommunens lønnspolitikk.  

I motsetning til andre utvalg holdes forhandlingsutvalgets møter for lukkede dører 
ettersom det behandler kommunens forhandlingsposisjon i forhold til 
fagforeningene. 

3.6.5.3. Arbeidsgiverutvalget 
Ordfører, varaordfører og en representant fra det største opposisjonspartiet utgjør 
arbeidsgiverutvalget. Utvalgets oppgave er å fastsette kommunedirektørens lønn og 
arbeidsoppgaver, og avholde medarbeidersamtaler med kommunedirektøren. 

3.6.5.4. Kontrollutvalget 
Kontrollutvalgets myndighet fremgår av kommuneloven §§ 23-1 og 23-2 og forskrift 
om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. 

3.6.5.5. Utvalg for integrering og inkludering 
Utvalget velges av kommunestyret for valgperioden. Utvalget er et partipolitisk 
uavhengig organ for Indre Østfold kommune. Representantene bør så langt som 
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mulig representere innbyggere fra minoritetsgrupper. Reglene om valgbarhet i 
kommuneloven § 7-2 og reglene om utelukkelse fra valg i kommuneloven § 7-3 
gjelder for alle medlemmer og varamedlemmer i utvalget.  

Utvalget består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnt av 
kommunestyret etter forslag fra aktuelle organisasjoner og foreninger og 4 politiske 
representanter med personlige vararepresentanter valgt av kommunestyret.  

Kommunestyret velger leder og nestleder.  

Oppgaver 
Utvalget har som formål å fremme integrering og inkludering samt forebygge 
utenforskap og skal behandle saker som er særlig viktige i dette arbeidet. Utvalget 
skal bidra til at innflyttere, minoriteter og grupper med svake stemmer i 
lokalsamfunnet skal bli hørt. Utvalget uttaler seg i saker som er relevante for 
utvalgets interesseområde. Utvalget behandler ikke saker som angår enkeltpersoner 
eller forvaltningsoppgaver. Utvalget bør konsentrere seg om større 
sektorovergripende saker og kan på eget initiativ ta opp saker som vedkommer 
deres interessefelt i kommunen. Utvalget avgir årsmelding til kommunestyret.  

Utvalget har myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning, 
jf. kommuneloven § 5-7 fjerde ledd.  
 

3.7. Rådene 
Kommunen er forpliktet til å opprette eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og 
ungdomsråd (heretter kalt ungdommens kommunestyre). Bestemmelsene for folkevalgte 
organer gjelder også disse rådene.  

Alle råd har administrativ sekretær.  

Rådene skal så vidt mulig involveres tidlig i kommunens arbeid med saker som angår deres 
interesseområder. Uttalelser fra rådene følger saken og inngår i saksdokumentene ved politisk 
behandling.  

Rådene skal motta tilstrekkelig opplæring både i sakskompetanse og i prosesskompetanse.  

Kommunelovens regler for kjønnskvotering (kommuneloven kapittel 7) gjelder for alle råd.   

Rådene skal ikke behandle saker som angår enkeltpersoner eller forvaltningsoppgaver.   

Rådene bør konsentrere seg om større sektorovergripende saker.  

Rådene kan på eget initiativ ta opp saker som vedkommer deres interessefelt i kommunen.  

Rådene skal avgi årsmelding til kommunestyret. 

3.7.1. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Rådet velges av kommunestyret for valgperioden. Rådet er et partipolitisk uavhengig 
organ for Indre Østfold kommune. Brukerrepresentantene bør så langt som mulig være 
representativt for innbyggere med nedsatt funksjonsevne i kommunen. 

Rådet består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnt av 
kommunestyret etter forslag fra aktuelle organisasjoner som representerer mennesker 
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med nedsatt funksjonsevne, og 4 politiske representanter med personlige 
vararepresentanter valgt av kommunestyret. 

Rådet velger selv leder og nestleder.  

Oppgaver 
Rådet skal behandle saker som er særlig viktige for personer med nedsatt funksjonsevne. 
Eksempel på slike saker er tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering og tjenestetilbud.  

Kommuneplan, økonomiplan, budsjett og årsmelding er viktige saker som skal behandles 
av rådet. Det samme gjelder arbeid med overordnet planprogram og 
konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven.  

3.7.2. Eldreråd 
Rådet velges av kommunestyret for valgperioden. Rådet er et partipolitisk uavhengig 
organ for Indre Østfold kommune. Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på 
valgtidspunktet ha fylt 60 år, jfr. kommunelovens § 5-12, 2. ledd.    

Rådet består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnt av 
kommunestyret fra organisasjoner som representerer eldre og 4 politiske representanter 
med personlige vararepresentanter valgt av kommunestyret. Det tilstrebes at flertallet 
av medlemmene i rådet er alderspensjonister.  

Rådet velger selv leder og nestleder.  

Oppgaver 
Rådet skal behandle saker som gjelder levevilkår for eldre. 

Kommuneplan, områdereguleringer, samferdselssaker, kommunikasjonsplaner, 
kulturtiltak, årsbudsjett og økonomiplan er viktige saker som skal behandles av rådet.  

3.8. Ungdommens kommunestyre 
Medlemmene i ungdommens kommunestyre skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år, jfr. 
kommunelovens § 5-12, 3. ledd.  

Skolene (elevrådene) oppnevner sine representanter og melder disse inn til politisk sekretariat i 
Indre Østfold kommune innen 1. oktober hvert år. Representantene velges for ett år av gangen. 
Ungdomsskolene velger tre representanter og de videregående skolene oppnevner fire 
representanter hver. Det skal også velges et varamedlem for hver representant. 

Ungdommens kommunestyre skal ha sitt konstituerende møte på høsten rett etter at 
elevrådene har blitt valgt. Leder og nestleder av ungdommens kommunestyre velges blant 
medlemmene, for ett år av gangen. Ungdommens kommunestyre velger selv leder og nestleder.  

En representant fra ungdommens kommunestyre har møte- og talerett i kommunestyret. 
Representanten har ikke stemmerett.  

Formålet med ungdommens kommunestyre er å fremme barn og unges interesse og tale deres 
sak i Indre Østfold kommune. Ungdommens kommunestyre skal stimulere til 
samfunnsengasjement, medbestemmelse og deltakelse blant unge. 
 
Oppgaver 
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Ungdommens kommunestyre kan fatte vedtak og disponere midlene som er tildelt 
ungdommens kommunestyre i årsbudsjettet. 

Ungdommens kommunestyre fremmer egne forslag.  

Ungdommens kommunestyre skal uttale seg i saker som berører barn og unge i kommunen. 

Ungdommens kommunestyre oppretter selv retningslinjer for sitt arbeid.  

Ungdommens kommunestyre skal avgi årsmelding. 
 

4. KOMMUNEDIREKTØRENS ANSVAR OG MYNDIGHET 
4.1. Kommunedirektørens generalfullmakt 

Kommunestyret ansetter selv en kommunedirektør, som skal være leder av kommunens 
administrasjon, jfr. kommuneloven § 13-1. 

Det som gjennom lov eller delegering fra kommunestyret ikke er lagt til annet utvalg, er 
delegert til kommunedirektøren. 

Dersom kommunedirektøren vurderer at en sak er av prinsipiell betydning, skal den legges frem 
til behandling i det politiske organ som følger av kapitlet om delegering. 

Kommunedirektøren skal føre tilsyn med kommunens forvaltning og økonomi, og har et ansvar 
for forsvarlig saksforberedelse og administrasjon. 

Kommunedirektøren kan delegere sin myndighet videre internt i administrasjonen, forutsatt at 
vedkommende delegasjonsvedtak ikke setter uttrykkelig sperre for dette. Kommunedirektøren 
utarbeider et internt delegeringsreglement i denne forbindelse. 

Kommunedirektøren har myndighet til å fatte vedtak om utsatt iverksetting, jfr. 
forvaltningsloven § 42. 

5. ANNEN DELEGASJON 
5.1. Fullmakt i juridiske tvister 

Ordfører og kommunedirektør kan på vegne av Indre Østfold kommune foreta anmeldelser, 
begjære påtale, vedta prosesshandlinger, foreta tiltak som tvangsfullbyrdelsesloven hjemler, 
kreve konkurs eller inngå forlik og handlinger relatert til dette.  

Kommunedirektøren har også fullmakt til å begjøre påtale etter lov om kulturminner.  

Ved forlik over kr. 500.000,- skal saken forelegges formannskapet.  

I tvistesaker som er en direkte følge av vedtak i folkevalgte organer, eller er av større økonomisk 
betydning for kommunen, samt i uavklarte saker mellom kommunen og andre offentlige 
instanser, skal spørsmålet om å bringe saken inn for domstolene avgjøres av formannskapet. 
Tilsvarende gjelder beslutning om anke og krav om gjenopptakelse av slike saker.  

5.2. Pengekrav og erstatningskrav uten rettslig behandling 
I forbindelse med utenrettslig behandling av krav på erstatning eller annen betalingsoppfyllelse, 
samt ettergivelse av kommunale pengekrav, gis kommunedirektør myndighet til å forplikte 
kommunen/ettergi krav for beløp inntil kr. 500.000,-. Forhold ut over dette forelegges 
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formannskapet. Innenfor en beløpsgrense på kr. 100 000,- kan myndigheten delegeres videre av 
kommunedirektøren.  

6. OMGJØRING OG KLAGE 
6.1. Omgjøring 

Et overordnet organ kan av eget tiltak omgjøre et underordnet organs vedtak i samsvar med 
reglene i forvaltningsloven § 35. Slike omgjøringer kan bare skje unntaksvis og det organ som 
har truffet vedtaket må informeres.  

6.2. Klage på enkeltvedtak – eksternt klageorgan  
Behandling av klage over enkeltvedtak følger forvaltningslovens bestemmelser i kap VI om klage 
og omgjøring, med mindre annet er bestemt i den særlov som hjemler vedtaket. 

Klage over enkeltvedtak skal behandles av eksternt klageorgan i alle saker der dette følger av 
den enkelte særlov. 

Følgende prinsipper for saksforberedelse av klage på enkeltvedtak som skal behandles av 
eksternt klageorgan gjelder for Indre Østfold kommune:  

1. Politiske organer er underinstans etter forvaltningsloven § 33 ved saksforberedelse av         
  klage-sak som gjelder enkeltvedtak truffet av organet selv. 
2. Kommunestyret er likevel underinstans etter forvaltningsloven § 33 ved saksforberedelse 
  av klagesak som gjelder enkeltvedtak om ekspropriasjon som formannskapet har truffet   
   etter plan- og bygningsloven § 16-5. 
3. Plan- og bygningsutvalget er likevel underinstans etter forvaltningsloven § 33 ved          
  saksforberedelse av klagesak som gjelder endelig reguleringsvedtak truffet av             
   kommunestyret etter plan- og bygningsloven § 12-12. 
4. Kommunedirektøren er underinstans etter forvaltningsloven § 33 ved saksforberedelse av 
   klagesak som gjelder enkeltvedtak truffet av kommunedirektøren selv eller noen h*n har  
  delegert sin myndighet til. 
5. Plan- og bygningsutvalget er likevel underinstans etter forvaltningsloven § 33 ved          
  saksforberedelse av klagesak som gjelder enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven       
   truffet av kommunedirektøren selv eller noen h*n har delegert sin myndighet til. 

6.3. Klage på enkeltvedtak – kommunen selv som klageorgan 
Der det ikke er lovregulert at klagen skal behandles av et eksternt klageorgan, kan enkeltvedtak 
truffet av et kommunalt organ påklages til kommunestyret, eller etter deres bestemmelse, 
formannskapet eller klagenemnda, jfr. forvaltningsloven § 28, 2. ledd. Hvis kommunestyret har 
truffet et slikt enkeltvedtak, er det likevel departementet som er klageinstans, ikke et annet 
kommunalt organ. 

Kommunestyret i Indre Østfold kommune vedtar følgende prinsipper om saksbehandling av 
klage på enkeltvedtak der klagen skal behandles endelig av kommunen selv som klageinstans: 
1. Klagenemnda er klageinstans ved behandling av klage på enkeltvedtak truffet av utvalgene.  
2. Klagenemnda er klageinstans ved behandling av klage på enkeltvedtak truffet av 
kommunedirektøren selv eller noen h*n har delegert myndighet til. 

6.4. Klagenemnda  
Klagenemnda er opprettet med hjemmel i forvaltningsloven § 28, 2. ledd og består av 
formannskapets medlemmer. Klagenemnda skal ha egen innkalling og saksliste med egen 
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protokoll fra møtet. Nemnda behandler klager over enkeltvedtak fattet av andre kommunale 
organer med unntak av kommunestyret, så lenge klagebehandlingen ved lov, forskrift eller 
reglement ikke er lagt til annen klageinstans. 

Klagenemnda kan vurdere både saksbehandlingen, de faktiske og rettslige sider ved et vedtak, 
og det skjønn som ligger til grunn for avgjørelsen. Klagenemnda har ingen myndighet til å 
disponere over kommunale bevilgninger. Nemndas avgjørelser er endelige, men kan fortsatt 
bringes inn for departementet til prøving av lovligheten i samsvar med kommunelovens § 27-1. 
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Oppfølging av tilsynet

Ved dette tilsynet ble det avdekt lovbrudd. Tilsynsmyndigheten har vurdert de

tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.
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Statsforvalteren i Oslo og Viken gjennomførte tilsyn med barneverntjenesten i Indre Østfold

kommune 21.9. - 22.9 2021. Tilsynet ble gjennomført som en del av et landsomfattende tilsyn

initiert av Statens helsetilsyn. Tema var om kommunen sørger for at barneverntjenestens arbeid

med undersøkelser blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik at familiene får trygge og gode

tjenester.

Vi sendte foreløpig rapport til kommunen 12.10.2021 med frist for tilbakemelding 5.11.2021. Vi

�kk kommunens tilbakemeldinger innen frist og har gjort noen få endringer i denne rapporten,

som er endelig og vil sendes til Helsetilsynet. Vi har ikke endret konklusjonen, men i punkt 4.4.

kommer nyansene i utfordringen med fagsystemet frem.

Tilsynet ble konkludert med lovbrudd og vi vil derfor følge opp kommunen. Vi viser til kapittel 6 i

rapporten «Oppfølging av lovbrudd».

Statsforvalterens konklusjon:

Barneverntjenesten i Indre Østfold kommune sørger ikke for at vedtak fattes innen

undersøkelsesfristen, noe som utgjør et brudd på barnevernloven § 6-9 andre ledd jf. § 4-3

første ledd. 

Statsforvalterens vurdering utover dette lovbruddet er at barneverntjenesten i Indre Østfold

kommune gjennom sin styring og ledelse sikrer en forsvarlig planlegging og gjennomføring av

undersøkelser. Dette er i samsvar med aktuelle lovkrav i barnevernloven og forvaltningsloven.

Med hilsen

Bente Rygg 

avdelingsdirektør 

Sosial- og barnevernsavdelingen

Ragne Marie Mostad Seniorrådgiver/revisjonsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent

1. Tilsynets tema og omfang

Statsforvalteren har undersøkt og vurdert om kommunen sikrer at barneverntjenestens arbeid

med undersøkelser er forsvarlig. Tilsynet med forsvarlig undersøkelsesarbeid innebærer en

undersøkelse og vurdering av om barneverntjenesten har

forberedt og planlagt undersøkelsen ut fra innholdet i meldingen og eventuelt tidligere

undersøkelser/annen kontakt med familien

sørget for at undersøkelsens innhold, omfang og fremdrift er i tråd med alvoret i

situasjonen for barnet

gjort relevante barnevernfaglige og juridiske vurderinger underveis og til slutt i

undersøkelsen

konkludert undersøkelsen i tråd med de vurderingene som er gjort

173



har gjort nødvendige vurderinger og tiltak for arbeidet med undersøkelsene som følge av

koronasituasjonen i 2020-21

Tilsynet har omfattet undersøkelser som gjelder barn som bodde hjemme da

barneverntjenesten mottok bekymringsmeldingen. Med dette forstås barn under 18 år som bor

i biologisk familie, adoptivfamilie eller er plassert hos andre uten barneverntjenestens

medvirkning.

Statsforvalterens tilsyn er gjennomført som systemrevisjon. Det betyr at Statsforvalteren har

ført tilsyn med hvordan kommunen styrer og leder arbeidet med om barneverntjenesten

oppfyller de aktuelle lovkravene.

Barn og foreldres meninger om og erfaringer med barneverntjenestens arbeid med

undersøkelser, er viktig informasjon for tilsynsmyndigheten, både når det gjelder kvaliteten på

tjenestene og kommunens praksis når det gjelder brukermedvirkning. Statsforvalteren

gjennomførte intervjuer med seks foreldre og en ungdom som nylig hadde hatt undersøkelse i

barneverntjenesten.

2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet

Barneverntjenesten har en rett og plikt til å foreta undersøkelse i saken når den vurderer at det

er «rimelig grunn til å anta» at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter

barnevernloven kapittel 4. Formålet med undersøkelsen er å vurdere og konkludere om barnet

lever i en omsorgssituasjon som kan gi grunnlag for barneverntiltak.

Kravene til undersøkelsen følger av lovbestemmelser i barnevernloven (bvl.) og forvaltningsloven

(fvl.).

Forsvarlighet

Alle tjenester og tiltak etter barnevernloven skal være forsvarlige etter bvl. § 1-4.

Barnevernlovens regel om forsvarlighet har et helhetlig utgangspunkt. Innholdet i kravet må

tolkes i sammenheng med de øvrige bestemmelsene i barnevernloven, for eksempel prinsippet

om barnets beste. Videre vil både barnevernlovens og forvaltningslovens saksbehandlingsregler

gi innhold til kravet om forsvarlig gjennomføring av undersøkelsene.

Kravet om forsvarlighet er rettet mot både tjenester og tiltak, og innebærer også krav til ledelse,

organisering og styring. Det er en nær sammenheng mellom kravet til forsvarlighet og kravet om

internkontroll for å sikre at oppgavene blir utført i samsvar med krav fastsatt i medhold av lov, jf.

bvl. § 2-3 tredje ledd.

Barnets beste

Prinsippet om barnets beste fremgår av Barnekonvensjonen artikkel 3 og Grunnloven § 104.

Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger og avgjørelser som

berører barn. I barnevernloven er prinsippet nedfelt i § 4-1, som sier at det skal legges
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avgjørende vekt på å �nne tiltak som er til beste for barnet. Bestemmelsen slår også fast at det i

vurderingen skal legges vekt på å gi barnet stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i

omsorgen. Prinsippet utgjør en selvstendig rettighet for hvert barn, men det skal også

vektlegges når andre lovbestemmelser skal fortolkes og virke som en retningslinje for

saksbehandlingen i saker som berører barn.

Barnets rett til medvirkning

Barnets rett til å bli hørt er nedfelt i bvl. § 1-6. Bestemmelsen gir barnet en ubetinget og

selvstendig rett til å medvirke, men ingen plikt. Retten gjelder i hele beslutningsprosessen og i

alle forhold som berører barnet, ikke bare når det skal tas rettslige eller administrative

avgjørelser. Retten til medvirkning betyr at beslutningstakerne har en plikt til å gi barnet en

mulighet til å medvirke. I en undersøkelse plikter barneverntjenesten å sikre at barnet får

oppfylt sin rett til medvirkning.

Prinsippet om barnets beste henger uløselig sammen med barnets rett til medvirkning. Formålet

med medvirkning er å få frem barnets synspunkter om egen situasjon for å bidra til at de

avgjørelser barnevernet fatter i en undersøkelsesfase er til barnets beste.

Medvirkningsforskriften § 4 bokstav b, c og e gir nærmere presiseringer på hva slags

informasjon barneverntjenesten skal gi til barnet. Det fremgår at barneverntjenesten blant

annet skal sørge for at barnet blir informert om saken og egen situasjon, tjenestetilbud, samt

hvilke valg og beslutninger som må tre�es og konsekvensene av disse. Informasjon til barnet

skal gis så tidlig som tilrådelig og på en måte som barnet forstår.

Barns rett til medvirkning innebærer i lys av det ovennevnte at barneverntjenesten skal legge

forholdene til rette for at barna gis gode muligheter til å delta som aktive informanter. Barnet

må få god og tilpasset informasjon underveis i hele løpet av saken, og bli forklart om de ulike

avgjørelser som er tru�et og hvilke vurderinger som ligger til grunn for disse.

Barneverntjenestens forpliktelse i tilretteleggingen av barns medvirkning strekker seg langt, og

adgangen til å unnlate å snakke med barn er i henhold til lovbestemmelsene svært snever.

Samarbeid med foreldrene

Foreldre som undersøkelsen omhandler, har selvstendige rettigheter i undersøkelsessaken. Når

foreldrene er part i barnevernssaken, vil de ha rett til å uttale seg etter fvl. § 17. Barnevernet skal

i utgangspunktet forelegge opplysninger som de mottar under undersøkelsen, for foreldrene for

uttalelse. Barneverntjenesten bør også gjøre foreldrene kjent med andre opplysninger som er av

vesentlig betydning etter fvl. § 17.

Barnevernet skal utøve sin virksomhet med respekt for og så langt som mulig i samarbeid med

barnet og barnets foreldre, jf. bvl. § 1-7.

Barneverntjenestens veiledningsplikt

Etter fvl. § 11 har barneverntjenesten en alminnelig veiledningsplikt innenfor sitt saksområde.

Når en undersøkelse opprettes, skal barneverntjenesten av eget tiltak vurdere partens behov for

veiledning. Det vil blant annet være riktig å gjøre oppmerksom på regler om saksbehandlingen,
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herunder partens rett til dokumentinnsyn. Opplysninger om selve saksbehandlingen omfattes

av barneverntjenestens veiledningsplikt.

Det er viktig å sikre at partene forstår barneverntjenestens rolle og saksgangen, samt å gi

veiledning om adgangen til å møte med advokat og adgangen til fri rettshjelp, jf. fvl. § 12.

Barneverntjenesten skal sørge for at både foreldre og barn forstår hva som blir formidlet til

dem. Om nødvendig skal det benyttes tolk.

Nærmere krav til undersøkelsens innhold, omfang og
fremgangsmåte

Forvaltningsloven pålegger barneverntjenesten å påse at sakens faktum er klarlagt så langt det

er mulig før det tre�es vedtak, jf. fvl. § 17. Dette innebærer at relevante sider av saken må

komme frem. Barnverntjenesten må vurdere riktigheten av de opplysninger som kommer inn

underveis i undersøkelsen. Hvor omfattende undersøkelse barneverntjenesten skal gjøre beror

på en konkret vurdering av meldingens innhold og karakter og annen informasjon i saken.

Momenter som alvorlighet, kompleksitet og hastegrad har betydning for hvor grundig

barneverntjenesten skal undersøke.

Barnevernloven § 4-3 andre ledd slår fast at undersøkelsen skal gjennomføres slik at den minst

mulig skader noen som den berører, og den skal ikke gjøres mer omfattende enn formålet

tilsier.

Foreldrene eller den barnet bor hos, kan ikke motsette seg at en undersøkelse blir gjennomført

ved besøk i hjemmet, jf. bvl. § 4-3 tredje ledd, og barneverntjenesten kan også engasjere

sakkyndige, jf. bvl. § 4-3 fjerde ledd.

Etter bvl. § 6-4 femte ledd skal barneverntjenesten innhente opplysninger i samarbeid med

foreldrene. Innhenting av taushetsbelagte opplysninger fra andre forvaltningsorganer og

helsepersonell omfattes av taushetsplikten. Dette innebærer at barneverntjenesten må ha

gyldig samtykke fra foreldrene for å innhente opplysningene, jf. fvl. § 13 a nr. 1 eller en

lovhjemmel som gir adgang til å unnta fra taushetsplikten. Barneverntjenester har hjemmel til å

pålegge o�entlige myndigheter m.�. pålegg om å gi taushetsbelagte opplysninger i de

situasjonene som er beskrevet i bvl. § 6-4.

I følge bvl. § 6-9 skal undersøkelser gjennomføres snarest og senest innen tre måneder,

eventuelt seks måneder i særlige tilfeller. Videre fremgår det av § 6-9 første ledd andre setning

at en undersøkelse først anses som gjennomført «når barneverntjenesten har tru�et vedtak om

tiltak eller saken er besluttet henlagt». Bestemmelsen er ikke oppdatert i henhold til endringen bvl.

§ 4-3 siste ledd, der det fremgår at henleggelser av undersøkelser er å anse som et enkeltvedtak.

Vi legger til grunn at det er en forglemmelse fra lovgivers side at § 6-9 andre setning ikke er

oppdatert, og Statsforvalterens forståelse er at en undersøkelse anses som avsluttes når det

fattes vedtak; enten om henleggelse eller hjelpetiltak. Det er dermed vedtaksdatoen som utgjør

datoen for avslutningen av undersøkelsen.

Dokumentasjon

Det hører til god forvaltningsskikk å sørge for tilstrekkelig og etterrettelig dokumentasjon, slik at

man kan gjøre rede for hva som er gjort i saken og begrunnelsen for dette.
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Etter fvl. § 11 d skal muntlige opplysninger av betydning for saken så vidt mulig nedtegnes.

Forvaltningsloven §§ 17 og 18 forutsetter skriftlighet for at partene skal kunne gjøre seg kjent

med sakens opplysninger og dokumenter. Dokumentasjonsplikten er også en følge av

forsvarlighetskravet og plikten til internkontroll.

Rettssikkerheten for foreldre og barn svekkes når saksmappen ikke inneholder en skriftlig

dokumentasjon av hva som er gjort, hvilken informasjon som er innhentet og hvilke vurderinger

som er gjort. Nye saksbehandlere går glipp av viktig informasjon som det ellers ville kunne bygge

videre på som grunnlag for å gi tre�sikker hjelp. Dokumentasjon bidrar til at partene kan ivareta

sine rettigheter og fremme sine synspunkter i saken, for eksempel ved å klage på

barneverntjenestens saksbehandling til Statsforvalteren eller ved behandling av en sak om tvang

i fylkesnemnda. Kravene til dokumentasjon bidrar til å styrke rettsikkerheten for barn og

foreldre. Dokumentasjon er også nødvendig for kommunens og Statsforvalterens kontroll med

barneverntjenesten. Manglende skriftlighet i barnevernssakene utgjør et brudd på god

forvaltningsskikk og alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper om forsvarlig saksbehandling.

Både avgjørelser om å innvilge hjelpetiltak og henleggelse av en sak etter undersøkelse regnes

som enkeltvedtak etter forvaltningsloven, jf. bvl. § 6-1 andre ledd og § 4-3 sjette ledd. Dette

innebærer at vedtaket skal begrunnes etter reglene i forvaltningsloven §§ 24 og 25. Det følger av

fvl. § 24 at enkeltvedtak skal grunngis. I henhold til fvl. § 25 første setning skal begrunnelsen vise

til de regler vedtaket bygger på, med mindre parten kjenner reglene. Videre skal

barneverntjenesten formulere seg slik at partene forstår hvilke vurderinger og hensyn som

ligger til grunn for vedtaket. Etter forvaltningslovens § 25 tredje ledd bør de viktigste momenter i

skjønnsutøvelsen nevnes. De forhold som har gjort det nødvendig å tre�e vedtaket må nevnes

konkret. Begrunnelsen skal vise til de faktiske forhold som vedtaket bygger på. Vedtaket må på

en ryddig måte skille beskrivelser av faktum fra vurderingene til barneverntjenesten.

Fremstillingen av faktum må vise at lovens vilkår for å tre�e vedtak foreligger, og hvilke forhold

som ligger til grunn for de skjønnsmessige vurderingene. Dersom barnet er part, skal det ved

utformingen av vedtaket tas hensyn til barnets alder og mulighet til å forstå vedtaket.

I tillegg skal det etter bvl. § 6-3a komme frem av vedtaket hva som er barnets synspunkt, og

hvilken vekt barnets mening er tillagt. Hvordan barnets beste er vurdert skal også komme frem

av vedtaket. Dersom vedtaket avviker fra hva som har vært barnets syn i saken, bør dette

begrunnes.

Bestemmelsen må ses i sammenheng med barnets rett til medvirkning i barnevernloven § 1-6.

Kravene til styring og ledelse

Kravet til internkontroll er et viktig element i kommunens ansvar for å tilby og yte forsvarlige

tjenester. Kravene til internkontroll er regulert i kommuneloven jf. bvl. § 2-1 andre ledd.

Kommuneloven § 25-1 slår fast at kommunen skal ha internkontroll med barneverntjenestens

arbeid med undersøkelser. Målet med internkontrollen er å sikre at barnevernloven med

tilhørende forskrifters krav til undersøkelser følges. Kommunedirektøren er ansvarlig for

internkontrollen. I Oslo vil det være bydelsdirektøren. Kommunen må også kunne redegjøre for

hvordan den oppfyller kravet til internkontroll.
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Internkontrollplikten innebærer at kommunen skal ha systematiske tiltak som sikrer at

barnevernets aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med de lov-

og forskriftskrav som regulerer aktivitetene. Det følger av bvl. § 2-1 syvende ledd at kommunen

skal sørge for at ansatte som gjennomfører undersøkelser i barneverntjenesten får tilstrekkelig

opplæring og vedlikeholder sine kvali�kasjoner til å utføre arbeidet på en forsvarlig måte. Det er

opp til kommunen å vurdere hvilke krav som skal stilles til nødvendig kvali�kasjoner.

Kommunen skal identi�sere behov for opplæring og/eller veiledning av de ansatte, og

iverksetter kvali�kasjonshevende tiltak ved behov.

I kommuneloven § 25-1 tredje ledd bokstav a til e stilles det krav til innholdet i internkontrollen.

Kommunen skal ska�e seg oversikt over, og følge med på, områder hvor det er fare for svikt i

tjenesteenhetene eller at tjenestene ikke følger lov- og forskriftskravene. Hvilke

styringsaktiviteter som er nødvendige for å få oversikt vil variere avhengig av blant annet

organisering og størrelse på tjenestene.

Det skal iverksettes tiltak slik at mangler i tjenestene fanges opp. Kommunen skal utvikle,

iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller

andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge feil og mangler i tjenesten. Det er opp til

kommunen å vurdere i hvilken grad det er behov for rutinebeskrivelser for å oppfylle

lovkravene. Rutiner som ikke er skriftlige, men som åpenbart er kjent for ansatte, kan være

tilstrekkelig. 

3.  Beskrivelse av faktagrunnlaget

3.1 Kommunens organisering

Indre Østfold ble opprettet i 2020 ved sammenslåing av de tidligere kommunene Eidsberg,

Askim, Spydeberg, Hobøl og Trøgstad. Kommunen har ca. 45.400 innbyggere, hvorav ca. 9300 er

barn fra 0- 17 år (SSBs kommunefakta, 2021).

Barneverntjenesten har kontorer i Mysen og er organisert i kommunalområdet oppvekst og

videre i seksjon livsmestring. Enhetsleder/ barnevernleders nærmeste leder er seksjonsleder for

livsmestring.

3.1.1. Barneverntjenesten

Barneverntjenesten ledes av enhetsleder og hver avdeling har avdelingsleder og en

fagutviklingskonsulent. Tjenesten har totalt 66,9 stillinger, hvorav 61,5 stillinger er tilknyttet

saksbehandling. I rapportering per 30.6.2021 rapporterte kommunen 12 ubesatte stillinger

tilknyttet saksbehandling. Tjenesten har 4,2 kontorfaglige stillinger.

Fire avdelinger i barneverntjenesten gjennomfører undersøkelser: mottak/barnevernvakt,

undersøkelse og tiltak sped og små, undersøkelse og tiltak barn og undersøkelse og tiltak

ungdom. Mottak/barnevernvakt går inn i undersøkelser som er mindre omfattende, de

resterende avdelingene får saker etter alder på barnet. Dette betyr at det er mange ansatte i

barneverntjenesten som er involvert i arbeidet med undersøkelser.
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Kommunen hadde ifølge Bufdirs kommunemonitor 7,1 fagstillinger per 1000 barn i befolkningen

0- 17 år i 2020. Gjennomsnittet i Viken var 5 fagstillinger.

Det fremgår av halvårsrapporteringen fra barneverntjenesten per 30.06.2021 at kommunen i

1.halvår 2021 avsluttet 242 undersøkelser. 36 % av disse ble avsluttet med hjelpetiltak.

3.1.2. Rapporteringer og møtestruktur

Enhetsleder har faste møter med seksjonsleder for livsmestring annenhver uke. Videre har

seksjonsleder faste møter med kommunaldirektør annenhver uke og jevnlig med

kommunedirektør. Enhetsleder rapporterer til seksjonsleder, som rapporterer til

kommunaldirektør og kommunedirektør kvartalsvis i systemet Framsikt. Halvårsrapporteringen

fra barneverntjenesten formidles. Enhetsleder orienterer kommunestyret årlig med

tilstandsrapport fra barneverntjenesten.

Internt i barneverntjenesten avholdes ukentlige enhetsmøter og ukentlige avdelingsmøter med

unntak av avdeling mottak/barnevernvakt som har hver tredje uke. Mottak/barnevernvakt har

meldingsavklaringsmøter tre ganger i uka. Enhetsleder har møter hver uke med

avdelingslederne, samt oppfølging av hver enkelt avdelingsleder en gang i måneden.

Avdelingslederne i avdelingene som jobber med undersøkelse møtes ukentlig. Enhetsleder og to

avdelingsledere deltar på beslutningsmøter på tvers av enheten ukentlig.

Avdelingsleder og fagutviklingskonsulent har delt ansvaret for saksoppfølging av de ansatte. Det

holdes ukentlig saksoppfølging med nyansatte, og annenhver uke med de øvrige ansatte. Dette

vil bli nærmere omhandlet i punkt 3.2.

3.1.3. Avvikssystem

Kommunen bruker kvalitets- og avvikssystemet Compilo. I Compilo ligger rutiner og prosedyrer

for de ulike tjenestene og avvik skal meldes her. Kommunen bruker Framsikt for planlegging og

oppfølging innenfor de ulike kommunalområdene. Eksempelvis ligger virksomhetsplanene i

Framsikt.

Det fremgår av intervjuene at Compilo er kjent for de ansatte. Noen av de ansatte har meldt

avvik, andre har ikke gjort det. Noen av de ansatte meldte om for dårlig opplæring i systemet, og

at det kan føre til at færre melder avvik. Avvikene skal håndteres og lukkes av nærmeste leder,

og enhetsleder har mottatt avvik fra alle avdelingene i barneverntjenesten. Vesentlige avvik går

videre fra enhetsleder til seksjonsleder. Kommuneledelsen for øvrig holdes orientert om avvik i

kvartalsvis rapportering. Avvik i tjenestene er også tema i medbestemmelsesarena (MBA) som

avholdes månedlig på seksjonsnivå. Kommuneledelsen ønsker å ha en avvikskultur og at avvik

meldes dersom det er aktuelt. I dette arbeidet med opplæring og bevisstgjøring har de en felles

satsing ut mot alle tjenester en måned høsten 2021.

De mest sentrale rutinene og prosedyrene kommunen har som omhandler avvik og

avvikshåndtering er «melde avvik» og «avviksprosess».

3.1.4. Rutiner, kontrolltiltak og internkontroll
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Barneverntjenestens rutiner ligger i Compilo. Kommunen er fortsatt i prosess med å utarbeide

og enes om rutiner og prosedyrer, som følge av kommunesammenslåing av de fem nevnte

kommunene. Tjenesten har utarbeidet rutiner for undersøkelsesarbeidet som Statsforvalteren

�kk tilsendt før tilsynet. Flertallet av rutinene var oppdaterte. De aktuelle rutinene vil bli nevnt

under aktuelle punkt i 3.2.

Barneverntjenesten har en klar ansvarsfordeling i arbeidet med undersøkelser, som

fremkommer i dokumentet «myndighetskart barneverntjenesten». Dokumentet har ikke gått alle

godkjenningsrunder i kommunen, men utkastet ble sendt til Statsforvalteren. I intervjuene med

de ansatte fremkom det enighet og tydelighet rundt hvem som har ansvar for hva i

undersøkelsene. Tjenesten har faste tre�punkt mellom saksbehandler og den som veileder hver

uke eller annenhver uke gjennom undersøkelsen.

I kommunens dokument «rammer for styring og ledelse» beskrives kommunens helhetlige

planarbeid og planhierarki, hvor plan for den enkelte tjeneste vil være virksomhetsplanen.

Planlegging og oppfølging av virksomhetsplanen gjøres av enhetsleder og seksjonsleder i

systemet Framsikt, og planen beskriver virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering.

Enhetsleder er det kommunen kaller «prosesseier» for internkontrollen i barneverntjenesten, og

rapporterer som nevnt oppover i linja til kommuneledelsen. Dokumentet «delegering av

myndighet» beskriver hvilket ansvarsområde som følger de ulike ledelsesleddene i kommunen,

fra kommunedirektør til avdelingsleder. Avdelingslederne er sammen med enhetsleder ansvarlig

for den daglige internkontrollen i barneverntjenesten. De har ansvar for å sikre at de ansatte

bruker internkontrollverktøyet (Compilo), at de ansatte følger rutiner og prosedyrer og for å

overvåke lover og forskrifter på sitt område og sammen med enhetsleder sette inn nødvendige

tiltak for å følge dette.

Barneverntjenesten har stillingen system- og internkontrollforvalter, men grunnet fravær er

stillingen ikke virksom p.t. I tillegg skal barneverntjenesten ansette en rådgiver med

arbeidsoppgaver på samme område, som sammen med enhetsleder skal videreutvikle

internkontrollen i tjenesten.

Barneverntjenesten har superbrukere i fagsystemet Acos, som har ansvar for opplæring og

oppfølging av fagsystemet.

Kommunen har ikke gjennomført en risikovurdering av barneverntjenesten. Slik det fremstår for

Statsforvalteren, er dette innlemmet i arbeidet kommunen gjør med å bygge en ny tjeneste.

Dette arbeidet startet ett år før kommunesammenslåingen og pågår fortsatt. Utfordringene

barneverntjenesten har og hvilke områder som er sårbare og hvor det kan oppstå svikt i

tjenesten er kjent for ledelsesleddene i kommunen, og det fremstår som et tett samarbeid for å

sette inn tiltak og følge dette opp.

3.1.5. Brukermedvirkning på systemnivå

Kommunen ved seksjon for livsmestring er i planleggingsfasen i å bygge opp «brukerforum»

som de skal benytte for å innhente erfaringer fra brukerne av de ulike enhetene.

De ansatte som jobber med undersøkelser, er opptatt av familienes erfaringer i møte med

barneverntjenesten.
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3.2. Kommunens arbeid med undersøkelser

Vi vil i de følgende underpunktene beskrive faktagrunnlaget innenfor de ulike områdene, med

utgangspunkt i de kildene vi har.

3.2.1 Forberedelse og planlegging av undersøkelsen

Rutiner og kontrolltiltak

Barneverntjenesten har følgende rutiner for denne fasen av undersøkelsen: «Prosedyre for

mottak og behandling av bekymringsmeldinger», «Prosedyre for Indre Østfold

barnevernvakt/mottak», «kategorisering av undersøkelser (farger)», «rutine for ansvarsfordeling

mellom saksbehandler 1 og 2» og «prosedyre for gjennomføring av undersøkelser». Statsforvalteren

har fått opplyst at barneverntjenesten i tillegg til egne rutiner bruker Vismas digitale veileder i

saksbehandlingen.

Avdeling mottak/barnevernvakt (heretter mottak) registrerer meldinger og gjennomfører

meldingsavklaringer i meldingsmøte. Mottak fargekoder undersøkelsene i gul, oransje eller rød

og lager foreløpige hypoteser ut fra meldingsinnholdet og eventuell tidligere kjennskap til

familien.

Videre vurderer mottak om det skal åpnes undersøkelse på søsken. Meldingsavklaringen skal

dokumentføres når den er ferdig. Mottak skriver «beslutning om iverksatt undersøkelse» og dette

dokumentet ligger klart til utsending til den saksbehandleren som skal drive undersøkelsen

videre.

Meldingen blir fordelt til avdelingsleder for den aktuelle avdelingen, ut fra barnets alder.

Avdelingsleder fordeler undersøkelsen til saksbehandler 1 og 2 som planlegger undersøkelsen

ut fra informasjonen de har så langt. Saksbehandlerne lager forslag til undersøkelsesplan og

forbereder samtykkeskjema til innhenting av informasjon, dette tas med i første møte med

familien. Beslutning om iverksatt undersøkelse skal sendes ut sammen med innkalling til første

samtale. Avdelingsleder / fagutviklingskonsulent skal godkjenne undersøkelsesplanen. 

Saksbehandlerne har saksoppfølging ukentlig eller annenhver uke med avdelingsleder eller

fagutviklingskonsulent. Saker kan også meldes til avdelingsmøtet for felles drøfting.

Intervju

Intervjuene med de ansatte bekrefter rutinene som beskrevet ovenfor. Undersøkelsen

planlegges i forhold til bekymringsmeldingen, alvorlighetsgrad og eventuelt tidligere historikk. I

tillegg til undersøkelsesplan sa �ere av de ansatte at de lagde en tidsplan, hvor tidspunkt for

aktivitetene ble satt opp. De �este vi intervjuet sa at de alltid var to i alle undersøkelser. Noen sa

at dette ikke alltid var mulig å gjennomføre, eksempelvis på grunn av ubesatte stillinger i

avdelingene. De ansatte svarte noe ulikt på hvor mye de aktivt brukte rutinene underveis.

Fargekodingen som mottak gjør, ble beskrevet som en ny rutine, og dette var ikke noe de per nå

brukte aktivt gjennom undersøkelsen.

Saksgjennomgang
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Ved tilsynet manglet det meldingsavklaring i en av de 20 sakene. Denne ble ettersendt da

tjenesten ble gjort oppmerksom på det. Denne foreligger nå i alle sakene. Det forelå

undersøkelsesplan i 19 av 20 saker. I 4 av de 19 sakene var ikke undersøkelsesplanen

tilstrekkelig utfylt. To av sakene hadde sen oppstart fra meldingen ble avklart. I 9 av 12 saker ble

det vurdert å åpne undersøkelsessak på søsken. I 10 av 20 saker var undersøkelsen ikke

konkludert med vedtak innen frist.

Vi har gjennomgått 20 saker. I de tilfellene vi viser til et annet antall en 20 saker, er det fordi det

aktuelle forholdet var aktuelt i det gitte antallet saker.

3.2.2.  Undersøkelsens gjennomføring – innhold, omfang og
fremdrift

Rutiner og kontrolltiltak

Barneverntjenesten har følgende rutiner for denne fasen av undersøkelsen: «Prosedyre for Indre

Østfold barnevernvakt/mottak, «Innhold i undersøkelsen (farger)», «rutine for ansvarsfordeling

mellom saksbehandler 1 og 2», «prosedyre for gjennomføring av undersøkelser», «prosedyre for

hastesaker i Indre Østfold barneverntjeneste, «idebank/ spørsmålsbank» og «fagutviklingskonsulenten

– stillingsbeskrivelse».

Undersøkelsen skal stå i forhold til meldingens innhold, og ikke gjøres mer omfattende enn

formålet tilsier. I første samtale med foreldrene og eventuelt barn/ungdom informerer

saksbehandlerne om partsrettigheter og barneverntjenestens arbeidsmåte. Meldingen og

forslag til undersøkelsesplan gjennomgås og endres ved behov. Deltakerne i møtet blir enige om

hvem barneverntjenesten skal innhente informasjon fra og partene skriver under

samtykkeerklæring. Referat føres fra møtet og sendes ut i etterkant. Det skal gjennomføres

minimum to samtaler med barnet i undersøkelsen. Dersom dette ikke blir gjennomført skal det

avklares med nærmeste leder og dokumenteres. Det skal gjennomføres observasjonsbesøk i

hjemmet, og dette skal avklares og dokumenteres dersom det ikke gjennomføres. I rutinene

ligger en idebank/spørsmålsbank med forslag til hva aktivitetene skal inneholde, eksempelvis

foreldreintervju og samtale med barn. I rutinene vises også til maler for referater fra aktiviteter.

Det skal gjennomføres en midtveisevaluering sammen med fagutviklingskonsulent /

avdelingsleder, denne skal dokumentføres i saken og har en egen mal. I konklusjonssamtalen

med foreldre og ungdom/barn skal relevant informasjon gjennomgås, og man skal avklare

familiens syn på hjelpebehov samt formidle barneverntjenestens vurdering av familiens

hjelpebehov.

Konklusjonssamtale skal gjennomføres med barn og ungdom.

Saksbehandlerne har saksoppfølging ukentlig eller annenhver uke med fagutviklingskonsulent

eller avdelingsleder. Saker kan også meldes til avdelingsmøtet for felles drøfting.

Intervju

1 

1 
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Intervjuene med de ansatte samsvarer med rutinene. De ansatte formidlet en enighet om hva

innholdet og aktivitetene i undersøkelsene skal være, ut fra situasjonen til barnet og

alvorlighetsgrad. Samtidig sa noen av de ansatte at det nok er en del variasjon mellom

avdelingene som jobber med undersøkelser. Fargekodene mottak satte i starten av brukes per

nå lite gjennom undersøkelsen.

De ansatte var opptatt av åpenhet med foreldrene gjennom undersøkelsen. Referater og

vurderinger skal sendes til foreldrene.

På hjemmebesøk skal de ansatte tre�e barna og observere samspill. Med de minste barna skal

�ere hjemmebesøk gjennomføres for å sikre medvirkning. Det gjennomføres også observasjon

og samtaler i barnehagen med de minste barna.

De ansatte fortalte at de skal tre�e alle barn, og ha minimum to samtaler med de barna som

man kan ha samtaler med. Barna skal få tilpasset informasjon fra barneverntjenesten. Noen av

de ansatte uttrykte ønske om kompetanseheving på samtaler med barn, spesielt med tanke på

høy andel nyansatte og nyutdannede i tjenesten.

Dersom foreldrene ikke samtykker til innhenting av opplysninger, vurderer barneverntjenesten

å innhente uten samtykke. Dette gjøres sjeldent, men i de alvorligste sakene kan det være

aktuelt. De ansatte fortalte at de har maler for innhenting av informasjon, og at de tilpasses den

enkelte saken. Dersom de ikke får inn informasjonen må de purre på tjenestene.

Saksveiledningen sikrer fremdrift og retning for undersøkelsen. Midtveisevalueringen er en ny

rutine i tjenesten. De ansatte formidlet en tett oppfølging fra sin veileder i

undersøkelsesarbeidet.

Saksgjennomgang

I de gjennomgåtte sakene fant vi at foreldres medvirkning er godt ivaretatt, gjennom samtaler

og dokumentasjonen av gjennomførte aktiviteter. I 14 av 20 saker var det innhentet tilstrekkelig

med informasjon fra andre instanser. Noen av undersøkelsene ble konkludert før informasjonen

kom inn.

I to av 18 saker manglet samtaler med eller observasjoner av barnet helt. I begge sakene hadde

barneverntjenesten forsøkt å snakke med barnet, og det var dokumentert hvorfor det ikke ble

gjennomført.

I to av sakene snakket barneverntjenesten kun med barnet på hjemmebesøk, og med foreldrene

i nærheten. I en av sakene som omhandlet vold, ble samtalen gjennomført sent i

undersøkelsesperioden. Med de minste barna fant vi at det er gjennomført hjemmebesøk og

observasjoner.

Videre fant vi i fem av de 15 sakene det var aktuelt å snakke med barnet, at barnet ikke var

snakket med i tilstrekkelig grad. Dette handler i de �este sakene om manglende

konklusjonssamtale med barnet.

I tre av sakene ble det ikke gjennomført hjemmebesøk. Ut fra sakenes innhold og karakter var

det forståelig for oss at hjemmebesøk utgikk.
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I 14 av 18 saker fant vi at barneverntjenesten hadde kartlagt alle relevante forhold i barnets

omsorgssituasjon.

3.2.3.  Vurderinger underveis og til slutt i undersøkelsen

Rutiner og kontrolltiltak

Barneverntjenesten har følgende rutiner for denne fasen av undersøkelsen: «Prosedyre for Indre

Østfold barnevernvakt/mottak», «innhold i undersøkelsen (farger), «rutine for ansvarsfordeling

mellom saksbehandler 1 og 2», «prosedyre for gjennomføring av undersøkelser», «prosedyre for

hastesaker i Indre Østfold barneverntjeneste, «idebank/ spørsmålsbank», «fagutviklingskonsulenten –

stillingsbeskrivelse», og «prosedyre for behandling av vedtak».

Rutinene beskriver hvordan saksbehandlerne skal dokumentere underveis i undersøkelsen og

ansvarsfordelingen mellom saksbehandler 1 og 2. Vurderinger som gjøres i saksveiledning,

midtveisevaluering og etter tre�punkt med familien skal dokumenteres som dokument i saken.

Det er veileder som er ansvarlig for å dokumentere vurderinger gjort i saksveiledning og

midtveisevaluering. Referater fra møter/tre�punkt med familien skal sendes ut underveis i

undersøkelsen. Barneverntjenestens vurderinger skal videre skrives inn i

undersøkelsesrapporten.

Ifølge prosedyren om vedtak skal vedtak skrives innen to uker etter konklusjonsmøtet med

familien. Fagutviklingskonsulent eller avdelingsleder godkjenner vedtaket.

Intervju

Intervjuene med de ansatte samsvarer med rutinene på de �este punkter. I saksveiledningen

gjennomgås sakene, og avdelingsleder / fagutviklingskonsulent skriver et kort internt notat som

kan �ettes til dokument. De ansatte fortalte at midtveisevalueringen per nå brukes mest som et

stoppunkt i undersøkelsen og for å få oversikt over hva som gjenstår. Videre at det skal lages en

ny mal for midtveisevaluering og at det også bør være fokus på å dokumentere vurderingene.

Vurderingene barneverntjenesten gjør skal føres inn i referater fra møter og hjemmebesøk, fra

barnesamtaler, i undersøkelsesrapport og i vedtak.

Vurderingene skal formidles til foreldrene og barn/ungdom underveis, slik at dette skal være

kjent for familiene. I konklusjonsmøte med foreldrene og konklusjonssamtale med barna, legger

barneverntjenesten frem sine vurderinger og det søkes enighet om hvilke hjelpetiltak som tilbys,

i samarbeid med foreldrene.

Noen av de ansatte sa at tjenesten har forbedringspotensial på å dokumentere vurderingene de

gjør. Saksveiledningen ble beskrevet som viktig for å lande og dokumentere vurderingene som

gjøres underveis i undersøkelsen.

Saksgjennomgang

I de gjennomgåtte sakene fant vi at barneverntjenesten dokumenterte nye relevante

opplysninger fortløpende gjennom hele undersøkelsen i 16 av 20 saker. Midtveisevaluering var

gjennomført i 10 av 17 saker, men vi så at det var generelt gjort mange vurderinger fortløpende i

sakene.
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I tre saker manglet dokumentasjon av hvorfor planlagte aktiviteter ikke ble gjennomført

I 16 av 19 saker fant vi at barneverntjenesten vurderte alle relevante opplysninger om barnets

omsorgssituasjon samt gjorde en samlet avsluttende vurdering av alle forhold som er kommet

frem i undersøkelsen.

I 10 av 16 saker har barneverntjenesten dokumentert hva barnet har sagt, samt hvordan

barneverntjenesten har vurdert og vektlagt barnets utsagn og syn. I de sakene vi fant mangler

handlet det om eksplisitt vekting og vurdering av barnas utsagn samt vurdering av barnets

beste. Sakene hvor barneverntjenesten ikke har snakket med barna vil naturlig nok mangle

dokumentasjon av barnets uttalelser.

3.2.4.  Konklusjon og vurderinger knyttet til konklusjon

Rutiner og kontrolltiltak

Barneverntjenesten har følgende rutiner for denne fasen av undersøkelsen: «Prosedyre for

gjennomføring av undersøkelser», «rutine for ansvarsfordeling mellom saksbehandler 1 og 2» og

«prosedyre for behandling av vedtak». Mal for vedtak og undersøkelsesrapport er i

barneverntjenestens fagsystem.

Rutinene beskriver at barneverntjenestens konklusjon formidles i konklusjonssamtale med

foreldre og barn/ungdom. I samtalen med partene skal relevant informasjon gjennomgås,

saksbehandler skal avklare familiens syn på hjelpebehov og formidle barneverntjenestens

vurdering av familiens hjelpebehov. Ved hjelpetiltak utformes tiltaksplan sammen med familien.

Det skal være en egen konklusjonssamtale med barn / ungdom, hvis dette ikke gjennomføres

skal det avklares med avdelingsleder og dokumenteres. Rutinene inneholder fremgangsmåte i

de saker der familien motsetter seg hjelpetiltak og barneverntjenesten vurderer det som høyst

nødvendig.

14 dager etter konklusjonssamtalen skal vedtak, undersøkelsesplan og eventuell tiltaksplan

være ferdig. Saksbehandler 1 er ansvarlig for dette, og dokumentene skal godkjennes av

avdelingsleder / fagutviklingskonsulent. Familien skal tilbys et møte for å gjennomgå

dokumentene.

Konklusjon på undesøkelsen og vurderinger knyttet til konklusjon drøftes i saksoppfølging med

veileder samt i avdelingsmøte ved behov.

Intervju

Intervjuene med de ansatte samsvarer med rutinene på de �este punkter. De ansatte fortalte at

drøftingene man har underveis i undersøkelsen med saksbehandler 2 og fagutviklingskonsulent

/avdelingsleder leder frem til konklusjonen. Det er en åpenhet med familien, og konklusjonen

skal dermed ikke være ukjent for verken familien eller for veileder ved konklusjonssamtalen. Det

er rom for å justere konklusjon og forslag om tiltak etter samtale med familien.

De �este av de ansatte fortalte at de konkluderer undersøkelsen i fagsystemet etter

konklusjonssamtalen. Vedtak og undersøkelsesplan skrives i etterkant, og så raskt som mulig.

Dette handler også om kapasitet og tidspress i avdelingene. Ansatte ved en avdeling fortalte at
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de konkluderer undersøkelsen i fagsystemet den datoen vedtak og undersøkelsesplanen

foreligger.

Fagutviklingskonsulent / avdelingsleder gjennomgår og godkjenner vedtak før de ferdigstilles. De

ansatte fortalte at de får vedtak tilbake for retting eller forbedring fra sin veileder.

Saksgjennomgang

I 17 av 20 saker var barneverntjenestens konklusjon av undersøkelsene logisk sett i henhold til

den samlede vurderingen, og gitt de utfordringene som er beskrevet. I 10 av 20 saker fant vi at

avslutningsvedtakene var i tråd med bvl. § 6-3 a. Flere av de øvrige vedtakene var generelt gode,

men manglet en eksplisitt vekting av barnets stemme eller en eksplisitt vurdering av barnets

beste.

Videre fant vi i 10 av 20 saker at undersøkelsen ikke var konkludert med vedtak innen frist.

Statsforvalteren har kontrollert sakene opp mot kommunens kvartalsvis rapportering av

fristoversittelser til oss, og vi har ikke funnet de nevnte sakene registrert som fristoversittelser.

3.3. Intervju av foreldre

Statsforvalteren �kk i innsendt dokumentasjon en liste over aktuelle foreldre og barn som vi

kunne kontakte for intervju. Vi ba barneverntjenesten sende familiene skriftlig informasjon fra

oss om tilsynet. Vi intervjuet seks foreldre og en ungdom. Oppsummert formidlet de vi intervjuet

et positivt inntrykk av barneverntjenestens undersøkelse. De fortalte at de følte seg møtt på en

god måte og opplevde tjenesten som �eksible og åpne. De �este ga uttrykk for at de hadde fått

god informasjon fra barneverntjenesten om innholdet i undersøkelsen og egne rettigheter.

3.4. Vurderinger og tiltak knyttet til koronapandemien

Barneverntjenesten har gjennom pandemien opplevd �ere avlysninger av møter og tre�punkt

enn normalt, og kommunen forteller at kombinasjonen av kommunesammenslåing og

pandemien har vært utfordrende. Til tross for dette forteller kommuneledelsen og de ansatte at

de har opprettholdt tilnærmet normal drift gjennom koronapandemien. I de gjennomgåtte

sakene fant vi ikke spor av at pandemien påvirket undersøkelsesarbeidet.

Statsforvalteren fant at planlagte undersøkelsesaktiviteter har blitt gjennomført til tross for

pandemien, og at undersøkelsene har blitt gjennomført innenfor fristen på tre måneder.

4.  Vurdering av faktagrunnlaget opp mot
aktuelt lovgrunnlag

I dette kapittelet vurderer vi faktagrunnlaget opp mot aktuelt lovgrunnlag fra kapittel 2.

4.1. Forberedelse og planlegging av undersøkelsen
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Statsforvalteren vurderer at barneverntjenesten avklarer meldinger innenfor frist på en uke og

dokumenterer sin gjennomgang og sine vurderinger i dokumentet meldingsavklaring. I

avklaringen gjør barneverntjenesten nødvendige akuttvurderinger der det er aktuelt. Videre

vurderer vi at tidligere kjennskap og informasjon om familien, samt om søsken skal inkluderes i

undersøkelsen, tas med i meldingsavklaringen. Barneverntjenesten formulerer hypoteser og

forslag til retning på undersøkelsen. I dokumentgjennomgangen manglet det meldingsavklaring i

en av sakene. Denne �kk Statsforvalteren ettersendt etter tilsynet, da den ikke var �ettet til et

dokument i saken fra fagsystemet. Det fremgikk av rutinene og intervjuene at

meldingsavklaringen skal ligge som dokument i saken.

Fargekodingen mottaksteamet gjør av sakene er en ny rutine i barneverntjenesten, og fremstår

som lite brukt etter at saken går til undersøkelse. I de aller �este sakene vurderer vi at

overgangen mellom mottak og de øvrige avdelingene fungerer ved at undersøkelsens oppstart

henger sammen med avklaringen og hypotesene mottak har gjort. Saksbehandlerne i de øvrige

avdelingene gjør videre sine vurderinger underveis om innholdet i undersøkelsen, sammen med

familien og i veiledning. Før første møte med familien lager saksbehandlerne et forslag til

undersøkelsesplan ut fra meldingsavklaringen og alvorlighetsgraden i saken. Denne gjennomgås

med familien og endres eventuelt i samarbeid med dem. Undersøkelsesplanene vi leste

inneholdt ikke tidspunkter for aktivitetene i undersøkelsen.

Noen av de ansatte fortalte at de lagde tidsplaner som et supplement til undersøkelsesplanen.

Statsforvalteren vurderer at det her er rom for forbedring og samkjøring mellom avdelingene

som jobber med undersøkelse slik at det ikke er fare for at det blir personavhengig hvordan

undersøkelsen planlegges. En god undersøkelsesplan vil bidra både til bedre kontroll og oversikt

for saksbehandler, og ikke minst en god oversikt til familien over hva som skal skje når i

undersøkelsen. Vi anbefaler barneverntjenesten å tydeliggjøre sine rutiner om

undersøkelsesplanens innhold.

Statsforvalteren vurderer likevel at barneverntjenesten ved å følge rutinene de har for mottak

og avklaring av melding, samt oppstart av undersøkelsen, arbeider på en systematisk måte i

planlegging og forberedelse av undersøkelsene. Dette bidrar til at oppstart av undersøkelsen blir

oversiktlig for foreldre og for barn. At undersøkelsesplanene må godkjennes av

fagutviklingskonsulent / avdelingsleder er en kvalitetssikring av arbeidet til den enkelte

saksbehandler.

Statsforvalteren vurderer at barneverntjenestens arbeid er i tråd med forsvarlighetskravet i

barnevernloven, som fordrer at barneverntjenestens arbeid skal være systematisk.

Undersøkelsene vi har gjennomgått i tilsynet vurderes som systematisk forberedt og planlagt.

4.2. Undersøkelsens gjennomføring – innhold, omfang og
fremdrift

Kartlegging av alle relevante forhold i barnets omsorgssituasjon

Når barneverntjenesten åpner undersøkelse skal barnets totale omsorgssituasjon kartlegges,

slik at barnet kan sikres forsvarlig omsorg og riktig hjelp til rett tid. Statsforvalteren vurderer ut

fra barneverntjenestens rutiner og intervjuene med de ansatte at det til en viss grad er en
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enighet om hvilke aktiviteter som skal gjennomføres i undersøkelsene, ut fra alvorlighetsgrad og

barnets situasjon. De gjennomgåtte sakenes karakter og alvorlighetsgrad er varierte, og vi ser at

barneverntjenesten tilpasser aktivitetene som gjennomføres.

Når vi vurderer at det til en viss grad er enighet om hvilke aktiviteter som skal gjennomføres i

undersøkelsene, er dette på bakgrunn av intervjuene der noen ansatte ga uttrykk for at det �ns

forskjeller mellom avdelingene på dette området. I tillegg har barneverntjenesten utfordringer

med mange vakante stillinger og høy andel nyansatte og nyutdannede i tjenesten.

Statsforvalteren ble informert om at barneverntjenesten høsten 2021 skal ha opplæring for alle

ansatte i metodikken til Øyvind Kvello. Dette vil etter vår vurdering være med på å lage en felles

faglig plattform i tjenesten for innholdet i undersøkelsene. Vi er også informert om at

barneverntjenesten arbeider med å ferdigstille rutinene for undersøkelsesarbeidet. Dette

vurderer vi er tiltak som vil bidra til å samkjøre praksisen mellom avdelingene som jobber med

undersøkelser.

Vi fant i 6 av 20 saker at det ikke var innhentet tilstrekkelig med informasjon om barnets

situasjon fra andre instanser. Dette handler i noen av sakene om at barneverntjenesten har

konkludert undersøkelsen før opplysningene har kommet inn, mens i andre saker vurderer vi at

barneverntjenesten burde ha innhentet fra �ere instanser enn det som er gjort. Vi anbefaler

barneverntjenesten å tydeliggjøre i rutinene sine at opplysninger skal purres på dersom de ikke

kommer inn, Gjennom intervjuene �kk vi inntrykk av at dette var vanlig praksis. Vi vurderer at

våre funn i sakene ikke er tegn på systematisk svikt i tjenesten, men et område for forbedring av

praksis.

Barnets rett til medvirkning

Hensynet til barnets beste og barnets rett til medvirkning og inn�ytelse er grunnleggende

prinsipp og hensyn i barneverntjenestens arbeid, og de henger tett sammen.

Barneverntjenesten skal, med mindre hensynet til barnets beste tilsier noe annet, alltid snakke

med barnet i en undersøkelse.

Barneverntjenestens rutiner og intervjuene med de ansatte formidlet at samtale med barna

alltid skal gjennomføres, og at et minimum var to samtaler. Med de mindre barna skal

medvirkning sikres i form av observasjoner av samspill og observasjoner i barnehage. I

saksgjennomgangen fant vi at det ikke var gjennomført samtaler i to av sakene, men

barneverntjenesten hadde forsøkt og det var dokumentert hvorfor det ikke ble gjennomført.

Videre fant vi i 5 av 15 saker at konklusjonssamtale med barnet manglet og derfor vurderte vi at

det ikke var snakket i tilstrekkelig grad med barnet.

Dette funnet ble noen av de ansatte overrasket over, mens andre ga uttrykk for at dette kunne

skje i noen saker. Noen av de ansatte ga uttrykk for et ønske om kompetanseheving i tjenesten

om samtaler med barn.

Samlet sett vurderer vi at barnets medvirkning er godt ivaretatt i sakene vi har lest. Utfra

rutinene og intervjuene vurderer vi at barneverntjenesten generelt sørger for at barnets rett til

medvirkning blir ivaretatt i undersøkelsesarbeidet. Vi vurderer at barneverntjenesten

gjennomfører observasjoner med de minste barna for å sikre deres medvirkning og undersøke

samspill med foreldrene. Vi anbefaler at barneverntjenesten legger inn temaet samtaler med

barn og barns medvirkning i sine planer for kompetanseheving, også med tanke på utfordringer

med nyansatte og nyutdannede i tjenesten.
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Samarbeid med foreldre

Statsforvalteren vurderer at foreldre får god og tilstrekkelig informasjon gjennom

undersøkelsene. Dokumentasjon fra sakene viser at foreldre får både skriftlig og muntlig

informasjon i oppstarten av undersøkelsen. Undersøkelsesplanen blir gjennomgått og endret

sammen med foreldrene.

Gjennom undersøkelsen ser vi at saksbehandlerne sender ut dokumentene i saken fortløpende.

Rutinene og intervjuene med de ansatte støtter dette funnet. Vi vurderer at barneverntjenestens

arbeid er i tråd med lovkrav på området.

Fremdrift

Barneverntjenestens rutiner for fremdrift og kvalitetssikring av undersøkelsen er samstemt med

de ansattes intervjuer. Statsforvalteren vurderer at barneverntjenesten har gode rutiner for å

sikre dette, og at de ansatte er godt kjent med ansvarsfordeling i undersøkelsesarbeidet.

Midtveisevaluering skal gjennomføres i alle sakene, og er viktig for å kontrollere hvor langt man

har kommet i undersøkelsen, hva som gjenstår og om man må gjøre endringer i planen. Vi

anbefaler barneverntjenesten å presisere i rutinen for midtveisevaluering hva som er formålet

med denne. Videre anbefaler vi at barneverntjenesten i større grad dokumenterer vurderingene

som gjøres i midtveisevalueringen.

4.3. Vurderinger underveis og til slutt i undersøkelsen

Barneverntjenesten har rutiner for dokumentasjon av vurderinger gjennom undersøkelsen, og

jevnlig saksoppfølging mellom saksbehandler og fagutviklingskonsulent/ avdelingsleder skal

kvalitetssikre at vurderinger gjøres og dokumenteres. De ansatte ga uttrykk for at de hadde tett

oppfølging fra sin veileder. Noen av de ansatte sa at tjenesten kunne bli bedre på å

dokumentere vurderingene de gjør underveis i undersøkelsen, og at det var noe uklart hvordan

vurderingene som ble gjort i drøftinger fra avdelingsmøtet ble dokumentert.

Dokumentgjennomgangen samsvarer med rutiner og intervjuer. Barneverntjenesten skriver

ulike referat som inneholder vurderinger samt undersøkelsesrapport og vedtak. Det manglet

midtveisevaluering i 7 saker, men vår vurdering er at det generelt ble gjort og dokumentert

vurderinger fortløpende i sakene.

Grunnet samsvar mellom rutiner og intervjuer sammenstilt med våre funn i

dokumentgjennomgangen er vår vurdering at barneverntjenesten vurderer alle relevante

opplysninger om barnets omsorgssituasjon og gjør en samlet avsluttende vurdering av alle

forhold som har kommet frem i undersøkelsen.

4.4. Konklusjonen på undersøkelsen

Vedtaket avslutter undersøkelsen

I de gjennomgåtte sakene fant vi fristbrudd i 10 av 20 saker. Fristbruddene var fra et par dagers

varighet til �ere uker over fristen. Fristbruddene var ikke meldt inn i kvartals- og

halvtårsrapporteringen. Gjennom dokumentgjennomgang og intervjuene fant vi at

barneverntjenestens praksis er å konkludere undersøkelsen i fagsystemet når konklusjonen er
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presentert for familien, og ikke når vedtaket er fattet. Vi vurderer at dette er feil praksis, og ikke i

tråd med bvl. § 6-9, jf. § 4-3 hvor det fremkommer tydelig at en undersøkelse først er konkludert

når vedtak er fattet. Dette gjelder både for saker der det skal settes inn tiltak og saker som

henlegges.

Gjennom tilsynet har vi forstått det slik at en avdeling i barneverntjenestens praksis er riktig på

dette området, men at de andre avdelingene ikke har samme praksis. Statsforvalteren har blitt

informert om at fagsystemet i sitt ordinæroppsett ikke har en funksjon som forhindrer at

undersøkelser kan avsluttes uten vedtak. Denne funksjonen har andre fagsystem. Andre

barneverntjenester gjør også denne feilen, at undersøkelser avsluttes uten at vedtak er fattet.

Barneverntjenesten har forsøkt å endre innstillingene i fagsystemet, men har fått bekreftet fra

leverandør at det er en systemfeil som gjør at dette ikke kan endres. Tjenesten må derfor lage

rutiner som sikrer at konklusjon av undersøkelsen og vedtak fattes samtidig, og får ikke

saksbehandlerstøtte fra fagsystemet på dette området.

I et rettsikkerhetsperspektiv vil det være uheldig om familien må vente i lang tid på å få det

skriftlige vedtaket, slik at personen kan klage. Dette kan eksempelvis være tilfelle i saker der en

av foreldrene er uenig i henleggelse av undersøkelsen. Det vil også være problematisk dersom

tiltak får forsinket oppstart, som følge av at man venter på det skriftlige vedtaket. I sistnevnte

tilfeller kan man stille spørsmål ved om barnet da får nødvendig hjelp til rett tid.

Statsforvalteren ser positivt på barneverntjenestens praksis med å sette av tid i etterkant av

konklusjonssamtalene, slik at familiene kan tenke seg om og gi tilbakemelding på om de ønsker

foreslåtte eller andre tiltak. Vi ønsker ikke at barneverntjenesten endrer på dette for å rekke

undersøkelsesfristen. Barneverntjenesten må være bevisste på at undersøkelsesfristen løper

frem til vedtaket er fattet skriftlig, og deretter tilpasse dette i tidsplanene for aktivitetene og

fremdriften i undersøkelsen. Videre må barneverntjenesten endre rutinene for vedtak slik at

dette fremgår tydelig for de ansatte.

Vekting av barnets mening og vurdering av barnets beste

Vi vurderer at i nesten alle de gjennomgåtte sakene var barneverntjenestens konklusjon av

undersøkelsen logisk sett i henhold til den samlede vurderingen, og gitt de utfordringene som

var beskrevet i saken.

10 av 20 avslutningsvedtak var etter vår vurdering i tråd med bvl. § 6-3a. I de resterende 10

manglet en god nok vekting av barnets mening samt en eksplisitt og god nok barnets beste

vurdering.

Vedtakene innehold hva som var barnets synspunkt. De tre vilkårene i bvl. § 6-3a henger

sammen og påvirker hverandre. Det vil for eksempel være vanskelig å gjøre en god nok barnets

beste vurdering dersom vekting av barnets synspunkt ikke foreligger.

Selv om vi fant mangler knyttet til bvl. § 6-3a i �ere av vedtakene, vurderer vi at manglene ikke er

av et slikt omfang at det utgjør systematisk svikt.. Vi forutsetter at barneverntjenesten jobber

med maler, veiledning og godkjenning av vedtak, slik at de nevnte manglene blir rettet opp.

4.5. Internkontroll og styring
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Statsforvalteren vurderer at barneverntjenesten har rutiner som beskriver hva som skal gjøres i

de ulike fasene av undersøkelsen, og gode nok systemer for å kontrollere og har oversikt over at

arbeidet blir forberedt og gjennomført på en planmessig måte. Saksbehandlerne og veileder har

jevnlige veiledning gjennom undersøkelsen. I intervjuene var det noe ulikt hvor aktivt rutinene

ble brukt i det daglige arbeidet. Vi vurderer at kommunen må jobbe videre med å implementere

rutinene hos de ansatte og hos avdelingslederne, som en del av å sikre så lik praksis som mulig

på tvers av avdelingene.

Gjennom veiledning med de ansatte og gjennomgang og godkjenning av undersøkelsesplaner,

undersøkelsesrapport og vedtak kontrollerer avdelingslederne og fagutviklingskonsulentene at

undersøkelsene utføres i samsvar med lov, forskrift og faglige retningslinjer.

Vi vurderer at tjenestens praksis med å formelt avslutte undersøkelser før vedtak fattes er

brudd på fristbestemmelsen i § 6-9 andre ledd. Vi forutsetter at tjenesten iverksetter relevante

styringsaktiviteter som sikrer at praksis i samtlige avdelinger blir i samsvar med barnevernloven.

Gjennom intervjuene og rutinene forsto vi at barneverntjenesten har rutiner for opplæring av

nyansatte og ekstra veiledning til denne gruppa. Vi intervjuet ingen nyansatte i tilsynet, og kan

derfor ikke si noe om hva nyansatte selv mener om sin oppfølging og opplæring i tjenesten. De

ansatte vi intervjuet ga uttrykk for å bli godt fulgt opp med veiledning.

Ut fra den samlede informasjonen vi har fått vurderer vi at barneverntjenesten har et system for

opplæring og veiledning av ansatte i sitt arbeid med undersøkelser, og at denne tilpasses den

enkelte. Vi er samtidig gjort kjent med at tjenesten har utfordringer med en stor andel

nyansatte, og at ikke alle har ønsket å bli i tjenesten. Kommunen har startet med

kompetansekartlegging av de ansatte, og har planer for felles kompetanseheving i tjenesten.

Videre skal barneverntjenesten utarbeide en kompetanseplan. Dette vil bli viktig med tanke på

krav til kompetanse i ny barnevernlov. Vi vurderer at kommunen jobber med tiltak rettet mot å

rekruttere og beholde ansatte i barneverntjenesten samt videreutvikle opplæring og plan for

kompetanseheving.

Statsforvalteren vurderer at barneverntjenesten og kommunen har systemer for å rapportere

om praksis som ikke er i tråd med regelverket / rutiner og iverksetter korrigerende tiltak ved

behov. Kommunens organisering og delegering av ansvar er klar, og ansvars- og

rapporteringslinjene mellom enhetsleder og øvrig kommuneledelse satt i system med rutiner og

regelmessige møter. I intervjuene fremkom det at noen hadde fått for lite opplæring i hva som

er avvik og hvordan det skal meldes. Statsforvalteren anbefaler barneverntjenesten å

tydeliggjøre for de ansatte hva som menes med faglige avvik i arbeidet saksbehandlerne gjør. Vi

vurderer ut fra intervjuene med kommuneledelsen og enhetsleder at avvik og kultur rundt å

melde avvik er et tema som med jevne mellomrom tas opp i alle enhetene i kommunen.

Vi vurderer ut fra dette at internkontrollen i barneverntjenesten og kommunen er i tråd med

lovkrav, men har rom for forbedring. Barneverntjenesten er i prosess med å få besatt to

stillinger som blant annet skal ha særlig ansvar for internkontrollen. Vår anbefaling er at det

utarbeides årshjul for internkontrollen og at tjenesten selv gjennomfører mappekontroller med

utvalgte tema. Vårt inntrykk gjennom tilsynet er at barneverntjenesten og kommunen har

oversikt over risiko i egen tjeneste og setter inn tiltak for å unngå avvik og svikt. Dette kan med

fordel skriftliggjøres i en risiko- og sårbarhetsanalyse.
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5. Statsforvalterens konklusjon

Statsforvalterens konklusjon er at barneverntjenesten i Indre Østfold kommune ikke sørger for

at vedtak fattes innen undersøkelsesfristen, noe som utgjør et brudd på barnevernloven § 6-9

andre ledd jf. § 4-3 første ledd.

Statsforvalterens vurdering utover dette lovbruddet er at barneverntjenesten i Indre Østfold

kommune gjennom sin styring og ledelse sikrer en forsvarlig planlegging og gjennomføring av

undersøkelser. Dette er i samsvar med aktuelle lovkrav i barnevernloven og forvaltningsloven.

6. Oppfølging av påpekt lovbrudd

Statsforvalteren ber Indre Østfold kommune om å endre sin praksis ved avslutning av

undersøkelser. Kommunen må iverksette nødvendige tiltak slik at praksis blir i tråd med lovkrav

og at eventuelt svikt kan oppdages og rettes. Lovbrudd etter tilsyn skal rettes så raskt som

mulig, jf. føringer fra Helsetilsynet.

Vi ber kommunen om en plan for hvordan lovbruddet vil bli rettet. Planen skal inneholde

følgende elementer:

Tiltak som skal settes i verk for å rette lovbrudd

Tidspunkt og ansvar for gjennomføring av tiltak

Hvordan ledelsen vil følge med på og kontrollere at tiltakene blir iverksatt

Når kommunen forventer at lovbrudd skal være rettet, eventuelt frister som blir satt for å

sikre

I tillegg til plan ber vi om å få tilsendt oppdaterte rutiner og prosedyrer som viser hvordan

kommunen skal avslutte undersøkelser i tråd med lovkrav.

Vi ber om at plan og eventuelle vedlegg sendes til oss innen 20.12.2021.

Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet

I dette vedlegget omtaler vi hvordan tilsynet ble gjennomført, og hvem som deltok.

Varsel om tilsynet ble sendt 30.6.2021. Tilsynet ble innledet med informasjonsmøte den

21.9.2021, og intervjuer ble gjennomført denne dagen samt 22.9.2021. Oppsummerende møte

med gjennomgang av funn ble gjennomført 24.9.2021.

Statsforvalteren �kk tilsendt dokumenter på forhånd. Følgende dokumenter ble gjennomgått og

vurdert som relevante for tilsynet:

Styringsdokumenter
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Organisasjonskart over kommunens tjenester

Organisasjonskart barneverntjenesten

Ansvar og myndighet for ansatte i Indre Østfold

Delegering av myndighet

Utkast til myndighetskart barneverntjenesten

Rammer for styring og ledelse

Intern møtestruktur i barneverntjenesten

Risikovurdering korona

Virksomhetsplan 2021

Prosedyre for opplæring i barnevern i Indre Østfold barneverntjeneste

Midlertidig retningslinje for innvilgelse av etter- og videreutdanninger samt serti�seringer

for 2021 og 2022

Rutiner og sjekklister

Rutine for ansvarsfordelingen mellom saksbehandler 1 og 2

Prosedyre for Indre Østfold barnevernvakt / mottak

Prosedyre for mottak og behandling av bekymringsmeldinger i Indre Østfold

barneverntjeneste

Prosedyre for behandling av vedtak i Indre Østfold barneverntjeneste

Prosedyre for hastesaker i Indre Østfold barneverntjeneste

Prosedyre for gjennomføring av undersøkelse

Prosedyre for behandling av saker med begrenset innsyn

Fagutviklingskonsulenten

Kategorisering av meldinger og undersøkelser

Innhold i undersøkelsen

Idebank / spørsmålsbank for tiltaksplaner, undersøkelsesplaner,

foreldreferdighetsintervju barnesamtale

Mitdtveisevalueringer/halvtidsevalueringer

Saksoppfølging

VISMA-veileder, digital

Melde avvik

Avviksprosess

Innmeldt avvik, eksempel

Statsforvalteren gjennomgikk 20 saksmapper fra de siste avsluttende undersøkelsene regnet fra

dato for varsel om tilsyn. Det fremgikk av saksmappene om det hadde vært meldinger og/eller

undersøkelser tidligere. Vi gjennomgikk saksmappene hos Statsforvalteren i forkant av tilsynet. I

dette tilsynet har vi gjennomført samtaler med et seks foreldre og en ungdom som nylig har hatt

undersøkelse i Indre Østfold kommune.

Følgende fra kommunen ble intervjuet:

Roger Sommernes, barnevernkonsulent

Stine Sanna, barnevernkonsulent 

Maiken Høgli, barnevernkonsulent 

Trine Fjellstad, barnevernkonsulent

Lise Falkenburger, fagutviklingskonsulent og seniorrådgiver
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Ann-Kristin Olson, barnevernkonsulent

Gry A, Haugen, avdelingsleder Linda K. Lorentsen, enhetsleder Bodhild K. Lang, seksjonsleder

Synnøve Rambek, kommunaldirektør Georg Smedhus, kommunedirektør

Følgende deltok fra tilsynsmyndigheten:

Observatør fra Helsetilsynet, Sverre C. Lerum 

Revisor, seniorrådgiver Torill Norevik Gundersen 

Revisor, seniorrådgiver Christine Pahle Valner 

Revisor, seniorrådgiver Jonas Frislid Jarfonn 

Revisjonsleder, seniorrådgiver Ragne Marie Mostad

Med hilsen

Bente Rygg 

avdelingsdirektør 

Sosial- og barnevernsavdelingen

Ragne Marie Mostad Seniorrådgiver/revisjonsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Indre Østfold kommune, barnevernstjenesten      Postboks 34     1861    TRØGSTAD

Alle tilsynsrapporter fra dette landsomfattende
tilsynet

2020–2021 Undersøkelser i barnevernet
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