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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/84 
Dokumentnr.: 88 
Løpenr.: 317921/2022 
Klassering: 3014-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 12.12.2022 22/47 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

 
Fredrikstad, 17.11.2022 
 
 
 
 

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.: 89 
Løpenr.: 317930/2022 
Klassering: 3014-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 12.12.2022 22/48 

 

Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalgets leder og nestleder signerer protokoll 

 
Fredrikstad, 17.11.2022 
 
 
 

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.: 2022/82 
Dokumentnr.: 38 
Løpenr.: 326576/2022 
Klassering: 3014-188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 12.12.2022 22/49 

 

Oppfølgingsrapport til forvaltningsrevisjonsprosjekt " Gebyrer på vann- og 
avløpsområdet", Indre Østfold kommune 

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

vann- og avløpsområdet», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til 
etterretning. 
 

 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Gebyrer på vann- og avløpsområdet», til etterretning. 
 
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å fullføre investeringer som sikrer en 
god forvaltning, samt fullføre planlagte tiltak for lukking av avvik i tråd med 
kommunestyrets vedtak av 10.02.2021.  
 

 

 
Fredrikstad, 29.11.2022 
 
 

Vedlegg 
• Oppfølgingsrapport «Gebyrer på vann- og avløpsområdet», datert den 23.11.2022.  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

• Kommunestyre sak 022/21 den 10.02.2021 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Gebyrer 
på vann- og avløpsområdet». 

 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget og kommunestyret behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport som 
omhandlet kommunens gebyrer på vann- og avløpsområdet. I henhold til kommunelovens 
§23-2, e) skal kontrollutvalget sørge for at vedtak, som kommunestyret treffer ved 
behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp. 
Kontrollutvalget følger opp vedtaket ved at revisjonen har utformet en oppfølgingsrapport, 
denne ligger som vedlegg til saken. 
 
Kommunestyrets vedtak i sak 022/21 den 10.02.2021 var følgende:  
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«1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Gebyrer på vann- og avløpsområdet» til 
etterretning, og ber administrasjonen følge opp de fire anbefalinger som fremkommer av 
rapporten. Herunder skal kommunen: 

o innarbeide kontroll av artsbruk i sin rutine for å sikre korrekt bokføring av drifts- og 
investerings-utgifter 

o ferdigstille arbeidet med å etablere og dokumentere fordeling av henførbare interne 
tjenester til vann- og avløpsområdene. Videre er det viktig at disse blir synliggjort i 
selvkostkalkylene som indirekte kostnader, og ikke direkte kostnader. 

o videreføre arbeidet med risikoanalyser og bruke dem som grunnlag for planlegging 
o sørge for å gjennomføre investeringer som sikrer en god forvaltning, herunder 

planlagte tiltak for lukking av avvik.»  
 
Revisjonen har i sin oppfølgingsrapport kontrollert hvorvidt de fire punktene i 
kommunestyrets vedtak er fulgt opp av kommunen. Revisjonens vurdering og konklusjon er 
følgende: 
 

«Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad kommunestyrets vedtak i sak 
022/21 er fulgt opp. Revisjonen har konkludert med at 3 av 4 kulepunkter er fulgt opp. Ett av 
kulepunktene (nr. 4) har vi vurdert som påbegynt, men ikke ferdigstilt. 
 
Kommunen bør videre fokusere på å: 

 fullføre investeringer som sikrer en god forvaltning 
 fullføre planlagte tiltak for lukking av avvik» 

 
Kommunedirektøren har kommet med sin uttalelse til oppfølgingsrapporten. Dette ligger i sin 
helhet på side 11 i rapporten. 
Kommunedirektøren skriver blant annet følgende: 

«Kommunedirektøren tar rapporten etterretning. Revisjonen ber i oppfølgingspunkt 4 
om å sørge for å gjennomføre investeringer som ikke er ferdigstilt. Gjennomføring av 
vann/avløpsinvesteringer er tidkrevende, og har ikke vært praktisk mulig på så kort 
tid. Kommunedirektøren har fokus på å følge fremdriftsplan for lukking av avvik til 
forhold til krav fra Statsforvalteren og i tråd med kommunestyrets vedtak.» 

Vurdering 
Samlet sett vurderer sekretariatet at dataene som er benyttet er tilstrekkelig som grunnlag 
for oppfølgingsrapportens vurderinger og konklusjoner. Siden dette er en oppfølgingsrapport 
er det ikke gjennomført kontrollhandlinger av kommunens praksis, det er kontrollert 
kommunens systemer og rutiner. 
Sekretariatet vurderer at kommunedirektøren slutter seg til revisjonens konklusjon. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og kommunedirektørens uttalelse til 
rapporten til etterretning. 
Sekretariatet anbefaler videre at kontrollutvalget legger revisjonens vurderinger og 
konklusjon til grunn i sitt forslag til vedtak i kommunestyret. Det bør der fremkomme at 
kommunedirektør skal fullføre investeringer som sikrer en god forvaltning, samt fullføre 
planlagte tiltak for lukking av avvik i tråd med kommunestyrets vedtak av 10.02.2021.  
Sekretariatet vurderer at det ikke er nødvendig med ytterligere oppfølging utover dette. 
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1 Innledning 

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

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

opp. 

 

Revisjonen gjennomførte forvaltningsrevisjonen «Gebyrer på vann- og avløpsområdet» i Indre Østfold 

kommune i 2020. Rapporten fra revisjonen ble behandlet i kontrollutvalget i sak 21/3 den 01.02.2021 

og i kommunestyret i sak 022/21 den 10.02.2021. Kommunestyret vedtok i saken at vedtaket skulle 

følges opp med en oppfølgingsrapport levert av revisjonen. Oppfølgingsrapporten skal behandles av 

kontrollutvalget og kommunestyret. 

 

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

dersøkelsen. 
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2 Gjennomføring av undersøkelsen 

 Oppfølgingskriterier 

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

forvaltningsrevisjonsrapporten er fulgt opp.  

 

Kommunestyret i Indre Østfold kommune fattet følgende vedtak i sak 022/21, pkt. 1:  

 

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Gebyrer på vann- og avløpsområdet» til etterretning, 

og ber administrasjonen følge opp de fire anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal 

kommunen: 

 innarbeide kontroll av artsbruk i sin rutine for å sikre korrekt bokføring av drifts- og investerings-

utgifter 

 ferdigstille arbeidet med å etablere og dokumentere fordeling av henførbare interne tjenester til 

vann- og avløpsområdene. Videre er det viktig at disse blir synliggjort i selvkostkalkylene som 

indirekte kostnader, og ikke direkte kostnader. 

 videreføre arbeidet med risikoanalyser og bruke dem som grunnlag for planlegging 

 sørge for å gjennomføre investeringer som sikrer en god forvaltning, herunder planlagte tiltak 

for lukking av avvik. 

 

I denne oppfølgingsrapporten beskrives det hvordan vedtaket er arbeidet med, og revisjonen gjør en 

vurdering av i hvilken grad administrasjonen har fulgt opp vedtaket. 

 

 Metode og datagrunnlag 

Revisjonen ba, i e-post til kommunedirektøren datert 8.09.2022, om en redegjørelse for hvilke tiltak som 

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

dokumenteres så langt det lar seg gjøre. 

 

Kommunens kontaktperson har i e-post til revisjonen, datert 3.10.2022, redegjort for kommunens opp-

følging av kommunestyrets vedtak. 

 

Revisjonen har gjennomført vurderinger på bakgrunn av administrasjonens redegjørelse og oversendt 

dokumentasjon. 

 
Videre har kommunedirektøren hatt anledning til å uttale seg om denne rapporten før den ble sendt til 
behandling i kontrollutvalget i Indre Østfold kommune. Kommunedirektørens uttalelse er vedlagt rappor-
ten (kapittel 5.2).  
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3 Gebyrer på vann- og avløpsområdet 

 Bakgrunn for vedtaket 

I forvaltningsrevisjonen undersøkte vi tre hovedproblemstillinger: 

1. Er det etablert tilfredsstillende rutiner som sikrer korrekt beregning av selvkostgebyrer? 

2. Er indirekte kostnader beregnet i tråd med lov/forskrift og eventuelle egne rutiner? 

3. Har de tidligere kommunene sørget for god forvaltning av VA-området? 

 

Revisjonen fant at de sammenslåtte kommunene har hatt gode rutiner for å sikre korrekt beregning og 

etterkalkyler for selvkost. Indre Østfold kommune videreførte disse rutinene og har brukt korrekte tall i 

budsjettsammenheng, samt hadde gode rutiner som i hovedsak sikret riktig regnskapsføring. 

 

De sammenslåtte kommunene hadde i hovedsak beregnet og dokumentert de indirekte kostandene 

ifølge gjeldende retningslinjer og rutiner. 

 

Vi fant også at de tidligere kommunene delvis sørget for god forvaltning av VA-området, men på avløps-

området hadde ikke kommunen i stor nok grad sørget for god forvaltning. 

 

Vi fant enkelte forbedringsområder som resulterte i anbefalinger innenfor følgende områder: 

 Kontroll av inngående faktura mht. artsbruk. 

 Dokumentasjon av indirekte henførbare kostnader. 

 Risiko – og sårbarhetsanalyser. 

 Gjennomføring av investeringer som sikrer god forvaltning samt lukking av avvik. 

 

Det ble fremmet 4 anbefalinger i rapporten som dannet grunnlaget for de fire kulepunktene i kommune-

styrets vedtak. Det redegjøres for oppfølging av disse 4 kulepunktene fortløpende nedenfor. 

 

 Kulepunkt 1 – Kontroll av artsbruk 

3.2.1 Bakgrunn 

Bakgrunnen for revisjonens anbefaling og kommunestyrets vedtak var at vi så at kommunen har brukt 

«Kontrollsteget1» der anviste fakturaer ble gjenstand for kontroll før overføring til regnskapssystemet. 

Denne rutinen manglet vurdering av om det er brukt korrekt art slik at man også sikrer riktig regnskaps-

føring i drifts- og investeringsregnskapet.  

 

På bakgrunn av dette vedtok kommunestyret at kommunen skal: 

 vurdere å innarbeide kontroll av artsbruk i sin rutine for å sikre korrekt bokføring av 

drifts- og investeringsutgifter 

 

 

 

                                                      
1 En kontroll som utføres, etter fastsatte parameter i den elektroniske fakturaflyten, etter at en faktura er attestert og 

anvist og før utgiftsposten blir overført til selve regnskapet. Hvilke fakturaer som skal kontrolleres bestemmes av 

valgte styringsparameter i regnskapssystemet.  
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3.2.2 Administrasjonens redegjørelse  

Administrasjonen skriver i sin redegjørelse at de har laget en prosedyre, «Prosedyre for kontering, at-

testasjon, anvisning og inntektskontroll» som ligger i kvalitetssystemet Compilo. Denne tar for seg hvilke 

kontroller regnskapskontoret skal gjøre på alle fakturaer over kr 300 ved gjennomføring av internkontrol-

len i «Kontrollsteget».  

 

Revisjonen har fått forelagt prosedyren. Det fremkommer at de som har fullmakt til å kontere og attes-

tere skal påse at korrekt art, ansvarssted, funksjon og eventuelt prosjektnummer og/eller objektnummer 

er korrekt påført. 

3.2.3 Revisjonens vurderinger 

Basert på administrasjonens redegjørelse er det vår oppfatning at kommunen har innarbeidet kontroll av 

artsbruk i sin rutine som vil sikre riktig regnskapsføring i drifts- og investeringsregnskapet.   

Vi finner derfor at kommunestyrets vedtak på dette punktet er oppfylt.  

 

 Kulepunkt 2 – Fordeling av henførbare indirekte tjenester 

3.3.1 Bakgrunn 

Indirekte kostnader i de sammenslåtte kommunene var på tidspunkt for forvaltningsrevisjonen, og for 

budsjett 2020, i stor grad beregnet og dokumentert i henhold til gjeldende regelverk og egne rutiner. Vi 

fant imidlertid at en av kommunene har hatt avvikende praksis slik at de indirekte kostnadene ikke har 

vært synliggjort i tilstrekkelig grad. Revisjonen oppfattet det som viktig at disse ble synliggjort i selvkost-

kalkylene som indirekte kostnader, og ikke direkte kostnader. 

 

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret at kommunen skal: 
 ferdigstille arbeidet med å etablere og dokumentere fordeling av henførbare interne tje-

nester til vann- og avløpsområdet og synliggjøre dette som indirekte kostnader  

3.3.2 Administrasjonens redegjørelse  

Ifølge administrasjonens redegjørelse er det motstridende interesser om man skal følge håndtering av 

indirekte kostnader i veiledningen for beregning av selvkost, eller om man skal følge KOSTRA-veiled-

ningen for å få et så korrekt tjenesteregnskap som mulig med riktig momsbehandling. 

 

Det fremkommer at Indre Østfold kommune har valgt å prioritere føringer etter KOSTRA-veiledningen 

og riktig momsbehandling på bilagene høyere enn behandling av indirekte kostnader i tråd med veiled-

ningen for selvkostberegning. Det betyr at når man mottar en faktura som skal fordeles på flere tjeneste-

områder så fordeles fakturaen etter gitte fordelingsnøkler. På denne måten er de indirekte kostnadene i 

selvkostregnskapet lavere enn hva man tidligere har hatt i de gamle kommunene. Behandling av de in-

direkte kostnadene kommer fram i etterkalkylen for selvkost VARSF. 

 

Revisjonen har fått oversendt etterkalkyle for 2021 i forbindelse med revisjonen av årsregnskapet 2021.  

Kommunen har i sin «Etterkalkyle 2021», ulike ansvar med funksjon 120, som er definert som støtte-

funksjoner og blir tilført selvkostområdet gjennom indirekte kostnader.  

Vår gjennomgang av kommunens regnskap viser at enkelte kostnader, som er ført som direkte kostan-

der, kanskje kan vurderes som indirekte kostnader. 
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3.3.3 Revisjonens vurderinger 

Basert på administrasjonens redegjørelse og revisjonens kontroll av etterkalkyle for 2021 er det vår vur-

dering at kommunen på dette punktet har oppfylt kommunestyrets vedtak.  

 

Regnskapsføringen vil fremkomme under direkte driftskostnader i selvkostregnskapet. Vi registrerer 

imidlertid at klassifisering av enkelte kostnader som direkte/indirekte bør kontrolleres nærmere. Slik kon-

troll vil gjennomføres ved revisjon av kommunens årsregnskap for 2022. 

 

 Kulepunkt 3 – Videreføre arbeidet med risikoanalyser 

3.4.1 Bakgrunn 

I forvaltningsrevisjonen fant vi at de tidligere kommunene delvis har sørget for god forvaltning av VA-

området. De sammenslåtte kommunene gjennomførte risikoanalyser/kartlegginger innenfor vannområ-

det. På avløpsområdet manglet det risikoanalyser/kartlegginger fra Eidsberg kommune. Vi mente at det 

var viktig at dette arbeidet ble videreført i ny kommune.  

 

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret at kommunen skal: 
 videreføre arbeidet med risikoanalyser og bruke dem som grunnlag for planlegging  

3.4.2 Administrasjonens redegjørelse  

Ifølge administrasjonens redegjørelse er det utarbeidet en kommunedelplan for perioden 2023-2034, 

som vil danne grunnlaget for det videre arbeidet innenfor vann- og avløpsområde.  Første behandling i 

kommunestyre var 16.06.22 i sak 85/22. Planen er ute på høring og vil sluttbehandles i november/de-

sember 2022. Risikoanalyser er en del av grunnlagsmaterialet for å utarbeide denne planen. ROS-ana-

lyser blir også utarbeidet for de ulike prosjektene i prosjekteringsfasen.  

 

Revisjonen har fått forelagt sakspapirene fra kommunestyresak 85/22. 

3.4.3 Revisjonens vurderinger 

Basert på administrasjonens redegjørelse og gjennomgang av dokumentasjon er det vår vurdering at 

kommunen har videreført arbeidet med risikoanalyser og bruker dem som grunnlag for planlegging. 

Kommunestyrets vedtak på dette punktet vurderer vi dermed som oppfylt. 
 

 Kulepunkt 4 – Sørge for å gjennomføre investeringer  

3.5.1 Bakgrunn 

Som nevnt fant vi at det de tidligere kommunene delvis har sørget for god forvaltning av VA-området. 

Våre undersøkelser viste at kommunenes investeringer på vannområdet beløpsmessig var på nivå med 

vedtatte hovedplaner, og vi fant ingen indikasjoner på at forvaltningen på området hadde vært mangel-

full. På avløpsområdet fant vi imidlertid at det manglet hovedplaner og koordinering, samt at det var av-

dekket alvorlige avvik. I Fylkesmannens tilsynsrapporter utført på AHSA avløpsanlegg i 2019 og Askim 

avløpsnett i 2020 ble det avdekket mange avvik. 
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Fylkesmannen presiserte overfor kommunen at gjentakende brudd på tillatelse er svært alvorlig og at en 

av hovedårsakene til dette var at AHSA og Askim kommune ikke hadde driftet og vedlikeholdt avløps-

nettet på en tilfredsstillende måte. Revisjonen konkluderte med at de tidligere kommunene ikke i stor 

nok grad hadde sørget for god forvaltning på avløpsområdet. 

 

Indre Østfold kommune hadde ved kommunesammenslåingen overtatt ansvar for oppfølging av Fylkes-

mannens tilsynsrapporter.  

 

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret at kommunen skal: 

 sørge for å gjennomføre investeringer som sikrer en god forvaltning, herunder planlagte 

tiltak for lukking av avvik.  

3.5.2 Administrasjonens redegjørelse  

Ifølge administrasjonens redegjørelse har kommunen arbeidet systematisk og målrettet for å få kontroll 

på den alvorlige avløpssituasjonen, som ble avdekket under tilsynet ved tidligere AHSA IKS og Askim 

avløpsnett. Etter tilsynsrapportene utarbeidet kommunen en forpliktende plan for retting av avvik. Etter 

behandling i kommunestyret 16.09.20 i sak 106/20 «Plan for retting av avvik etter Fylkesmannens in-

speksjon av avløpsanlegget», ble tiltaksplan med milepæl oversendt Statsforvalter den 25.09.2020. 

Indre Østfold kommune har iverksatt og skal iverksette tiltak for å etterleve plan for lukking av avvik.  
 

Følgende dokumentasjon er journalført fra og med at planen for retting av avvik ble vedtatt: 
 25.09.2020 IØK oversender plan for retting av avvik etter Fylkesmannens inspeksjon av avløps-

anlegg. 

 11.11.2020 IØK mottar svar fra Fylkesmannen i Oslo og Viken, Oppfølging etter tilsyn ved 

AHSA avløpsanlegg (2019.36.I.FMOV) og Askim ledningsnett (2020.044.IFMOV)- Varsel om 

tvangsmulkt. 

 17.12.2020 IØK oversender orientering om gjennomført tiltak for retting av avvik etter Fylkes-

mannens inspeksjon av avløpsanlegg – avviks og internkontrollsystem. 

 13.04.2021 IØK mottar bekreftelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken på mottak av dokumen-

tasjon knyttet til retting av avvik etter tilsyn. 

 30.06.2021 IØK oversender orientering om gjennomført tiltak for retting av avvik – Miljørisiko-

vurdering og beredskapsplan. 

 19.10.2021 IØK mottar bekreftelse fra Statsforvalter på innsendt dokumentasjon vedrørende 

miljørisikovurdering og beredskapsplan. 

 22.12.2021 IØK oversender klimaregnskap vann og avløp 2020 til Statsforvalter. 

 01.10.2022 IØK oversender Mulighetsstudie for helhetlig avløpssituasjon til Statsforvalteren. 

 

Tiltak som gjenstår, er ifølge kommunen:  

 «Kartlegging av overløp og overløpsmåling – frist 31.12.2022. Arbeidet er godt i gang. Det mon-

teres nøyaktige overløpsmålinger på våre avløpsstasjoner. Har i dag montert på 18 stk og vil i 

løpet av høsten montere ytterligere på 54 utvalgte avløpsstasjoner. Vi holder også med en mil-

jørisikovurdering hvor vi kartlegger miljøstatus ved våre utslippspunkt. I studien tar vi også hen-

syn til mulige fremtidige krav som f.eks. mikroplast.  

 

 Energistyringssystem – frist 31.12.2022. Arbeidet er godt i gang. Vi arbeider målrettet med å få 

ned energiforbruket. Har i disse dager gått over til led lys. Energiforbruket på pumper og ulike 

tekniske installasjoner blir trendet og overvåket via vårt styresystem. I mulighetsstudiet for frem-

tidig renseanlegg, ser vi også på ulike klimatiltak. 
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 Overholdelse av dagens rensekrav – frist 01.01.2025. Revaug renseanlegg er under ombygging 

og vil etter plan klare dagens rensekrav innen tidsfristen. 

 

I tillegg til plan for å lukke avvik er det lagt frem en sak «Forprosjekt – Ombygning av AHSA ren-

seanlegg» for kommunestyret 26.10.2021 – sak nr 137/21, hvor kommunalområde får fullmakt 

til å gå videre med detaljprosjektering og utbygging av Revhaug renseanlegg (AHSA) med ut-

gangspunkt i forprosjektet.» 
 
Revisjonen har mottatt kommunestyresak 106/20, 137/21 og 85/22. 

3.5.3 Revisjonens vurderinger 

Basert på administrasjonens redegjørelse og gjennomgang av dokumentasjon er det vår vurdering at 

kommunen har satt i gang arbeidet med å gjennomføre investeringer som sikrer en god forvaltning. 

Det er også planlagt tiltak for lukking av avvik. Revisjonen vurderer på bakgrunn av dette at kommune-

styrets vedtak på dette området er påbegynt, men ikke ferdigstilt. 
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4 Konklusjon 

Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad kommunestyrets vedtak i sak 022/21 er 

fulgt opp. Revisjonen har konkludert med at 3 av 4 kulepunkter er fulgt opp. Ett av kulepunktene (nr. 4) 

har vi vurdert som påbegynt, men ikke ferdigstilt. 

 

Kommunen bør videre fokusere på å: 

 fullføre investeringer som sikrer en god forvaltning 

 fullføre planlagte tiltak for lukking av avvik 

 

 

 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy, 23.11.2022 

 

 

      Jolanta Betker (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor 

Madeleine Strandin (sign.) 

utførende revisor 
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5 Dokumentliste 

 Relevante dokumenter 

Redegjørelse for oppfølging per e-post, datert 3.10.2022 (se kapittel 5.3), med følgende vedlegg: 
1. Prosedyre for kontering, attestasjon, anvisning og inntektskontroll 
2. KS sak 85/22 Kommunedelplan vann og avløp til høring og offentlig ettersyn 
3. KS sak 85/22 Kommunedelplan for vann og avløp 2023-2034 
4. KS sak 85/22 Delrapport 1 – Strategi og handlingsplan for kommunedelplan vann og avløp 

2023-2034 
5. KS sak 85/22 Delrapport 4 – Mål for kommunedelplan vann og avløp 2023-2034 
6. KS sak 106/20 Plan for retting av avvik etter Fylkesmannens inspeksjon av avløpsanlegg 
7. KS sak 106/20 Plan for retting av avvik – vedtatt 16.9.20 
8. KS sak 106/20 Protokoll 16.9.20 
9. KS sak 106/20 Vedlegg 1 Plan for retting av avvik etter Fylkesmannens inspeksjon av av-

løpsanlegg 
10. KS sak 106/20 Vedlegg 2 Fremdriftsplan tiltak for avvikshåndtering 
11. KS sak 137/21 Forprosjekt – Ombygging AHSA renseanlegg 
12. KS sak 137/21 Oppfølging etter tilsyn ved AHSA avløpsanlegg og Askim ledningsnett – var-

sel om tvangsmulkt 
13. KS sak 137/21 Informasjonsbrev til kommunene i Oslo og Viken om føringer og krav på av-

løpsområdet 
14. KS sak 137/21 Rapport Forprosjekt ombygging AHSA 

 
 

 Kommunedirektørens uttalelse 

Revisjonen mottok følgende uttalelse fra kommunedirektøren i Indre Østfold kommune per e-post 

22.11.2022: 

 

Kommunedirektøren tar rapporten etterretning. Revisjonen ber i oppfølgingspunkt 4 om å sørge for å 

gjennomføre investeringer som ikke er ferdigstilt. Gjennomføring av vann/avløpsinvesteringer er tidkre-

vende, og har ikke vært praktisk mulig på så kort tid. Kommunedirektøren har fokus på å følge frem-

driftsplan for lukking av avvik til forhold til krav fra Statsforvalteren og i tråd med kommunestyrets ved-

tak. 

 

 

Trude Andresen 
Kommunedirektør 
Indre Østfold kommune 
Tlf 91738972 
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 Redegjørelse for oppfølging fra kommunen 

 
Fra: Hilde Lundeby  
Sendt: mandag 3. oktober 2022 13:00 
Til: 'post@ovkr.no' <post@ovkr.no>; 'Betker Jolanta' <jolb@ovkr.no> 
Kopi: 'cassto@ovkr.no' <cassto@ovkr.no>; Strandin Madeleine <mast@ovkr.no>; Tron Einar Kallum <tron.kal-
lum@io.kommune.no>; Hilde Merete Brandsrud <hilde.brandsrud@io.kommune.no>; Ståle Ruud 
<stale.ruud@io.kommune.no> 
Emne: Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Gebyrer på vann- og avløpsområdet 
 
Hei 
 
Viser til mail av 8. september. 
Administrasjonen har etterfulgt anbefalingene og her følger en punktvis rapportering på punktene i kommune-
styrevedtaket. 
 

 Det er laget en prosedyre som ligger i kvalitetssystemet Compilo som tar for seg hvilke 
kontroller regnskapskontoret skal gjøre på alle fakturaer over kr 300. Se vedlagte pro-
sedyre. 

 

 Det er motstridende interesser om man skal følge håndtering av indirekte kostnader i 
veiledningen for beregning av selvkost, eller om man skal følge KOSTRA-veiledningen 
for å få et så korrekt tjenesteregnskap som mulig med riktig momsbehandling. 
Indre Østfold kommune har valgt å prioritere føringer etter KOSTRA-veiledningen og 
riktig momsbehandling på bilagene høyere enn behandling av indirekte kostnader i 
tråd med veiledningen for selvkostberegning. Det betyr at når man mottar en faktura 
som skal fordeles på flere tjenesteområder så fordeles fakturaen etter gitte fordelings-
nøkler. På denne måten er de indirekte kostnadene i selvkostregnskapet lavere enn 
hva man tidligere har hatt i de gamle kommunene.  Behandling av de indirekte kostna-
dene kommer fram i etterkalkylen for selvkost VARSF, som er oversendt i mail til 
Svend-Harald Klavestad 22.02.22 i forbindelse med revisjonen av årsregnskapet 2021. 

 

 Det er utarbeidet en kommunedelplan for perioden 2023-2034, som vil danne grunnla-
get for det videre arbeidet innenfor vann- og avløpsområde.  Første behandling i kom-
munestyre var 16.06.22 i sak 85/22. Planen er ute på høring nå, og sluttbehandles i no-
vember/desember 2022. Risikoanalyser er en del av grunnlagsmaterialet for å utar-
beide denne planen. ROS-analyser blir også utarbeidet for de ulike prosjektene i pro-
sjekteringsfasen. Vedlegger sakspapirene fra kommunestyre sak 85/22. 
 

 Kommunen arbeider systematisk og målrettet for å få kontroll på den alvorlige avløps-
situasjonen, som ble avdekket under tilsynet ved tidligere AHSA IKS og Askim avløps-
nett. Etter tilsynsrapportene utarbeidet kommunen en forpliktende plan for retting av 
avvik.  Etter behandling i kommunestyret 16.09.20 i sak 106/20 «Plan for retting av av-
vik etter Fylkesmannens inspeksjon av avløpsanlegget», ble tiltaksplan med milepæl 
ble oversendt Statsforvalter den 25.09.2020. 
Indre Østfold kommune har iverksatt og skal iverksette tiltak for å etterleve plan for 
lukking av avvik.  
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Følgende dokumentasjon er journalført fra og med at planen for retting av avvik ble 
vedtatt: 

- 25.09.2020 IØK oversender plan for retting av avvik etter Fylkesmannens inspeksjon 
av avløpsanlegg. 

- 11.11.2020 IØK mottar svar fra Fylkesmannen i Oslo og Viken, Oppfølging etter tilsyn 
ved AHSA avløpsanlegg (2019.36.I.FMOV) og Askim ledningsnett (2020.044.IFMOV)- 
Varsel om tvangsmulkt. 

- 17.12.2020 IØK oversender orientering om gjennomført tiltak for retting av avvik etter 
Fylkesmannens inspeksjon av avløpsanlegg – avviks og internkontrollsystem. 

- 13.04.2021IØK mottar bekreftelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken på mottak av 
dokumentasjon knyttet til retting av avvik etter tilsyn. 

- 30.06.2021 IØK oversender orientering om gjennomført tiltak for retting av avvik – 
Miljørisikovurdering og beredskapsplan. 

- 19.10.2021 IØK mottar bekreftelse fra Statsforvalter på innsendt dokumentasjon ved-
rørende miljørisikovurdering og beredskapsplan. 

- 22.12.2021 IØK oversender klimaregnskap vann og avløp 2020 til Statsforvalter. 
- 01.10.2022 IØK oversender Mulighetsstudie for helhetlig avløpssituasjon til Statsfor-

valteren. 
 

Tiltak som gjenstår, er følgende:  
- Kartlegging av overløp og overløpsmåling – frist 31.12.2022. Arbeidet er godt i gang. 

Det monteres nøyaktige overløpsmålinger på våre avløpsstasjoner. Har i dag montert 
på 18 stk og vil i løpet av høsten montere ytterligere på 54 utvalgte avløpsstasjoner. Vi 
holder også med en miljørisikovurdering hvor vi kartlegger miljøstatus ved våre ut-
slippspunkt. I studien tar vi også hensyn til mulige fremtidige krav som f.eks. mikro-
plast.  

- Energistyringssystem – frist 31.12.2022. Arbeidet er godt i gang. Vi arbeider målrettet 
med å få ned energiforbruket. Har i disse dager gått over til led lys. Energiforbruket på 
pumper og ulike tekniske installasjoner blir trendet og overvåket via vårt styresystem. I 
mulighetsstudiet for fremtidig renseanlegg, ser vi også på ulike klimatiltak. 

- Overholdelse av dagens rensekrav – frist 01.01.2025. Revaug renseanlegg er under om-
bygging og vil etter plan klare dagens rensekrav innen tidsfristen. 

 
I tillegg til plan for å lukke avvik er det lagt frem en sak «Forprosjekt – Ombygning av 
AHSA renseanlegg» for kommunestyret 26.10.2021 – sak nr 137/21, hvor kommunal-
område får fullmakt til å gå videre med detaljprosjektering og utbygging av Revhaug 
renseanlegg (AHSA) med utgangspunkt i forprosjektet. 

 
Vedlagt følger kommunestyre sak 106/20, 137/21 og 85/22 med tilhørende sakspapirer. Øns-
ker dere dokumentasjonen som er oversendt eller mottatt fra Statsforvalteren kan det etter-
sendes. 
 
Ved eventuelle oppfølgingsspørsmål kan dere ta kontakt med meg. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/82 
Dokumentnr.: 37 
Løpenr.: 325340/2022 
Klassering: 3014-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 12.12.2022 22/50 

 
 

Oppfølgingsrapport "Krise- og beredskapsplaner" 

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

beredskaps-planer», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Krise- og beredskaps-planer», til etterretning. 
 
2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen har 
fulgt opp punktene under og senest til kontrollutvalgets møte 13. februar 2023: 

• benyttet overordnet ROS-analyse for å utarbeide og oppdatere ROS-analyser 
og beredskapsplaner på seksjons-, enhets- og avdelingsnivå. 

• sikret at overordnet beredskapsplan samordner og integrerer andre relevante 
beredskapsplaner. 

• oppdatert og integrert beredskapsplanen. 
• utarbeidet en rutine for oppdatering, revisjon og øving av overordnet 

beredskapsplan. Oppfølging av rutinen skal dokumenteres. 
• utarbeidet opplærings- og kompetanseplaner. 
• dokumentert evalueringer. 
• sikret at stedfortredere er etablert. 

 
 
Fredrikstad, 28.11.2022 
 
 

Vedlegg 
• Oppfølgingsrapport «Krise- og beredskapsplaner», datert den 25/11 2022.  
 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kommunestyre sak 115/21 den 16.09.2021– Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Krise- og 
beredskapsplaner»  
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Saksopplysninger 
Kontrollutvalget og kommunestyret behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport som 
omhandlet kommunens krise- og beredskapsplaner. I henhold til kommunelovens §23-2, e) 
skal kontrollutvalget sørge for at vedtak, som kommunestyret treffer ved behandlingen av 
revisjonsrapporter, blir fulgt opp. 
Kontrollutvalget følger opp vedtaket ved at revisjonen har utformet en oppfølgingsrapport, 
denne ligger som vedlegg til saken. 
 
Kommunestyrets vedtak i sak 115/21 den 16. september 2021 var følgende:  

«1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Krise- og beredskapsplaner» til 
etterretning, og ber administrasjonen følge opp de åtte anbefalinger som fremkommer av 
rapporten. Herunder skal kommunen: 
o Benytte overordnet ROS-analyse for å utarbeide og oppdatere ROS-analyser og 

beredskapsplaner. 
o Sikre at overordnet beredskapsplan samordner og integrerer andre relevante 

beredskapsplaner. 
o Oppdatere og integrere beredskapsplanens tiltakskort, varslingslister og 

ressursoversikter i DSB-CIM. 
o Utarbeide en rutine for oppdatering, revisjon og øving av overordnet beredskapsplan. 

Oppfølging av rutinen skal dokumenteres. 
o Utarbeide plan for gjennomføring av øvelser som sikrer at det gjennomføres øvelser 

minimum annen hvert år både på overordnet nivå, samt på seksjons-/ enhets- og 
avdelingsnivå. 

o Utarbeide egne opplærings- og kompetanseplaner som definerer minimumskompetanse 
for alle som er tiltenkt en rolle i kommunens krisehåndtering både på overordnet nivå, 
samt på seksjons- / enhets- og avdelingsnivå. 

o Sikre at evalueringer dokumenteres. 
o Organisere seg med stedfortredere i samtlige funksjoner i kriseledelsen. 

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

 
Revisjonen har i sin oppfølgingsrapport kontrollert hvorvidt de åtte punktene i 
kommunestyrets vedtak er fulgt opp av kommunen. Revisjonens vurdering og konklusjon er 
følgende: 
 

«Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad kommunestyrets vedtak i sak 
115/21 er fulgt opp. Vedtaket består av 8 kulepunkter. Revisjonen har konkludert med at ett 
av kulepunktene er fulgt opp, tre er delvis fulgt opp mens fire av kulepunkter ikke er fulgt opp. 

 
Med bakgrunn i våre vurderinger er det revisjonens oppfatning at kommunen videre bør 
fokusere på å: 
- benytte overordnet ROS-analyse for å utarbeide og oppdatere ROS-analyser og 

beredskapsplaner på seksjons-, enhets- og avdelingsnivå. 
- sikre at overordnet beredskapsplan samordner og integrerer andre relevante 

beredskapsplaner. 
- oppdatere og integrere beredskapsplanen. 
- utarbeide en rutine for oppdatering, revisjon og øving av overordnet beredskapsplan. 

Oppfølging av rutinen skal dokumenteres. 
- utarbeide opplærings- og kompetanseplaner. 
- dokumentere evalueringer. 
- sikre at stedfortredere er etablert.»  

 
Kommunedirektøren har kommet med sin uttalelse til oppfølgingsrapporten. Dette ligger i sin 
helhet på side 11-13 i rapporten. 
Kommunedirektøren skriver blant annet følgende: 

«Kommunedirektøren er i all hovedsak enig i kommunerevisjonens vurderinger. Vi 
har allikevel lagt inn mer informasjon som gjelder de ulike kulepunktene i rapporten. 
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Noe av denne informasjonen kan gi grunnlag for at kommunerevisjonen tar dette 
med seg i sine vurderinger.» 

 
Videre viser kommunedirektøren til flere punkter med hva som har blitt gjennomført og hva 
som gjenstår. 
Når det gjelder kulepunkt 2 skriver kommunedirektør blant annet at det den 10. november 
2022 ble gjennomført en beredskapsøvelse, hvor nødetatene, beredskapsrådet og 
Statsforvalter var invitert. Dette for å skape en bevissthet på hvor ansvaret for en hendelse 
ligger til enhver tid. Når det gjelder kulepunkt 8 har kommunedirektør sendt over en liste 
med oversikt over sin stab og stedfortredere der. 
 

Vurdering 
Samlet sett vurderer sekretariatet at dataene som er benyttet er tilstrekkelig som grunnlag 
for oppfølgingsrapportens vurderinger og konklusjoner. Siden dette er en oppfølgingsrapport 
er det ikke gjennomført kontrollhandlinger av kommunens praksis, det er kontrollert 
kommunens systemer og rutiner. 
Sekretariatet vurderer at kommunedirektøren slutter seg til revisjonens konklusjon, men at 
kommunedirektør viser til nyere handlinger som ikke står beskrevet i rapporten. Sekretariatet 
har hatt muntlig kontakt med informasjonen for å sammen kunne gjøre vurderinger på om 
det er noen av oppfølgingspunktene som kan fjernes i etterkant av ny informasjon fra 
kommunedirektør. Vi har vurdert at samtlige punkter kan stå som oppfølging. Dette fordi 
punktene er påbegynt, men ikke ferdigstilt. Eksempelvis er listen med stedfortredere, 
(kulepunkt 8) ikke ferdigstilt. Dette fordi det ikke kun er kommunedirektørens stab som skal 
inn i beredskapsplanen, det er også andre deltakere som det enn så lenge ikke er beskrevet 
stedfortredere til. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og kommunedirektørens uttalelse til 
rapporten til etterretning. 
Sekretariatet anbefaler videre at kontrollutvalget legger revisjonens vurderinger og 
konklusjon til grunn i sitt forslag til vedtak i kommunestyret. Det bør der fremkomme at 
kommunedirektør skal gi kontrollutvalget informasjon når administrasjonen anser at de har 
ferdigstilt saken og senest til kontrollutvalgets møte den 13. februar 2023. 
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1 

 

1 Innledning 

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

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

opp. 

 

Revisjonen gjennomførte forvaltningsrevisjonen «Krise- og beredskapsplaner» i Indre Østfold kommune 

i 2021. Rapporten fra revisjonen ble behandlet i kontrollutvalget i sak PS 21/31 den 14. juni 2021, og i 

kommunestyret i sak 115/21 den 16. september 2021. Kommunestyret vedtok i saken at vedtaket skulle 

følges opp med en oppfølgingsrapport levert av revisjonen. Oppfølgingsrapporten skal behandles av 

kontrollutvalget og kommunestyret.  

 

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

søkelsen. 
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2 Gjennomføring av undersøkelsen 

 Oppfølgingskriterier 

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

forvaltningsrevisjonsrapporten er fulgt opp.  

 

Kommunestyret i Indre Østfold kommune fattet følgende vedtak i sak 115/21:  

 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Krise- og beredskapsplaner» til etterretning, og 

ber administrasjonen følge opp de åtte anbefalinger som fremkommer av rapporten.  

Herunder skal kommunen:  

 

 Benytte overordnet ROS-analyse for å utarbeide og oppdatere ROS-analyser og beredskapspla-

ner. 

 Sikre at overordnet beredskapsplan samordner og integrerer andre relevante beredskapsplaner. 

 Oppdatere og integrere beredskapsplanens tiltakskort, varslingslister og ressursoversikter i DSB-

CIM. 

 Utarbeide en rutine for oppdatering, revisjon og øving av overordnet beredskapsplan. Oppfølging 

av rutinen skal dokumenteres. 

 Utarbeide plan for gjennomføring av øvelser som sikrer at det gjennomføres øvelser minimum 

annen hvert år både på overordnet nivå, samt på seksjons-/ enhets- og avdelingsnivå. 

 Utarbeide egne opplærings- og kompetanseplaner som definerer minimumskompetanse for alle 

som er tiltenkt en rolle i kommunens krisehåndtering både på overordnet nivå, samt på seksjons- 

/ enhets- og avdelingsnivå. 

 Sikre at evalueringer dokumenteres. 

 Organisere seg med stedfortredere i samtlige funksjoner i kriseledelsen. 

 

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

forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge 

opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets  

behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret.» 

 

I denne oppfølgingsrapporten beskrives det hvordan vedtaket er arbeidet med, og revisjonen gjør en 

vurdering av i hvilken grad administrasjonen har fulgt opp vedtaket. 

 

 Metode og datagrunnlag 

Revisjonen ba i epost til kommunedirektøren 29. september om en redegjørelse. Revisjonen ba også om 

at eventuelle iverksatte tiltak skulle dokumenteres så langt det lot seg gjøre, og om en redegjørelse der-

som deler av vedtaket ikke var fulgt opp. Kommunedirektøren ved politisk sekretær sendte svar til revi-

sjonen 19. oktober, hvor det ble redegjort for fremdrift på kommunens oppfølging av kommunestyrets 

vedtak. Beredskapskoordinator supplerte med ytterligere informasjon i Teams-møte den 14. november, 

og med mer dokumentasjon mottatt den 16. november. Revisjonen har gjennomført vurderinger på bak-

grunn av administrasjonens redegjørelse og oversendt dokumentasjon. 

 

Kommunedirektøren har fått anledning til å uttale seg om denne rapporten før den ble sendt til behandling 

i kontrollutvalget i Indre Østfold kommune. Kommunedirektørens uttalelse er vedlagt rapporten.
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3 Krise- og beredskapsplaner 

 Bakgrunn for vedtaket 

Prosjektet ble gjennomført på bakgrunn av plan for forvaltningsrevisjon vedtatt av kommunestyret i Indre 

Østfold kommune i sak 49/20 20. mai 2020. Bakgrunnen for valget av «Krise- og beredskapsplaner» var 

basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og selskaper. Formålet med 

revisjonen var å vurdere i hvilken grad Indre Østfold kommune arbeider systematisk og helhetlig med 

samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i kommunen.  

 

Forvaltningsrevisjonen besvarte følgende problemstillinger: 

1. Har kommunen gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse og utarbeidet overordnet bered-

skapsplan? 

2. Blir beredskapsarbeidet fulgt opp i samsvar med regelverk og overordnede retningslinjer?  

3. Ble koronapandemien håndtert i tråd med regelverk, nasjonale retningslinjer og kommunens 

egne planer? 

 

For å kontrollere og besvare disse problemstillingene utledet revisjonen en rekke revisjonskriterier (kon-

trollkriterier). Resultatet fra revisjonen var åtte anbefalinger til Indre Østfold kommune, som ble lagt til 

grunn for kommunestyrets vedtak. I denne oppfølgingsrapporten vurderer vi i hvilken grad kommunesty-

rets vedtak med åtte kulepunkter er blitt fulgt opp.  

 

 Kulepunkt 1 – Benytte overordnet ROS-analyse  

3.2.1 Bakgrunn 

Kommunen hadde utarbeidet en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse1 (ROS), men flere seksjoner, 

enheter og avdelinger hadde ikke satt sitt beredskapsarbeid i system eller oppdatert sine ROS-analyser 

og beredskapsplaner slik at de harmoniserte med overordnet ROS-analyse. 

 

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende: 

 Benytte overordnet ROS-analyse for å utarbeide og oppdatere ROS-analyser og bered-

skapsplaner på seksjons-, enhets- og avdelingsnivå.   

 

3.2.2 Administrasjonens redegjørelse  

Administrasjonen skriver i sin redegjørelse at overordnet ROS-analyse er utarbeidet som utgangspunkt 

for lokale delberedskapsplaner, og at det er igangsatt kartlegging av eksisterende lokale ROS-analyser 

og delberedskapsplaner. Dette arbeidet fortsetter og er et prioritert arbeid. Videre er det utarbeidet en 

oversikt over hvem som har beredskapsansvar i kommunen.  

 

                                                      
1 En risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) er en vurdering av hvilke uønskede hendelser som kan 

skje, sannsynligheten for at hendelsene vil inntreffe og hvilke negative konsekvenser de kan få. Fordi 

sannsynligheten for at uønskede hendelser kan inntreffe varierer, og fordi sårbarheten til mennesker 

eller objekter som er truet av farer er forskjellig, må ROS-analyser være tilpasset hver enkelt kontekst. 
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3.2.3 Revisjonens vurderinger 

Det fremgår av administrasjonens redegjørelse at det er igangsatt en kartlegging av eksisterende ROS-

analyser, og at arbeidet med å følge opp dette er prioritert. Revisjonen ser at det er igangsatt et arbeid 

med å følge opp dette, men vi har ikke sett eksempler på lokale ROS-analyser som er oppdatert i tråd 

med kommunestyrets vedtak, og har et inntrykk av at dette arbeidet ikke har kommet tilstrekkelig langt. 

Vi har sett eksempler på lokale beredskapsplaner, men disse er ikke harmonisert med overordnet bered-

skapsplan. På bakgrunn av dette er det vår vurdering at kommunestyrets vedtak på dette punktet ikke er 

fulgt opp. 

 

 Kulepunkt 2 – Overordnet beredskapsplan 

3.3.1 Bakgrunn 

Kommunens overordnede beredskapsplan var administrativt behandlet av kommunedirektørens leder-

gruppe. Det var vedtatt et samordningsprinsipp – at beredskapsarbeidet skulle være samordnet internt i 

kommunen, og eksternt med andre aktører. Ett av revisjonskriteriene i forvaltningsrevisjonsrapporten 

var om kommunens overordnede beredskapsplan samordnet og integrerte øvrige beredskapsplaner i 

kommunen, og om den var samordnet med andre relevante offentlige og private krise- og beredskaps-

planer. Beredskapskoordinator informerte om at overordnet beredskapsplan i liten grad samordnet og 

integrerte andre relevante og private beredskapsplaner, men at kommunen på noen områder hadde 

startet opp gode samarbeid. Dette gjaldt for brann, politi, strøm, vann/avløp og infrastruktur. Planen 

manglet også henvisning til tiltakskort i DSB-CIM. Forvaltningsrevisjonen fant at den overordnede be-

redskapsplanen i liten grad samordnet og integrerte andre relevante og private beredskapsplaner.   

 

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende: 

 Sikre at overordnet beredskapsplan samordner og integrerer andre relevante bered-

skapsplaner.  

3.3.2 Administrasjonens redegjørelse 

Ifølge administrasjonens redegjørelse er det iverksatt flere tiltak for å styrke dette arbeidet. Beredskaps-

koordinator har begynt å legge inn og bygge opp planverket i CIM2 med utgangspunkt i overordnet ROS-

analyse. Det jobbes med å få inn alle delberedskapsplaner i CIM, for å synliggjøre sammenhengen opp 

mot den overordnede ROS-analysen og beredskapsplan. Beredskapsansvarlige skal gis tilgang til CIM 

for revidering av lokale delberedskapsplaner. Beredskapsrådet er etablert og det er gjennomført to sam-

linger der den ene i hovedsak handlet om å bli kjent. Samling to ble lagt opp i forbindelse med den over-

ordnede beredskapsøvelsen som skal gjennomføres 10. november 2022, der nødetatene (politi og brann) 

og Heimevernet presenterte seg og informerte om deres beredskap ved krise.  

 

Administrasjonen har presentert flere relevante dokumenter, herunder Overordnet beredskapsplan, Lokal 

beredskapsplan mal, noen lokale beredskapsplaner og Veileder til beredskapsplanverk. 

                                                      
2 Crisis Information Management (CIM) er et digitalt krisestøtteverktøy som benyttes av kommunene, 

staten og Fylkesmannen. Systemet dekker det meste innen beredskaps- og krisehåndtering; ROS-ana-

lyser, beredskapsplan, tiltakskort, varsling, loggføring, mediehåndtering, rapportering, opplæring og 

trening. 
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Beredskapskoordinator har i etterkant av administrasjonens redegjørelse informert om at kommunen nylig 

har vedtatt at CIM heretter kun skal brukes til loggføring, og at dette innebærer en større omlegging av 

beredskapsarbeidet når det skal flyttes over til kvalitetssystemet Compilo. 

3.3.3 Revisjonens vurderinger 

Det fremgår av dokumentasjonen og informasjonen revisjonen har mottatt og vurdert, at kommunen har 

påbegynt arbeidet med å sikre at overordnet beredskapsplan samordner og integrerer andre relevante 

beredskapsplaner. Det er blant annet opprettet en mal for lokal beredskapsplan og det er holdt en bered-

skapsøvelse. Nå er kommunen i en overgangsfase hvor mye av krise- og beredskapsarbeidet skal flyttes 

fra CIM til kvalitetssystemet Compilo. Vi har ikke kunnet finne at overordnet beredskapsplan i særlig grad 

er styrket når det gjelder om den samordner og integrerer andre relevante beredskapsplaner. Revisjonen 

ser at kommunen har påbegynt arbeidet og konkluderer derfor med at kommunestyrevedtaket på dette 

punktet delvis er fulgt opp. 

 

 Kulepunkt 3 – Oppdatere og integrere beredskapsplanen 

3.4.1 Bakgrunn 

Det fremkommer av forvaltningsrevisjonens undersøkelser at beredskapsorganiseringen nedover i orga-

nisasjonen ikke var fullstendig satt. Flere seksjoner, enheter og avdelinger hadde ikke satt sitt bered-

skapsarbeid i system eller oppdatert sine ROS-analyser og beredskapsplaner. Forvaltningsrevisjonsrap-

porten konkluderte også med at kommunen burde sikre at ressursoversikter, varslingslister og tiltakskort 

ble oppdatert, integrert med beredskapsplanen og gjort tilgjengelig i DSB-CIM. 

 

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende: 

 Oppdatere og integrere beredskapsplanens tiltakskort, varslingslister og ressursoversik-

ter i DSB-CIM. 

3.4.2 Administrasjonens redegjørelse 

Administrasjonen har svart at overordnede planer er lagt inn i CIM. Beredskapskritiske områder som 

legevakt og VA er i gang med å integrere CIM i sin daglige drift, noe som er svært positivt, da dette bi-

drar til økt samhandling og styrking i en eventuell krise. I etterkant av redegjørelsen har beredskapsko-

ordinator informert revisjonen om at det er nye føringer vedrørende bruken av CIM, slik at de avventer 

videre arbeid med å vedlikeholde og oppdatere beredskapsplaner i CIM da beredskapsarbeidet skal flyt-

tes over til kvalitetssystemet Compilo. 

3.4.3 Revisjonens vurderinger 

Slik det fremgår av administrasjonens redegjørelse, er det utført en del arbeid for å oppdatere bered-

skapsplanen i CIM. Revisjonen har i et Teams-møte fått innblikk i hva som ligger i CIM per i dag, og ser 

at beredskapsplanens tiltakskort, varslingslister og ressursoversikter delvis er integrert i CIM. Revisjo-

nen konkluderer derfor med at vedtaket på dette punktet delvis er fulgt opp. 
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 Kulepunkt 4 – Rutine som skal sikre revidering av beredskapsplanen 

3.5.1 Bakgrunn 

I forvaltningsrevisjonen fremkom det at kommunen ikke hadde utarbeidet eller ferdigstilt rutiner eller pla-

ner i tilstrekkelig grad for oppdatering, revisjon og øving av overordnet beredskapsplan.  

 

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende: 

 Utarbeide en rutine for oppdatering, revisjon og øving av overordnet beredskapsplan. 

Oppfølging av rutinen skal dokumenteres. 

 

3.5.2 Administrasjonens redegjørelse 

Det er opprettet en plan i CIM som ivaretar rutiner for oppdatering, revisjon og øving av overordnet be-

redskapsplan.  

 

Beredskapskoordinator har i etterkant av administrasjonens redegjørelse forklart at planene vil bli doku-

mentert i Compilo, og at det må lages nye rutiner for hvordan planene skal følges opp fremover.  

3.5.3 Revisjonens vurderinger 

Det fremgår av administrasjonens redegjørelse at det er opprettet en plan som ivaretar oppdatering, re-

visjon og øving av overordnet beredskapsplan. At det foreligger en tidsplan, er ikke det samme som at 

det foreligger en rutine som beskriver viktige relevante aspekter som for eksempel hvordan dette skal 

gjøres, ansvarsforhold eller hvordan det skal dokumenteres at rutinen er fulgt. Revisjonen har ikke fått 

presentert en slik rutine. Revisjonen konkluderer dermed med at kommunestyrets vedtak på dette punktet 

ikke er fulgt opp. 

 

 Kulepunkt 5 – Plan for gjennomføring av øvelser 

3.6.1 Bakgrunn 

Det fremkom i revisjonsrapporten at kommunen ikke hadde utarbeidet en plan på overordnet nivå for 
gjennomføring av fremtidige øvelser. 

 

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende: 

 Utarbeide plan for gjennomføring av øvelser som sikrer at det gjennomføres øvelser mi-

nimum annen hvert år både på overordnet nivå, samt på seksjons-/ enhets- og avdelings-

nivå.  

3.6.2 Administrasjonens redegjørelse 

Administrasjonen skriver i sin redegjørelse at plan for øvelser er samlet i ett dokument der det også fin-

nes plan for revisjon av beredskapsplaner og ROS-analyse. Det er gjennomført beredskapsøvelse 10. 

november 2022. Erfaringer fra denne øvelsen skal gi grunnlag for planleggingen av videre øvelser ned i 

organisasjonen. 

3.6.3 Revisjonens vurderinger 

Basert på administrasjonens redegjørelse er det vår oppfatning at kommunestyrets vedtak på dette punk-

tet er fulgt opp. 
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 Kulepunkt 6 – Utarbeide opplærings- og kompetanseplaner 

3.7.1 Bakgrunn 

Revisjonen fant at kommunen ikke hadde utarbeidet noen form for opplærings- og kompetanseplan for 

krisehåndtering. Det fremgikk også av revisjonsrapporten at kommunen ikke hadde utarbeidet et system 

for opplæring for å sikre at alle som er tiltenkt en rolle i kommunens krisehåndtering har tilstrekkelige 

kvalifikasjoner. Ifølge revisjonen burde kommunen utarbeide egne opplærings- og kompetanseplaner 

som definerer minimumskompetanse for alle som er tiltenkt en rolle i kommunens krisehåndtering. 

 

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende:  

 Utarbeide egne opplærings- og kompetanseplaner som definerer minimumskompetanse 

for alle som er tiltenkt en rolle i kommunens krisehåndtering både på overordnet nivå, 

samt på seksjons- / enhets- og avdelingsnivå. 

3.7.2 Administrasjonens redegjørelse 

Administrasjonen har i sin redegjørelse forklart at det er opprettet dialog med kommunalområdene der 

beredskapskoordinator deltar på møter for å bistå med kobling opp mot overordnede planer. Det gjen-

nomføres workshop i seksjons-/ enhets- og avdelingsnivå der beredskapskoordinator deltar. Gjennom 

denne samhandlingen med kommunalområdene fremkommer det også behov for kompetanseheving og 

på hvilken måte dette kan gjøres. Det arbeides med å sammenstille opplærings- og kompetanseplaner. 

Det er pr dags dato noe usikkert å fastsette tidspunkt for når planene vil foreligge. Samtidig med kartleg-

ging av behov hos alle kommunalområdene skal det gjennomføres beredskapsøvelser i november som 

også vil kunne gi bidrag til opplæring og kompetanseheving med fokus på tildelte beredskapsroller. Ad-

ministrasjonen har som mål å gjennomføre opplæring i 2023 og tar sikte på at opplærings- og kompe-

tanseplaner foreligger i løpet av 1. kvartal 2023. 

3.7.3 Revisjonens vurderinger 

I administrasjonens redegjørelse fremkommer det at kommunen har påbegynt arbeidet med å utarbeide 

opplærings- og kompetanseplaner, og at dette forventes å foreligge i løpet av 1. kvartal 2023. Revisjonen 

vurderer derfor at kommunestyrets vedtaket på dette punktet er delvis fulgt opp. 

 

 

 Kulepunkt 7 – Evalueringer 

3.8.1 Bakgrunn 

Kommunens overordnede beredskapsplan fastsetter at det etter en hendelse (overgang til normalsitua-

sjon) skal planlegges for gjennomføring av en evaluering. På lengre sikt (etter en hendelse) skal det 

gjennomføres en evaluering av håndteringen. I denne evalueringen skal relevante rutiner gjennomgås og 

utbedres/revideres. Det ble avdekket eksempel på at det ikke ble utarbeidet en evalueringsrapport etter 

en hendelse. Det ble påpekt at kommunen må dokumentere hvordan evalueringene er fulgt opp. Forvalt-

ningsrevisjonsrapporten avdekket at kommunen ikke hadde en skriftlig rutine på hvordan overordnet be-

redskapsplan skulle oppdateres.  

 

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende: 

 Sikre at evalueringer dokumenteres. 
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3.8.2 Administrasjonens redegjørelse 

Ifølge administrasjonens redegjørelse vil dokumentering av evalueringer bli sikret ved at den gjennomfø-

res i CIM. 

 

Beredskapskoordinator har i etterkant av administrasjonens redegjørelse forklart at fremover vil doku-

mentasjon av evaluering bli ivaretatt i Compilo. Det må lages plan og rutiner for hvordan dette skal løses 

i Compilo. 

3.8.3 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen er informert om at kommunen i all hovedsak skal bruke CIM til loggføring, og at beredskaps-

arbeidet heretter legges over i kvalitetssystemet Compilo. Basert på administrasjonens redegjørelse er 

det vår vurdering at kommunen ikke har et godt nok system for å sikre at evalueringer dokumenteres, 

eller hvordan evalueringene er fulgt opp. Vi mener det bør fremgå av en skriftlig rutine hvordan kommunen 

skal dokumentere evalueringer. Revisjonen vurderer på bakgrunn av dette at kommunestyrets vedtaket 

på dette punktet ikke er fulgt opp. 

 

 

 Kulepunkt 8 – Stedfortredere 

3.9.1 Bakgrunn 

Forvaltningsrevisjonsrapporten avdekket at ikke samtlige deltakere i kriseledelsen har en formell stedfor-

treder for sin rolle i kriseledelsen.   

 

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende: 

 Organisere seg med stedfortredere i samtlige funksjoner i kriseledelsen. 

3.9.2 Administrasjonens redegjørelse 

Administrasjonen har svart at den som til daglig er stedfortreder skal også være i krisehåndtering.  

 

3.9.3 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen har gjennom oppfølgingsspørsmål forsøkt å klargjøre om administrasjonens redegjørelse in-

nebærer at kommunen per i dag har stedfortredere i samtlige funksjoner i kriseledelsen, uten at vi har 

lykkes å få et klart svar på dette. 

 

Det er revisjonens oppfatning at samtlige deltakere i kriseledelsen bør ha en formell stedfortreder som 

kan tre inn ved eventuelt fravær. Dette er viktig for å kunne opprettholde kontinuiteten i kriseledelsens 

arbeid. Revisjonen kan ikke ut fra administrasjonens redegjørelse se at det er iverksatt tiltak, eller oppret-

tet en rutine eller et system som skal sikre at samtlige funksjoner er ivaretatt med stedfortreder. Revisjo-

nen vurderer på bakgrunn av dette at kommunestyrets vedtaket på dette punktet ikke er fulgt opp. 

  

32



 

9 
 

4 Konklusjon 

 

Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad kommunestyrets vedtak i sak 115/21 er 

fulgt opp. Vedtaket består av 8 kulepunkter. Revisjonen har konkludert med at ett av kulepunktene er fulgt 

opp, tre er delvis fulgt opp mens fire av kulepunkter ikke er fulgt opp. 

 

Med bakgrunn i våre vurderinger er det revisjonens oppfatning at kommunen videre bør fokusere på å 

- benytte overordnet ROS-analyse for å utarbeide og oppdatere ROS-analyser og beredskapspla-

ner på seksjons-, enhets- og avdelingsnivå. 

- sikre at overordnet beredskapsplan samordner og integrerer andre relevante beredskapsplaner. 

- oppdatere og integrere beredskapsplanen. 

- utarbeide en rutine for oppdatering, revisjon og øving av overordnet beredskapsplan. Oppfølging 

av rutinen skal dokumenteres.  

- utarbeide opplærings- og kompetanseplaner. 

- dokumentere evalueringer. 

- sikre at stedfortredere er etablert. 

 

 

 

 

 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy, 25.11.2022 

 

 

  
Casper Støten (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor 

Dag Henriksen (sign.) 

forvaltningsrevisor 
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5 Dokumentliste 

 Dokumenter mottatt fra Indre Østfold kommune 

a) Redegjørelse for oppfølging fra kommunen (vedlagt) 

b) Handlingsplan for beredskap 

c) Beredskapsplaner 

d) Etablering av beredskapsråd 

e) Evakueringsplan 

f) Helse- og sosial beredskap 

g) IOBR Beredskapsplan skogbrann 

h) Lokal beredskapsplan mal 

i) Plan for krisekommunikasjon 

j) Prosedyre til samarbeidsavtalen 

k) Veileder til beredskapsplanverk 
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Østre Viken Kommunerevisjon IKS Askim 24.11.2022 
v/ Casper Støten 

Høringsutkast oppfølgingsrapport "Krise- og beredskapsplaner" til kommunedirektøren for 
uttalelse 

Viser til deres epost av 18. november 2022 hvor Indre Østfold kommune har fått mulighet til å uttale 
seg om høringsutkastet og gi tilbakemeldinger innen 25. november 2022.  
Kommunedirektøren er i all hovedsak enig i kommunerevisjonens vurderinger. Vi har allikevel lagt 
inn mer informasjon som gjelder de ulike kulepunktene i rapporten. Noe av denne informasjonen 
kan gi grunnlag for at kommunerevisjonen tar dette med seg i sine vurderinger.  

3.2 Kulepunkt 1 
Det foreligger overordnet ROS-analyse for kommunen. Når det gjelder ROS og beredskapsanalyse på 
akutt forurensning gjennomføres dette i samarbeid med Moss, Råde og Hvaler kommune samt IUA 
og brannvesenet (MIB og IØBR). Arbeidet vil være ferdigstilt innen juni 2023. Så langt er det 
utarbeidet miljørisikoanalyse og beredskapsanalyse i det pågående arbeidet.  
Arbeidet med kommuneplanens arealdel er igangsatt og i den forbindelse er beredskapskoordinator 
koblet på for å ivareta områder som berører samfunnssikkerhet koblet mot FylkesROS og overordnet 
ROS. Arbeidet med lokale ROS-analyser er under arbeid og foreligger for de mest kritiske 
kommunalområdene. Kommunedirektøren vurderer at kulepunktet er delvis fulgt opp da det 
foreligger overordnet ROS-analyse og at arbeidet med lokale ROS-analyser pågår.  

3.3 Kulepunkt 2 
Beredskapsplanverket var ferdigstilt og godkjent av kommunedirektørens ledergruppe i februar 
2022. Dette inneholdt revidering av overordnet planverk samt mal for lokal beredskapsplan. Disse 
planene skulle utformes av kommunalområdene i løpet av våren 2022. På grunn av Ukrainakrisen lot 
ikke dette seg gjøre, da vi måtte konsentrere oss om å håndtere krisen vi sto overfor, men dette 
arbeidet innebar mye beredskapsarbeid herunder ROS-analyser. Med bakgrunn i dette arbeidet samt 
å få innspill til både beredskapsplaner og ROS-analyser valgte kommunen å planlegge en 
beredskapsøvelse der hovedformålet var gjøre planverket kjent igjennom selve øvelsen. 

Beredskapsøvelsen ble gjennomført 10 november 2022. Nødetatene, beredskapsrådet og 
Statsforvalter var invitert til øvelsen. Dette var for å skape en bevissthet på hvor ansvaret for en 
hendelse ligger til enhver tid, og hva nødetater kan bidra med ved en hendelse. Videre var det også 
presentasjon fra de andre medlemmene i beredskapsrådet der blant annet Sivilforsvaret, Norsk 
Folkehjelp og Røde Kors informerte om sitt arbeid og hvilke ressurser de var i besittelse av. 

Indre Østfold kommune hadde invitert alle kommunene som var en del av tidligere Østfold fylke som 
observatører på øvelsesdagen, av disse møtte seks representanter. Øvelsen ga oss mange gode 
innspill både til ROS-analyser, behov for å justere overordnet beredskapsplan og utforming av lokale 
beredskapsplaner med tilhørende tiltakskort. 

Fremover skal kommunen ha samarbeidsmøter for å dra veksel på hverandres erfaringer, samt å 
opprette en felles ressursliste for alle kommunene som vi kan dra veksel på når hendelsen er ute. 
Første samarbeidsmøte skal holdes 19 desember 2022. 

Vedlegg 1: Kommunedirektørens uttalelse
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Kommunedirektøren vurderer at vårt arbeid med gjennomført beredskapsøvelse styrker kommunens 
beredskapsarbeid. Vi synes at kommunerevisjonen bør kunne omtale og vurdere dette i sin 
vurdering.  
 
3.4 Kulepunkt 3 
Ingen kommentarer.  
 
3.5 Kulepunkt 4 
Rutine blir utformet og godkjent i løpet av januar 2023. Ved at rutiner legges inn i kvalitetssystemet 
Compilo vil det være muligheter for å følge opp avvik og forslag til forbedringer. I tillegg vil 
kvalitetssystemet også varsle om årlige gjennomganger av rutiner. Kommunedirektøren vurderer at 
dette er informasjon som kan legges inn i deres vurderinger da det viser at kommunen har en 
strategi for utforming av rutiner. 
 
3.6 Kulepunkt 5 
Kommunedirektøren ber om at kap 3.6.2 – administrasjonens redegjørelse for en tilføyelse som 
følger; «Øvelsen ga både kommunen og aktørene i beredskapsrådet mange gode innspill både til 
ROS-analyser, behov for å justere overordnet beredskapsplan og utforming av lokale 
beredskapsplaner med tilhørende tiltakskort.» 
 
3.7 Kulepunkt 6 
Ingen kommentarer. 
 
3.8 Kulepunkt 7 
Rutine for evalueringer vil bli utformet og godkjent i løpet av januar 2023. Ved at rutiner legges inn i 
kvalitetssystemet Compilo vil det være muligheter for å følge opp avvik og forslag til forbedringer. I 
tillegg vil kvalitetssystemet også varsle om årlige gjennomganger av rutiner. 
 
3.9 Kulepunkt 8 
Liste over stedfortredere i kommunedirektørens ledergruppe er som følger: 

Kommunalområde Direktør Stedfortreder 

Kommunedirektør Trude Andresen Direktør Tron Kallum 

Helse og mestring Kenneth Johannessen Ass. Direktør Reidun Heksem 

HR og organisasjon Janka Damslora Enhetsleder Trine Norvold Hegler 

Innovasjon og kommunikasjon Tron Kallum Enhetsleder Mimi Kopperud Slevigen 

Kultur og samfunn Marit Mellem Enhetsleder Margaret Lang Aadalen 

Oppvekst Synnøve Rambek Seksjonsleder Bodhild Karlsen Lang 

Økonomi- og virksomhetsstyring Ståle Ruud Controller Marit Berven Wilson 

Plan og teknikk Hilde Brandsrud Seksjonssjef Jannicke Eriksen 

 
Listen legges inn i overordnet beredskapsplan. 
 
 
Avsluttende kommentar 
Indre Østfold kommune har igjennom ulike hendelser både når det gjelder koronapandemien, 
Ukraina-krisen og lærerstreiken vist at vi håndterer hendelser på en god måte noe som også er lagt 
merke til langt utover kommunens grenser. I tillegg har vi gjennomført en omfattende 
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beredskapsøvelse sammen med aktører i beredskapsrådet. Dette har krevd nøye planlegging og 
gjennomføring noe som har gitt oss nyttig erfaring for det videre beredskapsarbeidet. Vi er ikke 
ferdig med alt innenfor beredskap, men vi har et godt grunnlag å bygge videre på. 
 
 
Med hilsen 
Trude Andresen  
Kommunedirektør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oppfølging av forvaltningsrevisjon Krise- og beredskapsplaner – Indre Østfold kommune 
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Oppfølging av forvaltningsrevisjon Krise- og beredskapsplaner – Indre Østfold kommune 

Viser til e-post 29. september 2022 hvor kommunerevisjonen ønsker status på de punktene som 
kommunestyret vedtok i møtet 16. september 2021 i sak 115/21. 

Følgende 8 punkter ble vedtatt av kommunestyret og administrasjonen har lagt inn svar under hvert 
enkelt punkt.  

1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Krise- og beredskapsplaner» til etterretning, 
og ber administrasjonen følge opp de åtte anbefalinger som fremkommer av rapporten.  
Herunder skal administrasjonen: 

a. benytte overordnet ROS-analyse for å utarbeide og oppdatere ROS-analyser og
beredskapsplaner på seksjons-, enhets- og avdelingsnivå.

Svar: Overordnet ROS-analyse er utarbeidet som utgangspunkt for lokale delberedskapsplaner. Det er 
igangsatt kartlegging av eksisterende lokale ROS-analyser og  delberedskapsplaner. Dette arbeidet 
fortsetter og er et  prioritert arbeid. Videre er det utarbeidet en oversikt over hvem som har 
beredskapsansvar i kommunen.  

b. sikre at overordnet beredskapsplan samordner og integrerer andre relevante
beredskapsplaner.

Svar: Beredskapskoordinator har begynt å legge inn og bygge opp planverket i CIM med 
utgangspunkt i overordnet ROS-analyse. Det jobbes med å få inn alle delberedskapsplaner i CIM, for å 
synliggjøre sammenhengen opp mot den overordnede ROS-analysen og beredskapsplan. 
Beredskapsansvarlige skal gis tilgang til CIM for revidering av lokale delberedskapsplaner. 
Beredskapsrådet er etablert og det er gjennomført to samlinger der den ene i hovedsak handlet om å 
bli kjent. Samling to ble lagt opp i forbindelse med den overordnede beredskapsøvelsen som skal 
gjennomføres 10. november 2022, der nødetatene (politi og brann) og Heimevernet presenterte seg 
og informerte om deres beredskap ved krise. 

c. oppdatere og integrere beredskapsplanens tiltakskort, varslingslister og ressursoversikter i
DSB-CIM.
Svar: Overordnede planer er lagt inn i CIM. Beredskapskritiske områder som legevakt og VA er i gang
med å integrere CIM i sin daglige drift, noe som er svært positivt, da dette bidrar til økt samhandling
og styrking i en eventuell krise.

d. utarbeide en rutine for oppdatering, revisjon og øving av overordnet beredskapsplan.
Oppfølging av rutinen skal dokumenteres.

Svar: Det er opprettet en plan i CIM som ivaretar rutiner for oppdatering, revisjon og øving av 
overordnet beredskapsplan. Versjonslogg ivaretas i CIM-systemet. 

e. utarbeide plan for gjennomføring av øvelser som sikrer at det gjennomføres øvelser minimum
annen hvert år både på overordnet nivå, samt på seksjons-/ enhets- og avdelingsnivå.

Vedlegg 2: Redegjørelse for oppfølging fra 
kommunen
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Svar: Plan for øvelser er samlet i ett dokument der vi også finner plan for revisjon av 
beredskapsplaner og ROS-analyse. Det er planlagt beredskapsøvelse 10 november 2022. Erfaringer 
fra denne øvelsen skal gi grunnlag for planleggingen av videre øvelser ned i organisasjonen. 
 
f. utarbeide egne opplærings- og kompetanseplaner som definerer minimumskompetanse for 
alle som er tiltenkt en rolle i kommunens krisehåndtering både på overordnet nivå, samt på 
seksjons-/ enhets- og avdelingsnivå. 
 
Svar: Det er opprettet dialog med kommunalområdene der beredskapskoordinator deltar på møter 
for å bistå med kobling opp mot overordnede planer. Det gjennomføres workshop i seksjons-/ enhets- 
og avdelingsnivå der beredskapskoordinator deltar. Gjennom denne samhandlingen med 
kommunalområdene fremkommer det også behov for kompetanseheving og på hvilken måte dette 
kan gjøres. Det arbeides med å sammenstille opplærings- og kompetanseplaner. Det er pr dags dato 
noe usikkert å fastsette tidspunkt for når planene vil foreligge. Samtidig med kartlegging av behov 
hos alle kommunalområdene skal det gjennomføres beredskapsøvelser i november som også vil 
kunne gi bidrag til opplæring og kompetanseheving med fokus på tildelte beredskapsroller. 
Administrasjonen har som mål å gjennomføre opplæring i 2023 og tar sikte på at opplærings- og 
kompetanseplaner foreligger i løpet av 1. kvartal 2023.  
 
g. sikre at evalueringer dokumenteres. 
 
Svar: Evalueringer vil bli sikret ved at den gjennomføres i CIM. 
 
h. organisere seg med stedfortredere i samtlige funksjoner i kriseledelsen. 
 
Svar: Den som til daglig er stedsfortrede skal også være i krisehåndtering. 
 
Sluttkommentar 
Korona- og ukrainakrisen har bidratt til at kommunen har fått bred beredskapserfaring, men det har 
også ført til forsinkelser av samordningen av beredskapsplanene. Det er mål om at alle planer er 
samordnet i løpet av høsten 2023. 

Eventuelle spørsmål eller behov for utdyping kan rettes til beredskapskoordinator Bente Lundsrud, 
bente.lundsrud@io.kommune.no 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/82 
Dokumentnr.: 36 
Løpenr.: 325312/2022 
Klassering: 3014-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 12.12.2022 22/51 

 
 

Utsettelse på forvaltningsrevisjonsrapport Organisering og styring i enhet 
Forvaltning, drift og vedlikehold 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar informasjonen om forsinket leveranse til orientering. 

 
2. Kontrollutvalget forventer at forvaltningsrevisjonsprosjekt «Organisering og styring i 

enhet Forvaltning, drift og vedlikehold» blir levert til kontrollutvalgets møte den 13.02 
2023. 
 

3. Kontrollutvalget forventer at oppfølgingsrapport «Ansattes medvirkning» blir levert til 
kontrollutvalgets møte den 13.02 2023. 
 

3. Kontrollutvalget forutsetter at den forsinkede leveransen ikke påvirker timesbudsjettet 
for 2023. 

 
Fredrikstad, 28.11.2022 
 
 

Vedlegg 
Notat: Utsatt behandling av forvaltningsrevisjonsrapport «Organisering og styring i enhet 
Forvaltning, drift og vedlikehold», fra østre Viken kommunerevisjon IKS, datert den 17.11 
2022.  

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU-sak 22/30, den 05.09 2022 – Workshop og bestilling av forvaltningsrevisjoner for august 
2022 til juli 2024. 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget vedtok i sitt møte den 5. september 2022 en bestilling av 
forvaltningsrevisjoner fra august 2022 til juli 2024. Det ble der vedtatt at prosjekt 
«Organisering og styring i enhet Forvaltning, drift og vedlikehold» skulle leveres og 
behandles i kontrollutvalgsmøtet den 12. desember 2022.  
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Kontrollutvalget vedtok at dersom det senere skal gjøres endringer i bestillingen, eller 
revisjonen ikke kan levere i henhold til bestilling, settes dette opp som egen sak i møte i 
kontrollutvalget. 
 
Sekretariatet har mottatt et notat fra Østre Viken Kommunerevisjon IKS hvor de informerer 
om at de ikke får levert forvaltningsrevisjonsprosjektet «Organisering og styring i enhet 
Forvaltning, drift og vedlikehold» til oppsatt tid. Dette grunnet sykdom i revisjonen, se 
vedlegg 1 til saken. 
 
I notatet fra revisjonen står det også at oppfølgingsrapport for prosjektet Ansattes 
medvirkning» ikke vil bli behandlet 12. desember som forutsatt. Dette fordi revisjonen ikke 
har fått tilbakemelding fra kommunedirektør innen oppsatt frist, og at de trenger ytterligere 
dokumentasjon for å kunne fullføre oppfølgingsrapporten, se vedlegg 1. 
 
 

Vurdering 
Sekretariatet påpeker at plan for forvaltningsrevisjon januar 2022- juli 2024 er vedtatt av 
kommunestyret. Planverket er slik sett bindende, og det må rapporteres til kommunestyret 
hvis ikke planverket blir fulgt. Imidlertid er det forventet at prosjektet blir levert til 
kontrollutvalgets møte 13. februar 2023. Det forutsettes at den sene leveransen ikke vil 
påvirke timesbudsjett som er satt for forvaltningsrevisjonen i 2023. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta informasjonen fra revisjonen til orientering. 
Videre bør kontrollutvalget be revisjonen levere prosjektet og oppfølgingsrapporten ved 
neste møte den 13.februar 2023. 
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Notat  
Utsatt behandling av forvaltningsrevisjonsrapport «Organisering og styring i 

enhet Forvaltning, drift og vedlikehold» 
 
Kontrollutvalget i Indre Østfold kommune vedtok prosjektplan for forvaltningsrevisjon «Organisering 
og styring i enhet Forvaltning, drift og vedlikehold» 28.2.2022 (revidert plan fremlagt til orientering 
9.5.2022). Ifølge prosjektplanen skulle forvaltningsrevisjonsrapport behandles i kontrollutvalgets møte 
12. desember. På grunn av sykdom internt hos oss må vi dessverre meddele at arbeidet er blitt noe 
forsinket, og at rapporten ikke vil bli behandlet på det tidspunktet det var lagt opp til. Revisjonen tar 
sikte på å levere rapporten i tide til behandling i kontrollutvalgets første møte i 2023. Vi er ferdige med 
innsamling av fakta, men det gjenstår å ferdigstille rapport samt gjennomføre en høringsrunde med 
kommunens administrasjon før politisk behandling.  
 
Revisjonen vil også informere om at planlagt behandling 12. desember av oppfølgingsrapport knyttet 
til tidligere behandlet forvaltningsrevisjon «Ansattes medvirkning» også vil måtte bli utsatt til etter 
nyttår. Bakgrunnen for dette er at revisjonen ikke har fått tilbakemelding fra kommunens 
administrasjonen innen oppsatt frist. Vi mottok svar 14. november, men vurderer det som nødvendig 
å be om ytterligere dokumentasjon for å sikre at vi har et tilstrekkelig faktagrunnlag for å utarbeide en 
rapport til behandling i kontrollutvalget. 
 
 
 

Rolvsøy 17.11.2022 
 
 

Casper Støten (sign.)     Jolanta Betker (sign.) 
oppdragsansvarlig revisor    daglig leder 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/85 
Dokumentnr.: 70 
Løpenr.: 325423/2022 
Klassering: 3014-192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 12.12.2022 22/52 

 

Forslag til retningslinje for håndtering av henvendelser til kontrollutvalget 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar fremlagte retningslinje for håndtering av henvendelser til 

kontrollutvalget til orientering, og slutter seg til denne. 
 

 
Fredrikstad, 29.11.2022 
 
 

Vedlegg 
Retningslinje for håndtering av henvendelser til kontrollutvalget 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU-møte 05.09 2022, sak 22/36 Eventuelt 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget fikk under referater og meldinger i møte 5. september 2022 forelagt en 
veileder fra Forum for Kontroll og tilsyn. Veilederen gjaldt håndtering av henvendelser til 
kontrollutvalget. Med bakgrunn av denne ønsket kontrollutvalget i samme møte at 
sekretariatet kunne legge frem retningslinjer som gjelder for kontrollutvalget i Indre Østfold 
kommune vedrørende saksbehandling ved eksterne henvendelser. 
 

Vurdering 
Sekretariatet har til møtet fremmet et forslag til en retningslinje for håndtering av 
henvendelser som bygger på Forum for Kontroll og tilsyn sin veileder. Kontrollutvalget kan i 
møte ta en diskusjon på fremlagte forslag og eventuelt supplere / korrigere tekst.  
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Retningslinje for håndtering av henvendelser til kontrollutvalget. 
 

1. Henvendelser til kontrollutvalgsmedlemmer 

Henvendelser til leder av kontrollutvalget eller kontrollutvalgets medlemmer må snarest 
sendes sekretariatet for journalføring og saksbehandling. 
 

2. Muntlige henvendelser 

Muntlige henvendelser må skriftligjøres for å kunne journalføres og saksbehandles av 
sekretariatet. 
 

3. Sekretariatets saksbehandling før kontrollutvalgets møte 
 

Sekretariatet journalfører og arkiverer henvendelsen i tråd med rutinen for journalføring og 
arkivering. 
 
Sekretariatet gjør en vurdering av innholdet i henvendelsen i forhold til kontrollutvalgets 
mandat, «trafikklysmodellen» (se vedlegg 1) og vanlig krav til saksforberedelse. 
 
Hvis henvendelsen åpenbart er utenfor kontrollutvalgets mandat, svarer sekretariatet 
avsender i tråd med punkt 4, og legger henvendelsen og svaret fram for kontrollutvalget til 
orientering. 
 
Alle andre henvendelser drøfter sekretariatet først med kontrollutvalgets leder. Om 
nødvendig kan sekretariatet gjøre enkelte avklaringer, for eksempel om henvendelsen er til 
behandling hos annen instans. Kontrollutvalgets leder beslutter om henvendelsen skal settes 
opp som sak på sakslisten. 
 
For henvendelser som skal på sakslisten, gjør sekretariatet en vurdering av innholdet i 
henvendelsen og kommer med et forslag til kontrollutvalget om hvordan den kan håndteres, i 
tråd med vanlig saksforberedelser. 
 

4.    Kontrollutvalgets vurderinger og prioriteringer 

På grunnlag av saksutredningen fra sekretariatet vurderer kontrollutvalget i møte, om og 
eventuelt hvordan henvendelsen skal følges opp. 

Kontrollutvalget kan bruke «trafikklysmodellen» som hjelp i sin vurdering av om 
henvendelsen egner seg til oppfølging av kontrollutvalget. 

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

5.   Kontrollutvalgets handlingsalternativer 

Kontrollutvalgets handlingsalternativer kan være: 

a) Kontrollutvalget vurderer at dette ikke er en sak som kontrollutvalget vil følge opp og tar 
henvendelsen til orientering. Saken avsluttes. 
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b) Kontrollutvalget vedtar å følge opp henvendelsen ved å be om mer informasjon. Utvalget 
kan for eksempel be kommunedirektøren om å gi informasjon i neste møte. Utvalget kan 
også be sekretariatet om å hente inn mer informasjon. 

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

6.   Hvis henvendelsen skal følges opp med en kontrollhandling 

Dersom kontrollutvalget mener at henvendelsen dreier seg om et saksfelt som utvalget bør 
se nærmere på, må kontrollutvalget vurdere følgende: 

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

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

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

Dersom forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll er aktuell kontrollaktivitet, kan saksfeltet 
settes på planen for forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll når det skal lages ny plan eller 
planen skal rulleres. Eventuelt kan saksfeltet inkluderes i formål og/eller problemstillinger i en 
forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll som skal bestilles. 

Dersom utvalget vedtar å bestille en forvaltningsrevisjon eller annen undersøkelse. Følges 
vanlig prosedyrer for dette, jf. pkt. 7. 
 

7.   Videre behandling 

Dersom videre forløp i saksbehandlingen følger de vanlige prosedyrer i tråd med 
bestiller/utfører – modellen, tilsvarende som for forvaltningsrevisjon. 
 

8.  Tilbakemelding til avsender 
 
Alle som henvender seg til kontrollutvalget skal få tilbakemelding fra sekretariatet om at den 
er mottatt og blir vurdert. Om nødvending gis det veiledning om hva som er rett instans for 
henvendelsen. 
 

9.   Partsrettigheter 

Avsender har ingen partsrettigheter i en eventuell sak som behandles i kontrollutvalget. 
Avsender har heller ingen klagerett på kontrollutvalgets eventuelle vedtak om å ikke gå 
videre med saken. 

 

 

 

Utarbeidet 28.11 2022 
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Vedlegg1. 

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

 
 

Ja 

 
 

Delvis 

 
 

Nei 

 
 

Ukjent 

Vedrører henvendelsen misnøye med et politisk fattet 
vedtak? 
 

    

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

    

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

    

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

    

Dreier henvendelsen seg i hovedsak om en isolert 
hendelse? 
 

    

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

    

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

    

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

    

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

    

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

    

Kan en gjennomgang bidra til læring og forbedring? 
 

    

Bør henvendelsen prioriteres foran andre planlagte 
oppgaver? 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/84 
Dokumentnr.: 91 
Løpenr.: 317940/2022 
Klassering: 3014-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 12.12.2022 22/53 

 

Referater og meldinger 

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

 
Fredrikstad, 01.12.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 14.11 2022 
2. Særutskrift fra kommunestyret sak 149/22 «Konsernintern avregning, Indre Østfold 

Renovasjon og Retura Østfold AS» 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 

 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 14.11 2022, ligger vedlagt til orientering.  
 
Vedlegg 2: er særutskrift fra Kommunestyresak 149/22 hvor kommunestyret ber revisjonen 
gjøre en forvaltningsrevisjon av den konsernintern avregning, Indre Østfold Renovasjon og 
Retura Østfold AS. Revisjonen er orientert om bestillingen. 
 

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

Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 

 
 
 
Møtedato: 14.11.2022,  
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 13:00 
Møtested: Spydeberg, møterom Spydebergstua, Stasjonsgata 35  
Fra – til saksnr.: 22/37 -  22/46  

 
Frammøteliste 
 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Petter Schou, leder X 
 

Knut J. Herland , nestleder X  

Tor Melvold X 
 

Marit Femmen X  

Ulf Tore Kolstad Meldt forfall Margaretha Brovold 

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5  
 
Møtende fra Østfold kontrollutvalgssekretariat:  
Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen  
 
Møtende fra revisjon  
Fagleder forvaltningsrevisjon Casper Støten, revisor Jostein Ek og forvaltningsrevisor 
Monica Thunem 
 
Møtende fra administrasjonen:  
Fra NAV: Sverke Alvær og Anita Schutz 
 
Andre: 
Ingen  
 
 
 
---------------------------------------    ----------------------------------- 
Petter Schou, leder      Knut J. Herland 
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Saksliste 

 

Saksnr. Innhold  

PS 22/37 Godkjenning av innkalling og saksliste  

PS 22/38 Valg av representant til å signere protokoll  

PS 22/39 Virksomhetsbesøk - NAV-kontoret  

PS 22/40 Forvaltningsrevisjonsrapport "Levekår, utenforskap og 
barnefattigdom" 

 

PS 22/41 Eierskapskontroll med Deltagruppen AS, Hobøl ASVO AS, 
VIA3 AS og Innovi AS 

 

PS 22/42 Oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjon "Kvalitet i 
sykehjemstjenesten", Indre Østfold kommune 

 

PS 22/43 Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet 
etterlevelseskontroll 

 

PS 22/44 Møteplan 2023  

PS 22/45 Referater og meldinger  

PS 22/46 Eventuelt  

PS 22/37 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 14.11.2022: 

Ingen merknader til innkalling eller saksliste 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 14.11.2022: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 

PS 22/38 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 14.11.2022: 

Som innstillingen 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 14.11.2022: 

1. Kontrollutvalgets leder og nestleder signerer protokoll 
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PS 22/39 Virksomhetsbesøk - NAV-kontoret 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Informasjonen fra ledelsen på NAV-kontoret, tas til orientering 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 14.11.2022: 

Virksomhetsleder orienterte utvalget om NAV sine tjenesteområder. Kontrollutvalget fikk 
anledning til å stille spørsmål som ble besvart i møte. Innstilling til vedtak ble enstemmig 
vedtatt 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 14.11.2022: 

1. Informasjonen fra ledelsen på NAV-kontoret, tas til orientering 
 

PS 22/40 Forvaltningsrevisjonsrapport "Levekår, utenforskap og 
barnefattigdom" 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Levekår, utenforskap og 
barnefattigdom», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og 
slutter seg til revisjonens anbefalinger.  
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Levekår, utenforskap og 
barnefattigdom» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 17 anbefalinger 
som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen: 

a) utarbeide en ny folkehelseoversikt der alle relevante parter involveres  

b) offentliggjøre ny folkehelseoversikt før arbeidet med ny planstrategi starter 

c) sikre tilstrekkelige drøftinger av kommunens folkehelseutfordringer i ny 

planstrategi 

d) innarbeide barn og unges folkehelseperspektiv i temaplaner knyttet til 

kommunalområdene Oppvekst og Helse og mestring 

e) sikre samhandling og samordning mellom barn og unges høringsgruppe, 

planavdeling og kommuneoverlege  

f) synliggjøre konsekvenser for barn og unge i saksfremlegg knyttet til plan- og 

byggesaksbehandling 

g) sikre at barn og unges interesser blir ivaretatt i kommunens nye arealplan 

h) sikre at alle grupper barn og unge gis anledning til å delta i relevante 

planprosesser  

i) forankre tiltak knyttet til barn og unges levekår i temaplaner knyttet til 

kommunalområdene Oppvekst og Helse og mestring  

j) iverksette tiltak for å gjøre kommunens organisering og tiltak for barn og unge 

kjent blant de ansatte  

k) vurdere hvordan startlånsordningen skal bidra til å forebygge 

levekårsproblematikk blant barn og unge, og innrette ordningen i tråd med 

dette 
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l) sikre tilstrekkelig tilsyn med skoler og barnehager for å ivareta barn og unges 

rett til helsefremmende miljø  

m) sikre et systematisk samarbeid om folkehelsearbeidet rettet mot barn og unge 

på tvers av kommunalområder 

n) gjennomføre systematiske evalueringer av samarbeidet både innad i og 

mellom kommunalområder knyttet til folkehelsearbeidet rettet mot barn og 

unge 

o) utarbeide samarbeidsavtaler, rutiner eller retningslinjer mellom de ulike 

kommunalområdene, for å få et helhetlig tjenestetilbud for barn og unge 

p) formalisere et samarbeid med frivilligheten knyttet til folkehelsearbeidet rettet 

mot barn og unge 

q) sikre samordning av tiltak knyttet til folkehelsearbeidet rettet mot barn og unge 

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

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 14.11.2022: 

Revisor redegjorde for rapportens problemstillinger, funn, vurderinger og hvilke anbefalinger 
som er gitt. Kontrollutvalget fikk anledning til å stille oppfølgingsspørsmål som ble besvart i 
møte. Kontrollutvalget mente det er uheldig at det er fremgår av rapporten at det er mangler i 
tverrfaglig samarbeid om barn og unge. Kontrollutvalget understreket også viktigheten av at 
kommunen skal ivareta intensjonene som ligger i barnekonvensjonen. Kontrollutvalget 
ønsket å legge til ett nytt oppfølgingspunkt r i innstillingen til kommunestyret. 

 Vurdere hvordan boligpolitikk kan bidra til å forebygge leverkårsproblematikk for barn og 
unge 

  
Innstillingen ble enstemmig vedtatt med overnevnte tillegg. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 14.11.2022: 

1. 1: Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Levekår, utenforskap og 
barnefattigdom», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og 
slutter seg til revisjonens anbefalinger.  
 
2: Kontrollutvalget mener det er uheldig at det er fremgår av rapporten at det er 
mangler i tverrfaglig samarbeid om barn og unge. Kontrollutvalget understreker 
viktigheten av at kommunen skal ivareta intensjonene som ligger i barnekonvensjonen. 
Kontrollutvalget legger til ett nytt oppfølgingspunkt r: 

 Vurdere hvordan boligpolitikk kan bidra til å forebygge leverkårsproblematikk for 
barn og unge 

 
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Levekår, utenforskap og 
barnefattigdom» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 17 anbefalinger 
som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen: 

a)   utarbeide en ny folkehelseoversikt der alle relevante parter involveres  

b)   offentliggjøre ny folkehelseoversikt før arbeidet med ny planstrategi starter 

c)   sikre tilstrekkelige drøftinger av kommunens folkehelseutfordringer i ny  

      planstrategi 

d)   innarbeide barn og unges folkehelseperspektiv i temaplaner knyttet til 
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      kommunalområdene Oppvekst og Helse og mestring 

e)   sikre samhandling og samordning mellom barn og unges høringsgruppe,  

      planavdeling og kommuneoverlege  

f)    synliggjøre konsekvenser for barn og unge i saksfremlegg knyttet til plan- og  

      byggesaksbehandling 

g)   sikre at barn og unges interesser blir ivaretatt i kommunens nye arealplan 

h)   sikre at alle grupper barn og unge gis anledning til å delta i relevante 

      planprosesser  

i)    forankre tiltak knyttet til barn og unges levekår i temaplaner knyttet til  

      kommunalområdene Oppvekst og Helse og mestring  

j)    iverksette tiltak for å gjøre kommunens organisering og tiltak for barn og unge 

            kjent blant de ansatte  

k)   vurdere hvordan startlånsordningen skal bidra til å forebygge  

      levekårsproblematikk blant barn og unge, og innrette ordningen i tråd med  

      dette 

l)   sikre tilstrekkelig tilsyn med skoler og barnehager for å ivareta barn og unges 

            rett til helsefremmende miljø  

m) sikre et systematisk samarbeid om folkehelsearbeidet rettet mot barn og unge 

            på tvers av kommunalområder 

n)  gjennomføre systematiske evalueringer av samarbeidet både innad i og 

            mellom kommunalområder knyttet til folkehelsearbeidet rettet mot barn og unge 

o)  utarbeide samarbeidsavtaler, rutiner eller retningslinjer mellom de ulike 

     kommunalområdene, for å få et helhetlig tjenestetilbud for barn og unge 

p)  formalisere et samarbeid med frivilligheten knyttet til folkehelsearbeidet rettet  

             mot barn og unge 

q)   sikre samordning av tiltak knyttet til folkehelsearbeidet rettet mot barn og unge 

r)    vurdere hvordan boligpolitikk kan bidra til å forebygge leverkårsproblematikk  

      for barn og unge. 

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

 

PS 22/41 Eierskapskontroll med Deltagruppen AS, Hobøl ASVO AS, VIA3 AS og 
Innovi AS 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra Eierskapskontroll av «Arbeids- og 
inkluderingsbedriftene Deltagruppen AS, Hobøl ASVO AS, VIA3 AS og Innovi AS», til 
etterretning og slutter seg til revisjonens anbefalinger 
 

2. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyret tar revisjonsrapport fra Eierskapskontroll av «Arbeids- og 
inkluderingsbedriftene Deltagruppen AS, Hobøl ASVO AS, VIA3 AS og Innovi AS» 
til etterretning, og ber administrasjon om å følge opp anbefalinger som 
fremkommer av rapporten i kommunen sitt arbeid med eierstyring, herunder at: 
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a) kommunen utarbeider en oppdatert eierskapsmelding. Eierskapsmeldingen 
skal inneholde kommunens prinsipper for eierstyring, gi en samlet oversikt over 
kommunens eierinteresser og tydeliggjøre kommunens formål med 
eierskapene  

b) kommunen i samarbeid med de andre eierkommunene, utarbeider oppdaterte 
eierstrategier for sine eierskap i arbeids- og inkluderingsbedriftene 

c) kommunen i forbindelse med utarbeidelse av den forestående 
eierskapsmeldingen, avklarer varaordførers fullmakter til å representere 
kommunen i generalforsamlingene, jf. kommunens politiske reglement 

d) kommunen legger til rette for, og oppfordre til at styrerepresentanter blir 
registrert i styrevervregisteret 

e) kommunen påser at kontrollutvalget blir varslet om, og gitt anledning til å delta 
i, selskapenes generalforsamling, i henhold til Kommunelovens § 23-6 fjerde 
ledd. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 14.11.2022: 

Revisor redegjorde for rapportens funn, vurderinger og anbefalinger. Kontrollutvalget fikk 
anledning til å stille oppfølgingsspørsmål som ble besvart i møte. Innstillingen ble enstemmig 
vedtatt. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 14.11.2022: 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra Eierskapskontroll av «Arbeids- og 
inkluderingsbedriftene Deltagruppen AS, Hobøl ASVO AS, VIA3 AS og Innovi AS», til 
etterretning og slutter seg til revisjonens anbefalinger 
 

2. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 

2. Kommunestyret tar revisjonsrapport fra Eierskapskontroll av «Arbeids- og 
inkluderingsbedriftene Deltagruppen AS, Hobøl ASVO AS, VIA3 AS og Innovi AS» 
til etterretning, og ber administrasjon om å følge opp anbefalinger som 
fremkommer av rapporten i kommunen sitt arbeid med eierstyring, herunder at: 
a)   kommunen utarbeider en oppdatert eierskapsmelding. Eierskapsmeldingen 
      skal inneholde kommunens prinsipper for eierstyring, gi en samlet oversikt over 
      kommunens eierinteresser og tydeliggjøre kommunens formål med  
      eierskapene  
b)   kommunen i samarbeid med de andre eierkommunene, utarbeider oppdaterte 
      eierstrategier for sine eierskap i arbeids- og inkluderingsbedriftene 
c)   kommunen i forbindelse med utarbeidelse av den forestående  
      eierskapsmeldingen, avklarer varaordførers fullmakter til å representere  
      kommunen i generalforsamlingene, jf. kommunens politiske reglement 
d)   kommunen legger til rette for, og oppfordre til at styrerepresentanter blir  
      registrert i styrevervregisteret 
e)   kommunen påser at kontrollutvalget blir varslet om, og gitt anledning til å delta 
      i, selskapenes generalforsamling, i henhold til Kommunelovens § 23-6 fjerde  
      ledd. 

 

PS 22/42 Oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjon "Kvalitet i 
sykehjemstjenesten", Indre Østfold kommune 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet i 

sykehjemstjenesten», til etterretning. 
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2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Kvalitet i sykehjemstjenesten», til etterretning. 

 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 14.11.2022: 

Revisor redegjorde for oppfølgingsrapporten. Kontrollutvalget fikk anledning til å stille 
oppfølgingsspørsmål som ble besvart i møte. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 14.11.2022: 

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet i sykehjemstjenesten», til etterretning. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Kvalitet i sykehjemstjenesten», til etterretning. 

 

PS 22/43 Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet 
etterlevelseskontroll 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 
forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2022, samt valg av 
kontrollområde «Budsjettvedtak – Overholdelse av regelverk og egne rutiner for 
budsjettering og budsjettjustering», til orientering 
 

2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 
2023 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 14.11.2022: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 14.11.2022: 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 
forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2022, samt valg av 
kontrollområde «Budsjettvedtak – Overholdelse av regelverk og egne rutiner for 
budsjettering og budsjettjustering», til orientering 
 

2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 
2023 

 

PS 22/44 Møteplan 2023 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin 

virksomhet for 2023: 

  13. februar, møtestart kl. 09.00 

    8. mai, møtestart kl. 09.00 
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  12. juni, møtestart kl. 09.00 

    8. september, møtestart kl. 09.00 

 20. november, møtestart kl. 09.00 
 

 Opplæringsdag 9. november 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 14.11.2022: 

Forslag 4 september flyttes til 25. september. Innstillingen enstemmig vedtatt med denne 
endring. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 14.11.2022: 
 

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin 
virksomhet for 2023: 

  13. februar, møtestart kl. 09.00 

    8. mai, møtestart kl. 09.00 

  12. juni, møtestart kl. 09.00 

  25. september, møtestart kl. 09.00 

  20. november, møtestart kl. 09.00 
 

 Opplæringsdag 9. november 
 

PS 22/45 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 14.11.2022: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 14.11.2022: 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 
 

PS 22/46 Eventuelt 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 14.11.2022: 

 Kontrollutvalgsleder orienterte om henvendelser vedrørende en eldre klagesak i tidligere 
Trøgstad kommune. Kontrollutvalget gjør oppmerksom på at utvalget ikke er et 
klageorgan. Kontrollutvalget viser til de aktuelle instans ved ordinære klage. 
 

 Kontrollutvalgsleder orienterte om henvendelser fra en innbygger om klage på svar fra 
kommunen. Saken er fremdeles under behandling i kommunen. 

 

 Medlem Marit Femmen informerte skriftlige svar på spørsmål fra helse og omsorg. 
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Saksframlegg 
 

 
Konsernintern avregning, Indre Østfold Renovasjon og Retura Østfold AS 
 
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 
Åsmund Kobbevik FE-026, FA-U52 

 
20/7876 

 
Saksnr Utvalg Type Dato 

067/22 Formannskapet PS 18.11.2022 
149/22 Kommunestyret PS 30.11.2022 

 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 18.11.2022 - 067/22 

1. Indre Østfold kommune ber om at det gjøres en forvaltningsrevisjon av den konserninterne 
avregningen mellom Indre Østfold Renovasjon IKS og Retura Østfold AS 

2. Kontrollutvalget bes innarbeide oppdraget i revidert plan for forvaltningsrevisjon januar 
2022 – juli 2024 

3. Det settes av 250 000,- til gjennomføringen, som finansieres med bruk av disposisjonsfond 

 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Indre Østfold kommune ber om at det gjøres en forvaltningsrevisjon av den 
konserninterne avregningen mellom Indre Østfold Renovasjon IKS og Retura Østfold AS 

2. Kontrollutvalget bes innarbeide oppdraget i revidert plan for forvaltningsrevisjon januar 
2022 – juli 2024 

3. Det settes av 250 000,- til gjennomføringen, som finansieres med bruk av 
disposisjonsfond 

 

 
Kommunestyret i sak 149/22, 30.11.2022 
 
Behandling: 

Representanten Espen Volden (H) var enstemmig erklært inhabil og fratrådte under 
behandlingen av saken.  
 
Ingen forslag. 
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Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyret - Vedtak: 

1. Indre Østfold kommune ber om at det gjøres en forvaltningsrevisjon av den konserninterne 
avregningen mellom Indre Østfold Renovasjon IKS og Retura Østfold AS 

2. Kontrollutvalget bes innarbeide oppdraget i revidert plan for forvaltningsrevisjon januar 
2022 – juli 2024 

3. Det settes av 250 000,- til gjennomføringen, som finansieres med bruk av disposisjonsfond 

 

 
Formannskapet i sak 067/22, 18.11.2022 
 
Behandling: 

Ingen forslag. 
 
Votering:  
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
Formannskapet - Vedtak: 

1. Indre Østfold kommune ber om at det gjøres en forvaltningsrevisjon av den konserninterne 
avregningen mellom Indre Østfold Renovasjon IKS og Retura Østfold AS 

2. Kontrollutvalget bes innarbeide oppdraget i revidert plan for forvaltningsrevisjon januar 
2022 – juli 2024 

3. Det settes av 250 000,- til gjennomføringen, som finansieres med bruk av disposisjonsfond 

 

 
 

Hva saken gjelder 

Anbefaling om forvaltningsrevisjon av konsernintern avregning. 

 

Bakgrunn og saksopplysninger: 
Indre Østfold Renovasjon IKS (IØR) er 100% eier av Retura Østfold AS (RØ). Begge selskapene er 
lokalisert med hovedkontor på Stegen i Askim, hvor selskapene har sin virksomhet. 

IØR utfører offentlige tjenester for sine eierkommuner gjennom innsamling og behandling av 
husholdningsavfall, samt innsamling og behandling av avfall fra kommunale virksomheter. 
Innsamling av husholdningsavfall er underlagt selvkostprinsippet.  

Datterselskapet RØ driver forretningsvirksomhet innen innsamling og behandling av næringsavfall. 
Virksomhet med næringsavfall skal være regnskapsmessig og forretningsmessig atskilt fra 

57



 
 

husholdningsavfall, og det er også grunnen til at næringsvirksomhet av vesentlig betydning er skilt 
ut i et eget selskap. 

 

I løpet av 2021 og 2022 ble det utarbeidet rapport fra eierskapskontroll for Indre Østfold 
kommune, vedrørende Indre Østfold Renovasjon IKS og Retura Østfold AS. Kontrollutvalget i Indre 
Østfold kommune behandlet rapporten i sitt møte 9. mai 2022.  

Kontrollutvalget tok anbefalingene til etterretning, og vedtok å oversende rapporten til 
kommunestyret. Kontrollutvalget gjorde i tillegg et vedtak som gjaldt konsernintern avregning: 

«3. Kontrollutvalget ber kommunestyret gjøre en vurdering på om det bør gjøres en 
forvaltningsrevisjon av den konserninterne avregningen mellom mor/ datter selskap. Dette bør 
gjøres innen 2024. Hvis et slikt prosjekt blir vedtatt, må kommunestyret stille med budsjettmidler, 
eventuelt gjøre endringer i den vedtatte planen for forvaltningsrevisjon januar 2022 - juli 2024» 

Denne saken er en oppfølging av kontrollutvalgets vedtak om forvaltningsrevisjon av 
konsernintern avregning. Uttrykket konsernintern avregning forstås som prising av interne 
transaksjoner. 

 

Som et offentligrettslig organ, må IØR følge lov om offentlige anskaffelser. En forvaltningsrevisjon 
kan utrede spørsmål om offentlig virksomhet kan ha subsidierert konkurranseutsatt virksomhet 
og/eller gir næringsvirksomheten konkurransemessige fordeler. Videre kan en mulig indirekte 
problemstilling belyses her, som knytter seg til anskaffelsesregelverkets bestemmelser om utvidet 
egenregi.  

En utredning kan også gi eierne innsikt i hvordan IØR benytter utbytte fra datterselskapet. Utbytte 
fra Retura kan ikke gå til inndekking av kostnader som hører hjemme i selvkostregnskapet.  

Det kan ellers vises til at eierkommunene er bevisst på disse problemstillingene, som kan sees i lys 
av kontrollutvalgets vedtak. I eierstrategien for IØR står følgende: 

«Ca. 80 % av omsetningen i IØR knytter seg til husholdning, mens resterende omsetning er knyttet 
til næring. Omsetningen fra næring (Utleie til RØ, avfall fra kommunale institusjoner og drift av 
deponi) går til etterdriftsfond og regnskapsføres som driftsutgift. … 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 eierne, og 
holdes atskilt fra husholdningsrenovasjonen i IØR.» 

 
Aktuelle planer, vedtak og dokumenter 

· Eierskapskontrollrapport - Indre Østfold Renovasjon IKS og Retura Østfold AS, Sak 2022/83, 
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Indre Østfold Kontrollutvalg, 9. mai 2022 
· Rapport fra eierskapskontroll for Indre Østfold kommune, vedrørende Indre Østfold 

Renovasjon IKS og Retura Østfold AS, 22. april 2022 
· Representantskapets eierstrategi overfor Indre Østfold Renovasjon IKS, 2021 – 2024,  

4. november 2021 

 

Alternative løsningsmuligheter/politisk handlingsrom 

Revisjonen har allerede oppfordret kommunen til å drøfte med de andre eierne om overlappende 
styredeltakelse mellom morselskap og datterselskap bør opphøre. Kommunedirektørens 
anbefaling om forvaltningsrevisjon av den konserninterne avregningen kommer ikke som en 
konsekvens av problemstillinger knyttet til styresammensetning.  

Avfallsbransjen er stadig i endring. Faglig og teknologisk utvikling, økt oppmerksomhet mot 
sirkulær økonomi, nye klimamål og miljøkrav skaper endrede forutsetninger for drift av både 
offentlig tjenesteproduksjon og næringsvirksomheter. Dette tilsier at avtaler og kontrakter, som er 
inngått mellom selskapene i konsernet, jevnlig bør gjennomgås og revideres.   

Kommunestyret står fritt i om de ønsker denne type forvaltningsrevisjon eller ikke. En revisjon er å 
anbefale som en nyttig kontroll for å sikre at konsernet oppfyller vesentlige lovbestemte krav og 
de forventninger eierne har satt til konsernet.  

Bestilling av forvaltningsrevisjon bygger på kontrollutvalgets innsynsrett. Innsynsretten gjelder i 
selskaper som er direkte eller indirekte eid av kommuner eller fylkeskommuner.  

 

Vurderinger i forhold til FN`s bærekraftmål 
Denne saken kan knyttes til FNs bærekraftsmål nr. 16 Fred, rettferdighet og velfungerende 
institusjoner. Dette bærekraftmålet handler blant annet om å utvikle effektive, ansvarlige og åpne 
institusjoner på alle nivåer. 
 

Vurdering av gevinster og økonomiske konsekvenser 
Ved brudd på Lov om offentlige anskaffelser kan selskapet bli påklaget til KOFA, som er 
klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ved uaktsomhet har KOFA adgang til å ilegge gebyr. 

Utgifter kan også komme av søksmål fra konkurrerende bedrifter som mener å ha tapt på en 
ulovlig anskaffelse. 

I tillegg til økonomiske kostnader vil brudd på regelverket få negative konsekvenser for konsernets 
og eierkommunenes omdømme. 
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Kommunedirektørens vurderinger 

Kommunedirektøren anbefaler at det gjøres en revisjon av konsernets prising av interne 
transaksjoner.  

Det kan her nevnes at KS anbefalinger om god eierstyring anbefaler kommuner å jevnlig revidere 
styringsdokumentene og avtalene som regulerer styringen av et selskap. Internt i et konsern vil det 
finnes avtaleverk som regulerer både styring av selskap og bestilling/levering av tjenester. 
Bestilling av forvaltningsrevisjon av den konserninterne avregningen, med gjennomgang av 
underliggende avtaler, reflekter således en aktiv og ansvarlig eierutøvelse. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/84 
Dokumentnr.: 90 
Løpenr.: 317935/2022 
Klassering: 3014-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 12.12.2022 22/54 
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