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Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 13.02.2023 23/1 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

 
Fredrikstad, 12.01.2023 
 
 
 
 

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.: 2023/135 
Dokumentnr.: 3 
Løpenr.: 10439/2023 
Klassering: 3014-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 13.02.2023 23/2 

 

Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalgets leder og nestleder signerer protokoll 
 
 
Fredrikstad, 12.01.2023 
 
 
 

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.: 2023/136 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 10452/2023 
Klassering: 2014-192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 13.02.2023 23/3 

 

Budsjett for 2023 - Orientering fra kommunedirektør 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kommunedirektørens redegjørelse for budsjett 2023, tas til orientering 

 
 
Fredrikstad, 12.01.2023 
 
 

Vedlegg 
Ingen  

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Budsjett 2023 – du finner det her: Vedtatt handlings- og økonomiplan 2023-2026 
(framsikt.net) 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget ønsket i siste møte før nyttår å invitere kommunedirektør til kontrollutvalgets 
første møte i 2023 for å gi en orientering om årets vedtatte budsjett. Utvalget skal ikke 
behandle selve budsjettet, men budsjettet kan likevel gi mye nyttig informasjon som 
kontrollutvalget kan ta med seg i sitt arbeide. 
 
Følgende invitasjon er sendt: 
«Kontrollutvalget ønsker å invitere kommunedirektør til sitt møte 13.02 2023 for å gi en 
informasjon om hvilke utfordringer og muligheter administrasjonen ser ved det vedtatte 
budsjettet for 2023. Dette kan være nyttig informasjon for kontrollutvalget bl.a. for å få en 
oversikt over områder de bør ha et ekstra øye på, sett opp mot risiko- og 
vesentlighetsanalyse i forkant av ny forvaltningsrevisjonsplan med mer. Vi anser at ca 20-30 
minutter vil være nok inkludert spørsmål fra utvalget.» 

Vurdering 
Budsjett for 2023 er behandlet og vedtatt av kommunestyret. Utvalget vil ikke få en 
gjennomgang av hele budsjettdokumentet., men det er ønskelig at administrasjonen gir en 
gjennomgang av de utfordringer og muligheter budsjettet gir. Aktuelle 
spørsmål/problemstillinger kan være: 

- hvilke utfordringer gir årets budsjett kommunen og dens innbyggere 
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- kan det være områder kontrollutvalget bør ha ekstra fokus på det kommende 
året, eks om det er nedskjæringer som kan gå ut over tjenestetilbudet 

- er det virksomheter som kommer ekstra godt ut av det i 2023 

Sekretariatet anbefaler at informasjonen fra kommunedirektøren tas til orientering. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/133 
Dokumentnr.: 5 
Løpenr.: 22670/2023 
Klassering: 3014-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 13.02.2023 23/4 

 
 

Kommunedirektørens oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Krise- og 
beredskapsplaner" - informasjon 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Saken legges frem uten forslag til innstilling fra sekretariatet. 
 
Fredrikstad, 6.02.2023 
 
 

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

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
• Kontrollutvalgssak 22/50, den 12.12.2022 (Oppfølgingsrapport av 

forvaltningsrevisjonsprosjekt «Krise og beredskapsplaner»)  
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget og kommunestyret behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport som 
omhandlet kommunens krise- og beredskapsplaner i 2021. I henhold til kommunelovens 
§23-2, e) skal kontrollutvalget sørge for at vedtak, som kommunestyret treffer ved 
behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp. 
Kontrollutvalget behandlet en oppfølgingsrapport i sitt møte i desember 2022. 
Oppfølgingsrapporten ligger som vedlegg 1 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. 
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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.» 

 
 
Kontrollutvalget behandlet oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Krise og 
beredskapsplaner» i desember 2022. Siden det fremkom av rapporten at revisjonen 
konkluderte med at de fleste av anbefalingene ikke var fulgt opp, valgte kontrollutvalget å få 
en ny informasjon fra kommunedirektør før oppfølgingsrapporten blir sendt til 
kommunestyret.  
 
Kontrollutvalget fattet derfor følgende vedtak:   
 

«Kontrollutvalget ber kommunedirektør om å følge opp og ferdigstille alle punktene under. 
Kontrollutvalget ber videre kommunedirektør gi en skriftlig redegjørelse til kontrollutvalget til 
møtet 13. februar. I møtet inviteres også kommunedirektør for å gi informasjon om 
beredskapsplanen. Kontrollutvalget inviterer også ordfører til møtet. 
Kommunen skal ha: 
• 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. 
• oppdatere og integrere beredskapsplanens tiltakskort, varslingslister og 

ressursoversikter i DSB-CIM. 
• 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.» 
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Sekretariatet har i skrivende stund ikke mottatt noen skriftlig tilbakemelding fra 
kommunedirektør. Kommunedirektør og ordfører har imidlertid bekreftet at de vil stille i 
møtet og gi informasjon. 
  

Vurdering 
Siden sekretariatet ikke har mottatt skriftlig redegjørelse fra kommunedirektør gir vi ikke 
vurderinger i saken. Kontrollutvalget må samlet i møtet gjøre vurderinger på hvorvidt de 
vurderer at prosjektet er fulgt opp, eller om de skal ha en ny oppfølging senere. 
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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 «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. 
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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.: 2023/133 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 18725/2023 
Klassering: 3014-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 13.02.2023 23/5 

 
 

Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjon "Ansattes medvirkning" 

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

medvirkning», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Ansattes medvirkning», til etterretning. 
 
2. Kommunedirektøren skal følge opp, og gi tilbakemelding til kontrollutvalget senest 
innen juni 2023, på de to gjenstående punkter. Kommunen skal sørge for at: 

• det til enhver tid er valgt verneombud i alle kommunens virksomheter og 
verneområder.  

• det er utarbeide tiltak i tråd med intensjonene i HTA. kap. 3 – 3.2.3 
«Seniorpolitiske tiltak».  

 
 
Fredrikstad, 30.01.2023 
 
 

Vedlegg 
• Oppfølgingsrapport «Ansattes medvirkning», datert den 30.01 2023.  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
• Kommunestyresak 114/21, den 16.09.2021 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Ansattes 

medvirkning». 
• Kontrollutvalgssak 21/32, den 14.06 2021 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Ansattes 

medvirkning» 
 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget og kommunestyret behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport som 
omhandlet ansattes medvirkning i kommunen. I henhold til kommunelovens §23-2, e) skal 
kontrollutvalget sørge for at vedtak, som kommunestyret treffer ved behandlingen av 

27



 

 

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 114/21, den 16.09.2021 var følgende: 
  
«1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Ansattes medvirkning» til etterretning, og ber  
administrasjonen følge opp de 7 anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal  
kommunen: 
• sikre seg at det til enhver tid er valgt verneombud i alle kommunens virksomheter og  

verneområder.  
• sørge for at det kunngjøres ved oppslag på den enkelte arbeidsplass hvem som til enhver  

tid fungerer som verneombud. 
• igangsette tiltak for å sikre at verneombudenes medvirkning i HMS-arbeidet bedres.  
• sikre at alle verneombud har gjennomført 40 timers grunnkurs i HMS-arbeid. 
• gjennomføre vernerunder og utarbeide risikovurderinger i alle kommunens virksomheter  

så fort dette er praktisk mulig, og at det med bakgrunn i disse analysene utarbeides  
handlingsplaner for verne- og miljøarbeidet i kommunen.  

• iverksette tiltak for å sikre et konstruktivt og godt ytringsklima i samhandlingen mellom  
verneombud, tillitsvalgte og arbeidsgiversiden. 

• utarbeide tiltak i tråd med intensjonene i HTA. kap. 3 – 3.2.3 Seniorpolitiske tiltak. 
  
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 syv 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 
114/21 er fulgt opp. Revisjonen har konkludert med at 5 av 7 kulepunkter er fulgt opp. 
Kulepunktet knyttet til å sikre verneombud i alle kommunens virksomheter vurderes som ikke 
fulgt opp. Kulepunktet knyttet til å utarbeide seniorpolitiske tiltak er påbegynt, og vurderes 
dermed som delvis fulgt opp.  
 
Kommunen bør videre sørge for at  

• det til enhver tid er valgt verneombud i alle kommunens virksomheter og 
verneområder.  

• det utarbeides tiltak i tråd med intensjonene i HTA. kap. 3 – 3.2.3 «Seniorpolitiske 
tiltak».»  

 
Kommunedirektøren har kommet med sin uttalelse til oppfølgingsrapporten. Dette ligger i sin 
helhet på side 14 i rapporten. 
Kommunedirektøren skriver blant annet følgende: 
 

«På initiativ fra hovedverneombudene er det igangsatt et prosjekt med hensikt å gjøre 
verneombuds-rollen mer synlig og attraktiv. Prosjektet ledes av hovedverneombudene med 
bistand og tilslutning fra HRO.  
Som en del av kommunens HMS-handlingsplan for 2023 har AMU i delmål 2. vedtatt at 
kommunen skal videreutvikle medbestemmelses arenaen (MBA) herunder også sikre 
involvering av verneombud og hovedverneombud på rett sted til rett tid.» 

Vurdering 
Samlet sett vurderer sekretariatet at dataene som er benyttet er tilstrekkelig som grunnlag 
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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 gi kontrollutvalget informasjon når administrasjonen anser at de har 
ferdigstilt de to siste kulepunktene. 
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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 «Ansattes medvirkning» i Indre Østfold kommune i 

2021. Rapporten fra revisjonen ble behandlet i kontrollutvalget i sak PS 21/32, 14.06.2021, og i kom-

munestyret i sak 114/21, 21.09.2021. 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 114/21:  

 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Ansattes medvirkning» til etterretning, og ber 

administrasjonen følge opp de 7 anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal 

kommunen: 

• sikre seg at det til enhver tid er valgt verneombud i alle kommunens virksomheter og verne-

områder. 

• sørge for at det kunngjøres ved oppslag på den enkelte arbeidsplass hvem som til enhver 

tid fungerer som verneombud. 

• igangsette tiltak for å sikre at verneombudenes medvirkning i HMS-arbeidet bedres. 

• sikre at alle verneombud har gjennomført 40 timers grunnkurs i HMS-arbeid. 

• gjennomføre vernerunder og utarbeide risikovurderinger i alle kommunens virksomheter så 

fort dette er praktisk mulig, og at det med bakgrunn i disse analysene utarbeides handlings-

planer for verne- og miljøarbeidet i kommunen. 

• iverksette tiltak for å sikre et konstruktivt og godt ytringsklima i samhandlingen mellom ver-

neombud, tillitsvalgte og arbeidsgiversiden. 

• utarbeide tiltak i tråd med intensjonene i HTA. kap. 3 – 3.2.3 Seniorpolitiske tiltak. 

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

delse 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 e-post til kommunedirektøren datert 23.09.2022 om en redegjørelse for hvilke tiltak som 

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

ble dokumentert så langt det lot seg gjøre. På grunn av manglende svar innen den fastsatte fristen ble 

det sendt en ny mail med samme forespørsel 26.10.2022. 

 

Kommunedirektøren ved fungerende HR direktør Janka Damslora har i e-poster til revisjonen datert 

14.11.2022, 21.11.2022 og 24.11.2022 redegjort for fremdrift på kommunens oppfølging av kommune-

styrets 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 fremgår av kapittel 

5.2. 
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3 Ansattes medvirkning 

 Kulepunkt 1: Verneombud i alle kommunens virksomheter 

3.1.1 Bakgrunn 

På kontrolltidspunktet fikk revisjonen opplyst at det manglet verneombud ved to av kommunens i alt 141 

verneområder. Revisjonen pekte på at henhold til § 3-2 i forskrift om organisering, ledelse og medvirk-

ning, skal valg av verneombud som hovedregel skje blant arbeidstakere som har erfaring og innsikt i 

virksomhetens arbeidsforhold. Skulle det vise seg at arbeidstakerne ikke får valgt verneombud, skal ar-

beidsgiver utpeke et verneombud som fungerer inntil arbeidstakerne har valgt et verneombud etter reg-

lene i § 3-2.  

 

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret at kommunen skulle: 

 

• sikre seg at det til enhver tid er valgt verneombud i alle kommunens virksomheter og verneområ-

der. 

3.1.2 Administrasjonens redegjørelse  

Ifølge administrasjonen er det svært få virksomheter som ikke har valgte verneombud. Om det er mangler 

blir disse virksomhetene fulgt opp av hovedverneombudet til lokalt verneombud er valgt. Administrasjonen 

opplyser videre at en oversikt, som er utarbeidet i samarbeid med vernetjenesten i kommunen, viser at 

det er 9 steder som mangler verneombud. Det opplyses videre om at på disse stedene går hovedverne-

ombudet inn i det lokale verneombudets sted for å ivareta de ansatte til lokalt verneombud er valgt. Ho-

vedverneombud/vernetjenesten purrer på ledere for å få valgt verneombud hvor dette ikke er på plass. 

Det sies fra kommuneadministrasjonen sin side at det er vanskelig med kontrolltiltak når det gjelder valg 

av verneombud. Det antydes at dette kanskje må inn som en del av lederoppgavene, kanskje ved å få 

dette definert som en oppgave i kommunens delegasjonsreglement. Per i dag står det ikke noe spesifikt 

vedrørende valg av verneombud i kommunens delegasjonsreglement, men det fremgår av delegasjons-

reglementet at det er leders ansvar å følge opp lover og forskrifter i tråd med arbeidsmiljølovens bestem-

melser.  

 

Revisjonens gjennomgang 

Revisjonen er blitt forelagt og har kontrollert «Prosedyre for valg av verneombud og varaverneombud». 

Det fremgår av denne prosedyren at formålet med dokumentet er å sikre at: 

 

• det velges verneombud og varaverneombud innen alle verneområder, 

• valget foregår på en korrekt og forutsigbar måte, 

• ansatte og ledere får informasjon om hvem som er verneombud og varaverneombud. 

 

Prosedyren gjelder for alle enheter i Indre Østfold kommune. Når det gjelder valg av verneombud har 

arbeidsmiljøutvalget ansvar for å sette ned et valgstyre for valg av verneombud og varaverneombud. 

Valgstyrets oppgave er å finne fram til kandidater til verneombudsvervet, gjøre kandidatenes navn og 

forslagsstillernes navn kjent, samt å gjennomføre valget. Når valget er gjennomført skal valgstyret rap-

portere til ledelsen om hvem som er valgt og når funksjonstiden begynner.  

 

Skulle det vise seg at valgstyret ikke klarer å finne fram til kandidater til verneombud eller varaverneombud 

skal fagforeningene peke ut dette.  

34



4 
 

Dersom heller ikke dette fører fram, det vil si at de ansatte ikke klarer å velge eller peke ut verneombud 

og varaverneombud, har ledelsen ansvar for å peke ut verneombud og varaverneombud. Ledelsen skal 

gjøre kjent blant de ansatte hvem ledelsen har valgt eller pekt ut. Ledelsen skal også melde fra til HR og 

organisasjon, seksjon for HMS og hovedverneombudet om hvem som er valgt eller pekt ut som verne-

ombud og varaverneombud. 

 

Prosedyren redegjør også for den faktiske gjennomføringen av valget av verneombud skal foregå. Det 

beskrives blant annet at: 

 

• Valg av verneombud skal være avsluttet innen 1. november.  

• Alle ansatte som ikke har lederfunksjoner eller opptrer på vegne av ledelsen kan velges til verne-

ombud eller varaverneombud. De som velges bør være godt kjent med arbeidet på den aktuelle 

enheten. Funksjonstiden er 2 år.  

• Alle ansatte, unntatt øverste ledelse, har stemmerett.  

• Kandidatene til vervet som verneombud og varaverneombud, samt forslagstillernes navn skal 

gjøres kjent for de stemmeberettigede.  

• Valget skal være skriftlig og hemmelig. Valget kan gjennomføres som urnevalg eller ved en elek-

tronisk løsning som tilfredsstiller kravet til hemmelig valg.  

• Dersom det bare foreligger et forslag til kandidat, anses kandidaten som valgt uten at enheten 

trenger å gjennomføre valg.  

  

Prosedyren beskriver også at valget skal dokumenteres gjennom skriftlig beskjed til ledelsen om hvem 

som er valgt, eventuelt utpekt, til verneombud og varaverneombud innen det enkelte verneområdet. Det 

skal oppgis når funksjonstiden starter, dersom dette ikke er 1. januar. En ansatt kan ikke fungere som 

verneombud før ledelsen har fått skriftlig melding om hvem som er valgt, eventuelt utpekt. 

3.1.3 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen vil peke på at verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår ar-

beidsmiljøet. Dette innebærer blant annet at verneombudet skal se til at virksomhetens arbeidsprosesser 

er innrettet på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt. Revi-

sjonen vurderer det som positivt at Indre Østfold kommune har utarbeidet en prosedyre for valg av ver-

neombud og varaverneombud og oppfatter dette som en indikasjon på at kommunen tar arbeidstakernes 

medvirkning i vernearbeidet med det alvor det fortjener. Vi vil likevel peke på at antallet virksomheter og 

verneområder som ikke har verneombud har økt fra to på tidspunktet for forvaltningsrevisjonen, til ni 

manglende verneombud på tidspunktet for utarbeidelse av denne oppfølgingsrapporten. Utviklingen har 

altså vært negativ. Dette vurderer revisjonen som uheldig. Kommunestyrets vedtak var at kommunen 

skulle sikre seg at det til enhver tid er valgt verneombud i alle kommunens virksomheter og verneområder. 

Revisjonen anser at dette vedtaket ikke er fulgt opp. 
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 Kulepunkt 2: Oppslag om hvem som er verneombud  

3.2.1 Bakgrunn 

Arbeidsmiljølovens § 6 – 1 (4) sier at «Hvem som til enhver tid fungerer som verneombud ved virksom-

heten, skal kunngjøres ved oppslag på arbeidsplassen». På kontrolltidspunktet viste det seg at det ikke 

var kunngjort med oppslag ved alle virksomheter, hvem som var verneombud. Revisjonen viste i sin for-

valtningsrevisjonsrapport at kun litt over halvparten av lokale verneombud svarte bekreftende på spørs-

målet om det var kunngjort med oppslag hvem som var verneombud ved virksomheten.  

 

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret at kommunen skulle: 

 

• sørge for at det kunngjøres ved oppslag på den enkelte arbeidsplass hvem som til enhver tid 

fungerer som verneombud. 

 

3.2.2 Administrasjonens redegjørelse  

Administrasjonen har opplyst om at det kunngjøres med oppslag hvem som er verneombud ved alle kom-

munens virksomheter og verneområder. Det er også opplyst om at det er laget en egen mal for dette hvor 

det også fremgår at bilde av det aktuelle lokale verneombud skal henges opp som en del av oppslaget. 

 

Revisjonens gjennomgang 

Revisjonen har ikke gjennomført ytterligere kontroller. 

3.2.3 Revisjonens vurderinger 

Basert på administrasjonens tilbakemelding om at det er kunngjort med oppslag på den enkelte arbeids-

plass hvem som til enhver tid fungerer som verneombud, anser revisjonen at dette vedtaket er fulgt opp. 

 

 Kulepunkt 3: Bedre verneombudenes medvirkning i HMS-arbeidet 

3.3.1 Bakgrunn 

Indre Østfold kommune hadde i tillegg til arbeidsmiljø- og administrasjonsutvalg etablert det som ble kalt 

medbestemmelsesarenaer. Disse medbestemmelsesarenaene behandlet saker både i henhold til ar-

beidsmiljølov og hovedavtale/hovedtariffavtale. Det var etablert medbestemmelsesarenaer (MBA) på tre 

nivåer, sentral medbestemmelsesarena, en MBA for hvert av de tre kommunalområder, samt MBA-er 

på virksomhetsnivå. 

 

Tilbakemeldinger revisjonen fikk i forbindelse med sine undersøkelser pekte i retning av at medbestem-

melsesarenaene ikke fungerte optimalt. Både hovedverneombudene, bedriftshelsetjenesten og repre-

sentanter for administrasjonen ga uttrykk for synspunkter i den retning. Det kom for eksempel frem 

synspunkter på at medbestemmelsesarenaenes rolle var uklar. Det fremkom også kritikk som gikk ut på 

at saker fra vernetjenesten ikke var satt opp som fast punkt på sakskartet i alle MBA-ene. Revisjonen 

bet seg også merke i at koordinerende hovedverneombud var av den oppfatning at behandlingen av 

HMS-saker i MBA-ene manglet en rød tråd. Revisjonen vurderte det som uheldig at både hovedverne-
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ombud, bedriftshelsetjeneste med flere, ga uttrykk for at MBA-ene ikke fungerte som forutsatt. Revisjo-

nen ga videre uttrykk for at det var skapt usikkerhet knyttet til hvordan saker fra vernetjenesten skulle 

behandles.  

 

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret at kommunen skulle: 

 

• igangsette tiltak for å sikre at verneombudenes medvirkning i HMS-arbeidet bedres. 

 

3.3.2 Administrasjonens redegjørelse  

Administrasjonen har informert revisjonen om at det er jobbet godt med å etablere medbestemmel-

sesarenaer (MBA) i kommunens områder/enheter/avdelinger. Videre opplyses det om at arbeidet med 

og i arbeidsmiljøutvalget er prioritert. Det informeres også om at verneombudene samles til fagdager 4 

ganger per år.  

 

Revisjonen er opplyst om at det er gjennomført en 10-faktor medarbeideranalyse blant ansatte i Indre 

Østfold kommune. Tillitsvalgte og verneombud i Indre Østfold kommune utgjør en egen gruppe i denne 

undersøkelsen. Administrasjonen peker på at tillitsvalgte og verneombud jevnt over gir gode tilbakemel-

dinger i denne undersøkelsen.  

 

Revisjonens gjennomgang 

Revisjonens kontroll har vist at det ble gjennomført samlinger med verneombudene 14. februar, 30. au-

gust og 29. november. I tillegg til disse tre samlingene ble det gjennomført seksjonsvise samlinger i mai 

og juni. Revisjonen har fått oversendt agendaen for de fire samlingene som ble gjennomført med verne-

ombudene i 2022. En gjennomgang av disse agendaene viser at en rekke temaer relevante for verneom-

budenes arbeid og medvirkning har vært oppe til behandling. Systematisk HMS-arbeid og AKAN er blant 

temaene som har vært behandlet1. På heldagssamlingene for verneombud som ble avholdt 29. november 

2022 sto for eksempel foredragene «Hva er egentlig arbeidsmiljø, og hvorfor er det så viktig da?» og  

«HMS er lønnsomt, men hvor lønnsomt er det, egentlig?» på dagsorden. 

 

Revisjonens gjennomgang av den tidligere nevnte 10-faktor KS’ medarbeiderundersøkelse bekrefter de 

opplysninger som administrasjonen har kommet med. Tillitsvalgte og verneombud gir jevnt over gode 

tilbakemeldinger i forhold til de parameterne som måles i denne undersøkelsen. 

 

TABELL 1: TILLITSVALGTE OG VERNEOMBUDS SVAR I 10-FAKTOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAMMENLIG-

NET MED INDRE ØSTFOLD KOMMUNE SOM HELHET OG ADMINISTRASJONEN I KOMMUNEN 

Faktor Tillitsvalgte og verne-

ombud i Indre Østfold 

kommune 

Indre Østfold  Administrasjon 

Indre motivasjon 4,9 4,2 4,3 

Mestringstro 4,3 4,3 4,4 

Autonomi 4,8 4,3 4,5 

Bruk av kompetanse 4,6 4,2 4,3 

                                                      
1 AKAN er et trepartssamarbeid mellom partene i norsk arbeidsliv, som har som hovedoppgave å for-

bygge rusmiddelproblemer i norsk arbeidsliv, samt å bidra til at ansatte med rusmiddelproblemer får 

hjelp. 
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Mestringsorientert le-

delse2 

3,7 4,0 4,2 

Rolleklarhet 4,5 4,3 4,2 

Relevant kompetan-

seutvikling 

4,0 3,6 3,9 

Fleksibilitetsvilje 4,8 4,5 4,6 

Mestringsklima 4,2 4,1 4,2 

Prososial motivasjon 5.0 4,7 4,6 

 

En gjennomgang av tallene viser at tillitsvalgte og verneombud gir høyere score på 7 av 10 faktorer (disse 

faktorene er farget grønne). Revisjonen legger særlig merke til at tillitsvalgte og verneombud scorer høy-

ere enn kommunens andre ansatte på indre motivasjon, autonomi, rolleklarhet og relevant kompetanse-

utvikling. Revisjonen forstår dette dithen at Indre Østfold kommune har høyt motiverte tillitsvalgte og ver-

neombud, som arbeider selvstendig og har en klar forståelse av egen rolle. Det fremstår også som om 

denne gruppen ansatte er godt fornøyd med den kompetanseutviklingen de får i forhold til sine roller. Kun 

en av faktorene skiller seg ut i negativ forstand der denne gruppen ansatte scorer lavere enn resten av 

kommunen, og det er knyttet til mestringsorientert ledelse. Revisjonen har ikke data som kan forklare 

hvorfor det scores lavere på denne faktoren enn de ni andre. Revisjonen legger også merke til at på 

faktoren mestringsklima gir de tillitsvalgte score på linje med kommuneorganisasjonen for øvrig. Et mest-

ringsklima er kjennetegnet av at medarbeiderne motiveres av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, 

fremfor å rivalisere om å bli best3. Revisjonen forstår denne indikatoren dithen at tillitsvalgte og verneom-

bud vurderer det psykososiale arbeidsmiljøet på linje med øvrige ansatte. 

3.3.3 Revisjonens vurderinger 

Basert på administrasjonens redegjørelse og revisjonens gjennomgang av oversendt dokumentasjon er 

revisjonen av den oppfatning at det er igangsatt tiltak for å sikre at verneombudenes medvirkning i 

HMS-arbeidet bedres. I vår vurdering legges det vekt på at verneombudene har vært invitert til fire sam-

linger foregående år hvor sentrale temaer for vernetjenesten har vært oppe til behandling. Revisjonens 

vurdering bygger også på de tilbakemeldinger som fremkommer i den gjennomførte 10-faktor medarbei-

derundersøkelsen. Her fremkommer det at tillitsvalgte og verneombud jevnt over gir høyere score enn 

kommunens øvrige ansatte.   

 

Kommunestyrets vedtak var at kommunen skulle igangsette tiltak for å sikre at verneombudenes med-

virkning i HMS-arbeidet bedres. Revisjonen anser dette vedtaket for å være fulgt opp. 

  

                                                      
2 Mestringsorientert ledelse innebærer at ledelsen tilrettelegger for at medarbeidere kan oppleve mest-

ring i arbeidet, (https://10faktor.no/slik-jobber-du-med-mestringsorientert-ledelse, 17.01.23) 
3 https://10faktor.no/beskrivelse-av-de-10-faktorene, 17.01.23 
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 Kulepunkt 4: Sikre alle verneombud 40 timers grunnkurs i HMS-arbeid 

3.4.1 Bakgrunn 

I forbindelse med forvaltningsrevisjonen gjennomførte vi en spørreundersøkelse blant kommunens ver-

neombud. Her ga mer enn 9 av 10 verneombud som svarte på undersøkelsen tilbakemelding om at de 

hadde gjennomgått 40 timers grunnkurs i HMS-arbeid. I henhold til forskrift om organisering, ledelse og 

medvirkning § 3-19, skal alle verneombud som hovedregel ha en grunnopplæring i HMS-arbeid med en 

varighet av minst 40 timer. Så lenge ikke alle verneombud har denne grunnskoleringen anbefalte revi-

sjonen Indre Østfold kommune å sikre at alle verneombud har gjennomført 40 timers grunnkurs i HMS-

arbeid.  

 

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret at kommunen skulle: 

• sikre at alle verneombud har gjennomført 40 timers grunnkurs i HMS-arbeid. 

 

3.4.2 Administrasjonens redegjørelse  

Administrasjonen opplyser om at alle nyvalgte verneombud får tilbud om 40 timers grunnkurs i HMS-

arbeid. Dersom det ikke er mulig å gjennomføre kurset umiddelbart, vil det nyvalgte verneombudet få 

veiledning av hovedverneombudet frem til kurset er gjennomført. Administrasjonen har i samarbeid med 

hovedverneombudet undersøkt om alle valgte verneombud har gjennomført grunnopplæring i HMS-ar-

beid med en varighet av minst 40 timer, jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19. Denne 

kartleggingen viste at det på kontrolltidspunktet var seks lokale verneombud som ikke hadde gjennomført 

HMS-kurs. Administrasjonen i Indre Østfold kommune har opplyst revisjonen om at det er den enkelte 

enhetsleder som har ansvar for HMS-arbeidet. I dette ligger det også et lederansvar for å legge til rette 

for at de lokale verneombudene gjennomfører grunnopplæring i HMS-arbeid av minst 40 timers varighet. 

Dette lederansvaret er nedfelt i kommunens administrative delegasjonsreglement. 

 

Revisjonens gjennomgang 

Revisjonen har ikke gjennomført ytterligere kontroller. 

3.4.3 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen ser at det av praktiske årsaker kan gå tid fra en ansatt er valgt til verneombud og til vedkom-

mende har gjennomført grunnopplæring i HMS-arbeid. Sett i lys av at det finnes i omlag 120 verneom-

bud i Indre Østfold kommune4 vurderer revisjonen det faktum at kun seks verneombud ennå ikke har 

grunnopplæring kan forklares, for eksempel med at det ikke har vært tilgjengelige kurs. Revisjonen vil 

likevel peke på at for å nå målsettingen om at alle verneombud har den nødvendige kompetanse i HMS- 

arbeid så må dette kontrolleres og følges opp kontinuerlig fra ledelsens side. Revisjonen vurderer det 

som positivt at ansvaret for HMS-arbeidet er nedfelt i kommunens delegasjonsreglement og at dette 

også innebærer et lederansvar for at de lokale verneombudene gjennomfører grunnopplæring i HMS-

arbeid. 

 

Kommunestyrets vedtak var at kommunen skulle sikre at alle verneombud har gjennomført 40 timers 

grunnkurs i HMS-arbeid. Basert på administrasjonens redegjørelse anser revisjonen at dette er fulgt 

opp. 

 

                                                      
4 Forvaltningsrevisjonsrapport – Ansattes medvirkning, s. 11 
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 Kulepunkt 5: Gjennomføre vernerunder - risikoanalyser og handlingsplaner 

3.5.1 Bakgrunn 

I og med at forvaltningsrevisjonen ble gjennomført i perioden januar til mai 2021 omhandlet store deler 

av dataene som ble samlet inn driftsåret 2020. Revisjonen ble av hovedverneombudene opplyst om at 

det ikke ble gjennomført vernerunder i alle kommunens virksomheter i 2020. Årsaken til manglende 

gjennomføring av vernerunder ble for en stor del begrunnet med koronapandemien.  

 

Den tidligere nevnte spørreundersøkelsen rettet mot verneombudene viste også at ikke alle virksomhe-

ter hadde utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyser på HMS-området. 15 % av de lokale verneombudene 

svarte «nei» på spørsmålet om det var utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyser ved deres virksomhet. 

Internkontrollforskriftens § 5 (6) sier at alle virksomheter skal kartlegge farer og problemer og på denne 

bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.  

 

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret at kommunen skulle:  

 

• gjennomføre vernerunder og utarbeide risikovurderinger i alle kommunens virksomheter så fort 

dette er praktisk mulig, og at det med bakgrunn i disse analysene utarbeides handlingsplaner 

for verne- og miljøarbeidet i kommunen. 

 

3.5.2 Administrasjonens redegjørelse  

Revisjonen har fått opplyst at man fra 2022 benytter seg av digitale verktøy for å forenkle arbeidet med 

vernerunder og utarbeidelse av lokale handlingsplaner for verne- og miljøarbeidet. I henhold til de opp-

lysninger som administrasjonen har gitt revisjonen, har kommunens målsetting vært at alle enheter og 

verneområder skulle ha gjennomført vernerunde i løpet av 1. tertial 2022. Revisjonen har fått opplyst at 

kommunens internkontroll viser at dette, med noen få unntak, er gjennomført. De enhetene som ikke har 

gjennomført vernerunder blir fulgt opp for å sikre at vernerunder blir gjennomført som forutsatt.  

 

Revisjonens gjennomgang 

Revisjonen har ikke gjennomført ytterligere kontroller. 

3.5.3 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen vurderer det som positivt at administrasjonen har satt på plass systemer som skal forenkle og 

effektivisere arbeidet med vernerunder og utarbeidelse av lokale handlingsplaner for verne- og miljøar-

beidet. Revisjonen merker seg også at administrasjonen har gjennomført kontroller som viser at ikke alle 

enheter har gjennomført vernerunder som forutsatt og at aktuelle enheter følges opp. Dette viser et revi-

sjonens syn at det er satt på plass en internkontroll som fungerer. 

Kommunestyrets vedtak var at det skulle gjennomføres vernerunder og utarbeides risikovurderinger i alle 

kommunens virksomheter så fort dette er praktisk mulig, og at det med bakgrunn i disse analysene utar-

beides handlingsplaner for verne- og miljøarbeidet i kommunen. Basert på administrasjonens redegjø-

relse anser revisjonen dette vedtaket for å være fulgt opp. 
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 Kulepunkt 6: Sikre godt ytringsklima i HMS-arbeidet 

3.6.1 Bakgrunn 

I forbindelse med de undersøkelser som ble gjort, hvor det fremkom at medbestemmelsesarenaene ikke 

fungerte optimalt, så fremkom det også indikasjoner på at det kunne være utfordringer knyttet til ytrings-

klimaet enkelte steder. Revisjonen vektla i sine vurderinger at Smaalenene bedriftshelsetjeneste la vekt 

på at det måtte legges til rette for etablering av et godt ytringsklima, hvor god kommunikasjon og re-

spekt for hverandre danner grunnlaget for samhandlingen på HMS-området.  

 

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret at kommunen skulle: 

 

• iverksette tiltak for å sikre et konstruktivt og godt ytringsklima i samhandlingen mellom verneom-

bud, tillitsvalgte og arbeidsgiversiden. 

3.6.2 Administrasjonens redegjørelse  

Administrasjonen viser til at det er etablert medbestemmelsesarenaer (MBA) for å sikre godt og tett sam-

arbeid. I tillegg til dette har det vært arbeidet med å etablere en god kultur for å melde avvik i Indre Østfold 

kommune. Administrasjonen viser også til det arbeidet som gjøres i arbeidsmiljøutvalgene. Administra-

sjonen opplyser også om at det er lagt inn som et nytt punkt i vernerundeskjemaet at leder og verneombud 

skal drøfte og beskrive ytringsklimaet i enheten.  

 

Revisjonens gjennomgang 

Under pkt. 3.3, som omhandlet verneombudenes medvirkning i HMS-arbeidet, ble tall fra 10-faktor med-

arbeiderundersøkelsen presentert. Revisjonen er av en oppfatning at denne undersøkelsen også er rele-

vant for å vurdere om det er iverksatt tiltak for å sikre godt ytringsklima. 

 

Det er faktorene mestringsklima og prososial motivasjon revisjonen særlig vektlegger i denne sammen-

heng.   

 

I et godt mestringsklima5 motiveres medarbeiderne av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode. Det 

motsatte av mestringsklima kan sies å være det som kalles prestasjonsklima, der medarbeiderne motive-

res av å bli best i konkurranse med andre. Et godt mestringsklima, hvor man legger vekt på samarbeid 

og gjensidig støtte gir over tid bedre oppgavemotivasjon og innsats. I 10-faktor undersøkelsen gir tillits-

valgte og verneombud scoren 4,2, som tilsvarer scoren gitt av administrasjonen i Indre Østfold kommune. 

Dette er litt over den gjennomsnittlige scoren for kommunen som sådan, som er på 4,1. 

 

Den ansattes prososiale motivasjon6 beskriver i hvilken grad den ansatte er motivert til å bidra til andres 

måloppnåelse. Det kan for eksempel dreie seg om å yte viktige tjenester til andre. Revisjonen anser at 

vervet som verneombud faller inn under denne beskrivelsen. I KS’ sin beskrivelse av denne faktoren sies 

det at prososial motivasjon ikke kan «bestilles». Dette er en form for motivasjon som vokser frem over tid, 

gitt at man bevisstgjøres verdien av eget arbeid. Et viktig virkemiddel for å stimulere til økt prososial 

motivasjon hos ansatte, i dette tilfellet tillitsvalgte og verneombud, vil være bevisstgjøring og synliggjøring 

av den konkrete nytten og betydningen av hva hver enkelt medarbeider gjør. Tillitsvalgte og verneombud 

                                                      
5 https://10faktor.no/beskrivelse-av-de-10-faktorene 
6 Ibid. 
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gir scoren 5 på faktoren prososial motivasjon. Dette er en høyere score en gjennomsnittet for kommunen 

(4,7) og for administrasjonen (4,6). 

3.6.3 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen legger til grunn den redegjørelsen administrasjonen har gitt vedrørende verneombudenes 

medvirkning i HMS-arbeidet, beskrevet i kapitel 3.3. Her fremkom det som tidligere nevnt at det er gjen-

nomført fire samlinger med verneombudene i 2022. Revisjonen legger også vekt på resultatene som 

fremkom i 10-faktor undersøkelsen. Her gir tillitsvalgte og verneombud jevnt over høy score på faktorer 

revisjonen mener er relevante i forhold til ytringsklima. Faktorene mestringsklima og prososial motivasjon 

er særlig nevnt.  

Kommunestyrets vedtak var at kommunen skulle iverksette tiltak for å sikre et konstruktivt og godt ytrings-

klima i samhandlingen mellom verneombud, tillitsvalgte og arbeidsgiversiden. Basert på administrasjo-

nens redegjørelse og vår gjennomgang av resultatene fra 10-faktor undersøkelsen er revisjonen av den 

oppfatning at dette vedtaket er fulgt opp.  

 

 Kulepunkt 7: Utarbeide seniorpolitiske tiltak 

3.7.1 Bakgrunn 

For revisjonen fremsto det som uklart om Indre Østfold kommune hadde satt på plass seniorpolitiske 

tiltak for å motivere arbeidstakere til å stå lengre i arbeid. Revisjonen viste i rapporten til hovedtariffavta-

lens kap. 3 – 3.2.3 og anbefalte kommunen å utarbeide tiltak i tråd med de intensjoner som fremkom-

mer i hovedavtalen.  

 

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret at kommunen skulle: 

 

• utarbeide tiltak i tråd med intensjonene i HTA. kap. 3 – 3.2.3 Seniorpolitiske tiltak. 

 

3.7.2 Administrasjonens redegjørelse  

Administrasjonen har opplyst revisjonen om at to av de fem tidligere kommunene som nå inngår i Indre 

Østfold, hadde en seniorpolitikk som innebar rett til ekstra fridager ved 62 år, såkalte seniordager. Ansatte 

med individuell avtale om en slik ordning fikk overført sine rettigheter i forbindelse med etableringen ny 

storkommune. Det er ikke etablert nye seniorpolitiske tiltak i Indre Østfold kommune. Det er imidlertid 

besluttet at Indre Østfold kommune skal etablere en livsfasepolitikk, som også ivaretar seniorperspektivet. 

Arbeidet med å utforme en livsfasepolitikk er påbegynt, og vil fortsette for fullt fra 2023, med arbeid videre 

inn mot budsjettprosessen for 2024. En arbeidsgruppe har utarbeidet et utkast til livsfasepolitikk. Eventu-

elle konkrete tiltak løftes frem gjennom kommunedirektørens årlige budsjettforslag.  

 

Utkastet til livsfasepolitikk for Indre Østfold kommune er oversendt revisjonen.  

 

Revisjonens gjennomgang 

Revisjonen har gjennomgått utkast til livsfasepolitikk for Indre Østfold kommune.  

 

I utkastet fremgår det at målsettingen for livsfasepolitikken skal være å synliggjøre tiltak og virkemidler 

knyttet til ulike livsfaser og livssituasjoner. Livsfasepolitikken skal skape trygghet og klare rammer for det 
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handlingsrommet lederne har til å kunne utøve individuelle tilpasninger for medarbeidere i ulike livsfaser 

og faser i arbeidslivet. 

 

Det opereres med tre livsfaser, etableringsfasen, midtlivsfasen og seniorpolitiske virkemidler. Når det 

gjelder seniorpolitiske tiltak sies det at kommunen som arbeidsgiver skal ha et særskilt blikk på seniorene 

i organisasjonen for å bidra til at de står lenger i jobb, for på denne måten å dra nytte av seniorenes 

kompetanse og erfaring. Som tidligere nevnt er livsfasepolitikken for Indre Østfold kommune under utar-

beidelse. Utkastet skisserer det som kalles «Mulige virkemidler» i seniorpolitikken. Her listes det opp 

eksempler på tiltak som kan inngå i oppfølgingen av den enkelte. Det sies også at de fleste av de skisserte 

tiltakene ikke er aldersdefinerte og derfor kan brukes overfor alle ansatte dersom de skulle vedtas. Føl-

gende mulige virkemidler er skissert: 

 

• Fleksibel arbeidstid – midlertidig eller varig  

• Kompetanseutvikling 

• Tekniske hjelpemidler på arbeidsplassen  

• Mulighet for fleksibelt arbeidssted / hjemmekontor 

• Endring i ansvar, arbeidsoppgaver, evt. arbeidssted 

• Overgang til annen stilling – midlertidig eller varig 

• Fritak for særlige belastende oppgaver/vakter – midlertidig eller varig 

• Mulighet for kombinasjon jobb og pensjon 

• Legge til rette for trening i arbeidstiden 

• Mer fleksibel bruk av velferdspermisjon 

3.7.3 Revisjonens vurderinger 

Administrasjonen har i sin redegjørelse opplyst at det ikke er etablert nye seniorpolitiske vedtak. Det er 

samtidig redegjort for at det er igangsatt et arbeid med å etablere en livsfasepolitikk for alle ansatte i Indre 

Østfold kommune, seniorpolitiske virkemidler vil inngå i denne politikken. Revisjonen forstår dette dithen 

at arbeidet med å iverksette kommunestyrets vedtak om å utarbeide seniorpolitiske tiltak i tråd med in-

tensjonene i HTA. kap. 3 – 3.2.3 «Seniorpolitiske tiltak» er igangsatt, men ikke ferdigstilt. Med bakgrunn 

i dette anser revisjonen kommunestyrets vedtak for å være delvis oppfylt på dette punktet.
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4 Konklusjon 

Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad kommunestyrets vedtak i sak 114/21 er 

fulgt opp. Revisjonen har konkludert med at 5 av 7 kulepunkter er fulgt opp. Kulepunkt 1 knyttet til å 

sikre verneombud i alle kommunens virksomheter vurderes som ikke fulgt opp. Kulepunkt 7 knyttet til å 

utarbeide seniorpolitiske tiltak er påbegynt, og vurderes dermed som delvis fulgt opp. 

 

Kommunen bør videre sørge for at 

- det til enhver tid er valgt verneombud i alle kommunens virksomheter og verneområder. 

- det utarbeides tiltak i tråd med intensjonene i HTA. kap. 3 – 3.2.3 «Seniorpolitiske tiltak».  

 

 

 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy, 30.01.2023 

 

 

  
Casper Støten (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor 

Frank Willy Vindløv Larsen (sign.) 

forvaltningsrevisor 

 

 

44



14 
 

5 Dokumentliste 

 Relevante dokumenter 

a) Redegjørelse for oppfølging fra Indre Østfold kommune, e-poster datert 14.11.2022 og 

21.11.2022 (vedlagt) 

b) Utkast livsfasepolitikk Indre Østfold kommune 

c) Resultater fra 10-faktor medarbeiderundersøkelse – Tillitsvalgte og verneombud 

d) Prosedyre for valg av verneombud og varaverneombud 

e) Invitasjon til heldagssamling verneombud – 29. november 2022 

 

 Kommunedirektørens uttalelse 

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

29.01.2023: 

 

Hei, 
 
Kommunedirektøren har gjennomgått rapporten og har kommentar kun til følgende:  
 
Punkt 3.1.3. Oppfølgingsrapport ansattes medvirkning 
Det er en kjensgjerning at det er stor utskiftning av verneombud i kommunen, i enkelte tilfeller lar det 
seg ikke gjøre å få valgt nytt verneombud omgående.  
Indre Østfold kommune har 2 frikjøpte hovedverneombud som virker som verneombud på verneområ-
det inntil nytt verneombud er på plass. Dette er ikke en gunstig løsning for hverken arbeidstaker eller 
arbeidsgiver, men det sikrer at verneombudsvervet er ivaretatt. Det tilstrebes at verneombudet blir 
valgt etter aml. § 6-1 framfor at arbeidsgiver skal utpeke midlertidig verneombud.  
 
På initiativ fra hovedverneombudene er det igangsatt et prosjekt med hensikt å gjøre verneombudsrol-
len mer synlig og attraktiv. Prosjektet ledes av hovedverneombudene med bistand og tilslutning fra 
HRO.  
Som en del av kommunens HMS-handlingsplan for 2023 har AMU i delmål 2. vedtatt at kommunen 
skal videreutvikle medbestemmelses arenaen (MBA) herunder også sikre involvering av verneombud 
og hovedverneombud på rett sted til rett tid.
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Kommunestyret vedtok følgende: 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Ansattes medvirkning» til

etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 7 anbefalinger som fremkommer
av rapporten. Herunder skal kommunen:

 sikre seg at det til enhver tid er valgt verneombud i alle kommunens virksomheter og
verneområder.
- Det er svært få virksomheter som ikke har valgte verneombud. Om det er

mangler blir disse virksomhetene fulgt opp av hovedverneombudet til lokalt
verneombud er valgt.

 sørge for at det kunngjøres ved oppslag på den enkelte arbeidsplass hvem som til
enhver tid fungerer som verneombud.
- Ja dette gjøres, det er laget maler, også med bilde

 igangsette tiltak for å sikre at verneombudenes medvirkning i HMS-arbeidet bedres
- Det er jobbet godt med å etablere MBA i kommunens

områder/enheter/avdelinger. Arbeidet med og i AMU er prioritert.
alle verneombudene samles til fagdager 4 ganger pr år.

 sikre at alle verneombud har gjennomført 40 timers grunnkurs i HMS-arbeid.
- Ja alle nyvalgte får dette tilbudet. Hvis det er litt å vente på et slikt kurs får

de veiledning av hovedverneombudet så lenge.
 gjennomføre vernerunder og utarbeide risikovurderinger i alle kommunens

virksomheter så fort dette er praktisk mulig, og at det med bakgrunn i disse analysene
utarbeides handlingsplaner for verne- og miljøarbeidet i kommunen.

Dette ligger inne som en del av virksomhetsstyring og lederes rapportering i 
Framsikt. Alle ledere må rapportere dette i kvartalsvis rapporteringer. 

 iverksette tiltak for å sikre et konstruktivt og godt ytringsklima i samhandlingen mellom
verneombud, tillitsvalgte og arbeidsgiversiden.
- Det er etablert MBA for sikre godt og tett samarbeid, samt jobbet med god

avvikskultur og AMU
 utarbeide tiltak i tråd med intensjonene i HTA. kap. 3 – 3.2.3 Seniorpolitiske tiltak.

- To av de tidligere kommunene hadde en seniorpolitikk som innebar rett til
ekstra fridager ved 62 år, såkalte seniordager. Ansatte med individuell
avtale om en slik ordning fikk overført sine rettigheter. Det ikke etablert nye
seniorpolitiske tiltak i Indre Østfold kommune.

Det er besluttet at vi skal etablere en livsfasepolitikk, som også ivaretar
seniorperspektivet. Arbeidet med å utforme en livsfasepolitikk er påbegynt,
og vil fortsette for fullt fra 2023, med arbeid videre inn mot
budsjettprosessen for 2024. Eventuelle konkrete tiltak løftes frem gjennom
kommunedirektørens årlige budsjettforslag.

Janka Damslora 

Vedlegg: redegjørelse fra kommunen 14.11.22
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Hei Janka, 
I og med at jeg skal skrive en rapport som skal sendes til kommunestyret for behandling 
trenger jeg noe mer utfyllende informasjon/dokumentasjon. Oppfølgingsspørsmålene mine 
har jeg skrevet med rød skrift. 

Anbefaling 1:      
Herunder skal kommunen sikre seg at det til enhver tid er valgt verneombud i alle 
kommunens virksomheter og verneområder. 
Ditt svar: 
Det er svært få virksomheter som ikke har valgte verneombud. Om det er mangler blir disse 
virksomhetene fulgt opp av hovedverneombudet til lokalt verneombud er valgt. 
Hvor mange virksomheter har per i dag ikke valgt verneombud? Hvilken kontroll fører Indre 
Østfold kommune som arbeidsgiver med at det velges verneombud ved hver virksomhet? 
Kan eventuelle kontrolltiltak dokumenteres?  
Det er etter oversikt i samarbeid med Vernetjenesten 9 steder som mangler verneombud lokalt, på 
disse plassene går  hovedverneombud inn for å ivareta de ansatte til verneombud er valgt. 
HVO/ Vernetjenesten  purrer på ledere om at de må velge verneombud der hvor de ikke har. Noen 
steder er det vanskelig å få verneombud lokalt, da skal leder velge ut et verneombud.  
I Compilo står det beskrevet om valg av verneombud: 
https://x04.ksx.no/system.php?item=81317&ok=jpfv8qw257h6d10 
Jeg synes det er vanskelig med kontrolltiltak når det gjelder valg av VO, det må inn som en del av 
lederes oppgave , kanskje få det definert i Delegasjonsreglementet. I dette dokumentet sår det ikke 
spesifikk om valg av VO, men at det er lederes ansvar å sørge for at organisasjonen følger opp lover 
og forskrifter i tråd med AML .  

Anbefaling 2:      
Herunder skal kommunen sørge for at det kunngjøres ved oppslag på den enkelte 
arbeidsplass hvem som til enhver tid fungerer som verneombud. 
Ditt svar: Ja dette gjøres, det er laget maler, også med bild 
Hvordan fører Indre Østfold kommune kontroll med dette? Kan eventuelle kontrolltiltak 
dokumenteres?  

Anbefaling 3:      
Herunder skal kommunen igangsette tiltak for å sikre at verneombudenes medvirkning i 
HMS-arbeidet bedres 
Ditt svar: 
Det er jobbet godt med å etablere MBA i kommunens områder/enheter/avdelinger. Arbeidet 
med og i AMU er prioritert.  
alle verneombudene samles til fagdager 4 ganger pr år. 
Er det gjort evalueringer av om verneombudene selv opplever at deres medvirkning er 
bedret? Se vedlagte svar på 10 faktor. HVO skårer høyt på de temaene det er snakk om.  

 Er det mulig å få oversendt invitasjon og saksliste for de samlingene/fagdagene dere har 
hatt med verneombudene inneværende år? 

Samlingene med verneombud er gjennomført: 

14.02-22(felles) Agenda: 
Informasjon fra HVO 9-10 
Åpen post  

Vedlegg: redegjørelse fra kommunen 21.11.22
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Systematisk HMS arbeid ved Frede kl 10-11 

mai/juni 22(seksjonsvis) Agenda: 
 Informasjon av betydning
 Runden rundt bordet, erfaringer vi har gjort oss på egen arbeidsplass, bli kjent

30.08.22(felles) Agenda: 
12-12.30: Velkommen, AKAN
12.30: Presentasjon av Secure Work v/Geir(vold og trusler)
Ca 12.50: Pause
13.00:  Tillitsprosjektet v/May Helen Myhre- verneombudets rolle i arbeidet.
13.30: Åpen post og nyttig informasjon

29.11.22 (felles heldagssamling) Se vedlegg 

Anbefaling 4:      
Herunder skal kommunen sikre at alle verneombud har gjennomført 40 timers grunnkurs i 
HMS-arbeid. 
Ditt svar: 
Ja alle nyvalgte får dette tilbudet. Hvis det er litt å vente på et slikt kurs får de veiledning av 
hovedverneombudet så lenge. 
Hvor mange verneombud har per i dag ikke gjennomført 40 timers grunnkurset i HMS-arbeid. 
Hvem i organisasjonen/virksomheten er tildelt ansvaret for at dette skjer? Er dette ansvaret 
dokumentert i stillingsbeskrivelse/lederavtale eller lignende? 
HVO  i samarbeid med undertegnede har registrert at det er  6 stk som ikke har 40 timers kurs, det er 
leders ansvar å legge til rette for at de lokale verneombudene har 40 timers kurs. Om ansvaret er 
dokumenter i stillingsbeskrivelse/lederavtale vet ikke jeg, har ikke tilgang til denne informasjonen.  

Enhetsleder/Avdelingsleder inngår i seksjonens eller områdets ledergruppe og har et ansvar for å 
bidra i kommunens helhetlige utvikling. Den enkelte enhetsleders ansvarsområde fremgår av 
gjeldende organisasjonskart. 
Ansvar for lokalt HMS-arbeid, herunder kontakt med lokale verneombud og tillitsvalgte der dette er 
naturlig (enhetsleder har det formelle ansvar for medbestemmelsarena (MBA) og 
medbestemmelsesrett) 

• Ansvar for å melde til andre ledere i kommunen om forbedringsbehov på deres område
 Sørge for nødvendig kompetanse i avdelingen
 https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeidsmiljoloven/6/6-1/

Henviser videre til Veilederen for rollen som verneombud: 
https://x04.ksx.no/system.php?item=82508&ok=jpfv8qw257h6d10 
Henviser til kommunens delegasjonsreglement side 10: 
file:///C:/Users/iok-frechris/Downloads/Delegasjonsreglement%20vedtatt%2026.03.20.pdf 

Anbefaling 5: 
 Herunder skal kommunen gjennomføre vernerunder og utarbeide risikovurderinger i alle 
kommunens virksomheter så fort dette er praktisk mulig, og at det 
med bakgrunn i disse analysene utarbeides handlingsplaner for verne- og miljøarbeidet i 
kommunen. 
Ditt svar: 
Dette ligger inne som en del av virksomhetsstyring og lederes rapportering i Framsikt. Alle 
ledere må rapportere dette i kvartalsvis rapporteringer. 
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Har alle virksomheter gjennomført vernerunder og utarbeidet risikovurderinger? Hvis ikke, 
hvor mange virksomheter gjelder dette og hvordan følges dette opp fra Indre Østfold 
kommune sin side? 
Nytt av 2022 er at vernerunde og handlingsplan er digitalisert for å forenkle arbeidet. Alle 
skal ha gjennomført vernerunde i løpet av 1 tertial. De aller fleste har gjennomført det, med 
noen unntak. Det blir etterspurt , og fulgt opp at de gjør det 

Anbefaling 6: 
 Herunder skal kommunen iverksette tiltak for å sikre et konstruktivt og godt ytringsklima i 
samhandlingen mellom verneombud,  
tillitsvalgte og arbeidsgiversiden. 
Ditt svar: 
Det er etablert MBA for sikre godt og tett samarbeid, samt jobbet med god avvikskultur og 
AMU 
Utover det som er beskrevet, er det gjort noe konkret for å sikre et konstruktivt og godt 
ytringsklima? Hvis ja, kan dette dokumenteres med møtereferater eller lignende? 
Det er også lagt inn som et nytt punkt i vernerundeskjema hvor leder og verneombud 
beskriver dette. 

Anbefaling 7:      
Herunder skal kommunen utarbeide tiltak i tråd med intensjonene i HTA. kap. 3 – 3.2.3 
Seniorpolitiske tiltak. 
Ditt svar: 
To av de tidligere kommunene hadde en seniorpolitikk som innebar rett til ekstra fridager ved 
62 år, såkalte seniordager. Ansatte med individuell avtale om en slik ordning fikk overført 
sine rettigheter. Det ikke etablert nye seniorpolitiske tiltak i Indre Østfold kommune. Det er 
besluttet at vi skal etablere en livsfasepolitikk, som også ivaretar seniorperspektivet. Arbeidet 
med å utforme en livsfasepolitikk er påbegynt, og vil fortsette for fullt fra 2023, med arbeid 
videre inn mot budsjettprosessen for 2024. Eventuelle konkrete tiltak løftes frem gjennom 
kommunedirektørens årlige budsjettforslag. 
Dersom det er mulig vil vi gjerne ha dokumentasjon knyttet til arbeidet som er gjort med å 
utarbeide livsfasepolitikk. 
Det er et politisk verbal vedtak at arbeidsgiverpolitikken skal revideres , det er gjort. I denne 
arbeidsgruppen er det laget et UTKAST  til livsfasepolitikk. Dette arbeidet forsetter i 2023 
Utkastet vedlegges  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/133 
Dokumentnr.: 4 
Løpenr.: 22666/2023 
Klassering: 3014-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 13.02.2023 23/6 

 
 

Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt "Kommunalt psykisk 
helsetilbud, barn og unge" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Prosjektplan "Kommunalt psykisk helsetilbud, barn og unge" godkjennes. 

 
Fredrikstad, 30.01.2023 

 

Vedlegg 
Prosjektplan «Kommunalt psykisk helsetilbud, barn og unge», 30.01 2023. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU-sak, den 22/30, den 05.09 2022 (Bestilling av forvaltningsrevisjon) 
Kommunestyresak 174/21, den 08.12 2021 (Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022 – juli 
2024) 
KU-sak 21/54, den 29.11 2021 (Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022- juli 2024) 

Saksopplysninger 
Det framgår av forvaltningsrevisjonsplanen hva som er bakgrunnen for dette prosjektet. 
Revisjonen har gjengitt de viktigste poengene i sin prosjektplan (jf. pkt. 1«Bakgrunnen for 
prosjektet»).  På grunnlag av dette, foreslår revisjonen en hovedproblemstilling: 
 

• Har kommunen etablert et helhetlig tjenestetilbud som ivaretar barn og unges 
psykiske helse? 

 
Revisjonen antar at det vil gå med 300 timer +/- 10 % til dette prosjektet. Rapporten vil være 
klar til behandling i septembermøtet i 2023, dette samsvarer med kontrollutvalgets bestilling. 

Vurdering 
Sekretariatet finner problemstillingen relevante i forhold til omtalen i 
forvaltningsrevisjonsplanen. Problemstillingen er også relevante sett opp mot 
kontrollutvalgets bestilling i sak 22/30, den 05.09 2022.  
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Samlet sett anser vi at metodevalget vil gi en tilfredsstillende pålitelighet (nøyaktighet) og 
gyldighet1 til å trekke konklusjoner om temaet. Ellers har vi ingen kommentarer til metode og 
gjennomføring.  
 
Vi anbefaler at prosjektplanen godkjennes. 
 
 
 

 
1 metodene måler hva de er tiltenkt å måle 
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Kommunalt psykisk 
helsetilbud til barn og 
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PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 

INDRE ØSTFOLD KOMMUNE 

30.01.2023 
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ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS       PROSJEKTPLAN 

 

 

2 
 

 

1 Bakgrunn for prosjektet 

Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget. 

 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene, og er kontrollutvalgets ansvarsområde jf. 

kommuneloven § 23-2 (1c). Forvaltningsrevisjon innebærer at det gjennomføres systematiske vurde-

ringer av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets 

vedtak.  

 

Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 – juli 2024 ble vedtatt i kommunestyret 08.12.21, sak 174/21. 

Planen bygger på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen. Kommunalt psykisk helsetilbud 

er det neste prosjektet som skal gjennomføres i planperioden. I risiko- og vesentlighetsvurderingen nev-

nes blant annet følgende om risiko på området: 

 

Det uttrykkes bekymring for om kommunens tjenester og tiltak rettet mot barn og unges psykiske helse 

er gode nok. Det reflekteres på om Ungdomsteamet i kommunen burde satses mer på.1 KOSTRA-

analyser viser at årsverk innen helse og omsorg er lavt i kommunen. Samtidig er det en høy andel 

årsverk av psykiatriske sykepleiere, samt en høy andel årsverk med videreutdanning i psykisk helsear-

beid i kommunen. Videre vurderer sekretariatet at psykisk helse kan være et risikoområde i kommunen. 

 

I henhold til kontrollutvalgets bestilling av forvaltningsrevisjoner for perioden august 2022 til juli 2024 

står revisjonen fritt til å utarbeide problemstillinger. Kontrollutvalget hadde imidlertid en del innspill til 

aktuelle temaer: 

• om de psykiske helsetjenestene som tilbys barn og unge i kommunen er de rette 

• om Folkehelseprofilen fra 2022 blir forsvarlig fulgt opp 

• om situasjonen rundt psykisk sykdom i etterkant av pandemien 

• om samhandlingen mellom barnehage, skole og barnevern 

• om strukturer og systemer for å fange opp barn som lever i «faresonen» er på plass 

• om kommunen har fokus på systemer og oppfølging av den digitale verdenene barn og unge 

lever i, og hvordan det påvirker deres psyke 

 

Prosjektplanen er utformet på bakgrunn av beskrivelsen i risiko- og vesentlighetsvurderingen og kon-

trollutvalgets bestilling. Revisjonen har dialog med kommuneadministrasjonen knyttet til forvaltningsre-

visjonens avgrensning. 

 

2 Premisser for prosjektarbeidet 

Østre Viken kommunerevisjon IKS gjennomfører forvaltningsrevisjon i tråd med «Standard for forvalt-

ningsrevisjon» (RSK 001/ god revisjonsskikk). Dette innebærer blant annet at rapporten skal skille klart 

mellom hva som er innsamlet data og hva som er revisjonens vurderinger. Det skal også være en tydelig 

sammenheng mellom problemstillinger, innsamlede data, vurderinger, konklusjoner og eventuelle an-

befalinger. 

 

Kontrollutvalgets vedtak legges til grunn for revisjonens videre arbeid med prosjektet. 

                                                      

 
1 Ungdomsteamet er en gratis forebyggende tjeneste for unge i kommunen. Alle ungdomsskoler og videregående 

skoler i kommunen har ungdomsteam.  
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Revisjonen kan gjøre mindre endringer i problemstillinger og avgrensninger. Større endringer avklares 

med sekretariatet og ved behov ved kontrollutvalget. 

 

3 Problemstillinger og avgrensninger 

Revisjonen foreslår følgende problemstilling: 

 

• Har kommunen etablert et helhetlig tjenestetilbud som ivaretar barn og unges psykiske helse? 

 

I 2022 gjennomførte revisjonen en forvaltningsrevisjon innenfor temaene levekår, utenforskap og bar-

nefattigdom. Undersøkelsen berørte kommunens arbeid med psykisk helse, og også samarbeid mel-

lom de ulike tjenestene i kommunen, på et overordnet nivå. I denne undersøkelsen ser vi derfor for 

oss å ta utgangspunkt i kommunens tjenester lenger ned i organisasjonen og vurdere hvordan tjenes-

tetilbudet fungerer, slik at vi i størst mulig grad avgrenser prosjektet mot det som allerede er vurdert. 

Det vil nok likevel bli noe overlapping i tematikken da flere relevante tjenester allerede er omtalt i 

denne rapporten.   

 

Ifølge en rapport fra Helsedirektoratet (2021) er det stor variasjon i hvordan kommunene har definert 

ansvar for oppfølging av barn og unge med psykiske helseplager. Det fortelles i rapporten at det er stor 

variasjon både i om det tilbys oppfølging og behandling, hvordan tilbudet er organisert og hvilke tjenester 

som tilbyr oppfølging og behandling i kommunene.2  

 

Forvaltningsrevisjonen vil omfatte om kommunen har systemer for å fange opp barn som lever i «fare-

sonen», men også om kommunen tilbyr behandling og oppfølging av psykiske helseplager, herunder 

grensesnittet mot spesialisthelsetjenesten. Utover dette vil ikke spesialisthelsetjenesten omfattes av re-

visjonen.   

 

Med utgangspunkt i tjenestenes organisering i Indre Østfold kommune vil det kunne være aktuelt å se 

nærmere på følgende tjenester: 

• Skolehelsetjenesten 

• Helsestasjon for ungdom 

• Ungdomsteam 

• Familieteamet/Familiesentralen 

• Kommunal psykisk helsetjeneste 

• Psykolog 

 

Utvalg av tjenester vil gjøres i samarbeid med kommunen.  

 

4 Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier, også kalt «foretrukket praksis», er en samlebetegnelse for de krav eller forvent-

ninger som brukes som grunnlag for å vurdere kommunens virksomhet. Revisjonskriterier fastsettes 

normalt med basis i autoritative kilder. Også kommunens egne retningslinjer kan utgjøre revisjonskri-

                                                      

 
2 «Psykisk helsearbeid for barn og unge – en innsiktsrapport», Helsedirektoratet, 2021, side 22. 
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terier. Revisjonskriteriene er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik/svakheter. Fakta vurde-

res opp mot revisjonskriteriene, og disse vurderingene danner grunnlaget for de konklusjoner som 

trekkes. I dette prosjektet vil vi ta utgangspunkt i følgende kilder når vi utleder revisjonskriterier: 

 

• Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (Helse og omsorgstjenesteloven) 

• Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skole-

helsetjenesten 

• «Psykisk helsearbeid for barn og unge – en innsiktsrapport» Helsedirektoratet, 2021 

• Utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten (IS-1798) 

• Forebyggende innsats for barn og unge (Rundskriv Q-16/2013) 

• Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, 

skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom (Helsedirektoratet, 2017) 

 

5 Metodisk tilnærming og gjennomføring 

Databehov og hvordan forvaltningsrevisjonen tenkes gjennomført (metode), fremgår av analyseskje-

maet nedenfor: 

 
Problemstillinger 

 

Revisjonskriterier Databehov Innhentings-/ analyse-

metode 

Problemstilling 1 

Har kommunen etablert 

et helhetlig tjenestetilbud 

som ivaretar barn og 

unges psykiske helse? 

 

Se liste ovenfor  

(kapittel 4) 

Informasjon om kommu-

nens tjenester og tiltak 

Dokumentanalyse 

 

Intervjuer, evt. spørre-

undersøkelse 

 

 

 

6 Prosjektorganisering, ressursbehov og 

fremdriftsplan 

 
Prosjektdeltakere Utførende forvaltningsrevisor ikke enda avklart. 

Casper Støten - oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 

Prosjektperiode Februar - september 2023 

Antall timer 300 +/- 10 % timer 

Vedtaksorgan: Kontrollutvalget i Indre Østfold kommune 

Fremdrift  Ferdig  

Prosjektplan godkjent i KU 13.02.2023 

Rapport sendt til kommunedirektøren August 2023 

Rapport sendt til kontrollutvalgssekretariatet 04.09 2023 

Rapport behandles i kontrollutvalget 18.09.2023 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/136 
Dokumentnr.: 3 
Løpenr.: 10468/2023 
Klassering: 2014-192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 13.02.2023 23/7 

 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2022, vedtas 

 
2. Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 oversendes kommunestyret med følgende 

forslag til vedtak: 
• Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 tas til orientering 

 
Fredrikstad, 16.01.2023 
 
 

Vedlegg 
1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

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

Vurdering 
Årsmeldingen skal gi kommunestyret informasjon om kontrollutvalgets oppgaver og ansvar, 
møte- og informasjonsaktivitet. Årsmeldingen gir også uttrykk for hva som er gjennomført av 
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, samt resultatet og oppfølging 
av disse kontrollene. 
 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget vedtas vedlagte årsmelding for 2022. 
Årsmeldingen oversendes til kommunestyret med følgende forslag vedtak: 

• Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 tas til orientering 
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Kontrollutvalgets hjemmelsgrunnlag 
Bestemmelsen om at kommunen skal ha et eget kontrollutvalg ble først hjemlet i kommuneloven 

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

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

løpende kontroll på deres vegne.  

 

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

administrasjonssjefen som har ansvaret for gjennomføringen av kommunens tjenesteproduksjon, 

planlegging og myndighetsutøvelse.  

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

kontrollutvalget. 

 

 
 

Kontrollutvalgets oppgaver/ansvar 

Kommunaldepartementet har i Lov om kommuner og fylkeskommuner (kapittel 23, § 23-1 til 23-

7) og i forskrift om kontrollutvalg og revisjon, av 17. juni 2019, gitt nærmere bestemmelser om 

kontrollutvalgets saksbehandling og oppgaver.   

  

Påse-ansvaret 
Kontrollutvalget har fire primære tilsyns- og kontrolloppgaver:  

 Påse at kommunes regnskaper blir revidert på en betryggende måte 

 Påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon 

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

 Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering – Etterlevelseskontroll med 

økonomiforvaltningen for 2022. 

 

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

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

kvalitetskontroller i revisjonen og uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer. I 

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

 

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

forvaltningsrevisjon. Kommunestyret skal vedta planen. Kommunestyret kan delegere til 

kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 
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Plan for eierskapskontroll  
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av 

selskapskontrollen. Kommunestyret skal vedta planen 

Kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

 

Rapportering 
Kontrollutvalget skal avgi rapport til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner og 

eierskapskontroller som er gjennomført og resultatet av disse.  

 

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

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

 

Innstilling på valg av revisor og revisjonsordning 
Kommunestyret avgjør selv om kommunen skal ansette egne revisorer, delta i IKS eller inngå 

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

 
Kontrollutvalgets sammensetting 

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

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

medlem eller varamedlem av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet eller ansatt i 

kommunen. 

Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven bestå av minimum fem medlemmer. Det er opp 

til kommunestyret å bestemme om kontrollutvalget skal ha flere medlemmer.  Kommunestyret for 

Indre Østfold vedtok den 09.10 2019 for perioden 2019-2023 at kontrollutvalget skal ha fem 

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

 

Medlemmer valgt for perioden 2019-2023 
Petter Schou, (H) leder  

Knut J Herland, (Sp) nestleder  

Marit Femmen (Sp)  

Tor Melvold (Ap) 

Ulf Tore Kolstad (V) 
 

Varamedlemmer valgt for perioden 2019-2023 
(Sp) 

Martha Irene Mjølnerød – (til oktober 2020) 

Liv Bleier Berger – (ny fra oktober 2020)  

Ole Marius Grønlien 

Eivind Mjærum 
 

(Ap) 

Turi Strand Ludvigsen 
 

(H) 

Marit Fredheim 

Thomas Andersen 

Monica Svarstad 

Erik Alexander Sjursen 

Marianne Eklund 
 

Fellesliste (Frp, V, SV, MDG og Rødt) 

Margareta Brovold 
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Gunn Mælnes 

Ivar Vågen 

 

Kontrollutvalgets møte- og informasjonsaktivitet 

Østfold Kontrollutvalgssekretariat (ØKUS) har utført sekretariatstjenesten i 2022.   

Sekretariatfunksjonen har vært ivaretatt slik at møteinnkallinger, saksdokumenter og protokoller 

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

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

 

Kontrollutvalgets møteplan og møtedokumenter blir løpende publisert på sekretariatets 

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

 

Kontrollutvalget har i 2022 avholdt 6 møter. Til sammen har det behandlet i alt 56 saker i 2022.  

 

Statistikk for de fire siste årene: 

 2022 2021 2020 2019 

møter 6 6 8 2 

saker 56 61 57 9 

 

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

tilsendt utvalgets saksdokumenter og protokoller. Ordfører har vært tilstede i ett møte i 2022.  

Leder av kontrollutvalget forestår for øvrig den uformelle kontakten med den politiske ledelse i 

kommunen. 

 

Det er blitt gitt blant annet gitt orientering om følgende tema: 

 Kompensasjonsmidler for Covid-19 

 Temaer innen helse og omsorg 

 Kommunens årsregnskap og årsberetning for 2022 

 

I tillegg har kontrollutvalget avlagt to virksomhetsbesøk i 2022. Følgende virksomheter er besøkt: 

 Helsehuset 

 NAV – kontoret i Spydeberg 

 

Behandlede saker i 2022 

I 2022 er regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, etterlevelseskontrollen og eierskapskontroll 

utført av Østre Viken kommunerevisjon IKS.  

 
Plandokumenter 

Kontrollutvalget har i 2022 behandlet følgende plandokumenter for sin virksomhet: 

 Overordnet revisjonstrategi for regnskapsrevisjonen 2022 

 Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 

 Møteplan for kontrollutvalget  

 
Regnskapsrevisjon 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2021 

Kontrollutvalget har i 2022 avgitt uttalelse til kommunestyret for Indre Østfold kommune. 

Uttalelsen gjaldt årsregnskapet for 2021.   

 

Revisjonsberetningen for regnskapsåret 2021 

Resultatet av regnskapsrevisjonen rapporteres direkte fra revisjonen til kommunestyret gjennom 

revisjonsberetningen.  
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Revisjonsbrev 

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

gjennom revisjonen. Slik rapportering skal skje til kontrollutvalget, med kopi til 

kommunedirektør. Rapportering av slike forhold skal skje i form av "nummererte revisjonsbrev" 

eller notater. Forskrift § 3 gir bestemmelser om hvilke forhold som skal rapporteres i nummererte 

brev. Kontrollutvalget har i løpet av 2022 ikke behandlet revisjonsbrev. 

 

Notater 

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

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

Kontrollutvalget har i 2022 ikke behandlet noen revisjonsnotat.  

 

Etterlevelses kontroll 

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

økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 

I møte 29.11 2021 behandlet kontrollutvalget etterlevelseskontroll for 2021 – risiko og 

vesentlighetsvurderinger samt valg av kontrollområde.  Kontrollområdet var «Oppfølging av 

rammeavtaler - avrop».    

 

I møte 13.06 2022 behandlet kontrollutvalget revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av 

bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2021. Revisjonen konkluderte med at de ikke 

har blitt oppmerksomme på noe som gir grunnlag til å tro at Indre Østfold kommune ikke i det alt 

vesentlige har etterlevd regelverk og interne rutiner for håndtering av oppfølging av rammeavtaler 

– avrop. Kontrollutvalget tok revisjonens kontroll til orientering. 

 

I møte 14. november 2022 vedtok kontrollutvalget at etterlevelseskontroll for 2022 skal være på 

området «Budsjettvedtak – Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og 

budsjettjustering». Endelig rapport vil foreligge kontrollutvalget innen 30. juni 2023. 
 

Årsrapport om utført regnskapsrevisjon for 2021 

Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om regnskaps- og forvaltningsrevisjonen og 

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

 

Revisjonen utarbeidet et notat kalt oppsummering av regnskapsrevisjon 2021.  Formålet med dette 

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

resultater av disse kontrollene for revisjonsåret 2021. Dette blir sett opp mot overordnet 

revisjonstrategi (jfr. sak 21/45) for å vise hvordan revisjonen har vurdert revisjonsoppgavene 

knyttet til Indre Østfold kommune og hvordan ressursene er fordelt.  

Forvaltningsrevisjon 
I 2022 har kontrollutvalget behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport. 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport «Levekår, utenforskap og barnefattigdom». 

I denne forvaltningsrevisjonen har Østre Viken kommunerevisjon undersøkt kommunens arbeid 

knyttet til levekår, utenforskap og barnefattigdom. Revisjonen har undersøkt om kommunen har 

utarbeidet oversikt over befolkningens helsetilstand og om kommunen har lagt til grunn oversikten 

og påvirkningsfaktorer for fastsettelse av mål, strategier og valg av tiltak i kommunens planer 

gjeldende barn og unge. Videre er det undersøkt om kommunen har iverksatt nødvendige tiltak for å 

møte kommunens folkehelse- og levekårs utfordringer blant barn og unge. Til slutt har revisjonen 

undersøkt om det samarbeides i tilstrekkelig grad mellom kommunalområder og tjenester for å 

forebygge kommunens folkehelse- og levekårs utfordringer blant barn og unge, herunder om det 
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utarbeides samarbeidsavtaler mellom de ulike områdene for barn og unge, for å få et helhetlig 

tjenestetilbud.  
 

«Revisjonen konkluderte med at Indre Østfold kommune har utarbeidet oversikt over befolkningens 

helsetilstand, og de positive og negative faktorene som kan virke inn på denne. Imidlertid har 

kommunen ikke startet arbeidet med en ny oversikt grunnet andre prioriteringer, og har som 

konsekvens av dette ikke offentliggjort ny oversikt tidsnok i henhold til forskriftskravet.  

Indre Østfold kommune har lagt oversikt over helsetilstand i kommunen og påvirkningsfaktorer for 

fastsettelse av mål, strategier og valg av tiltak til grunn for kommunens planer gjeldende barn og 

unge, men det gjenstår å innarbeide dette gjennomgående i temaplaner knyttet til tjenester som 

berører barn og unge. Kommunen har på mange områder iverksatt nødvendige tiltak for å møte 

kommunens folkehelse- og levekårsutfordringer blant barn og unge. Kommunen har et omfattende 

tiltaksapparat som retter seg mot barn og unge, men det gjenstår å forankre tiltak knyttet til barn 

og unges levekår i temaplaner knyttet til kommunalområdene Oppvekst og Helse og mestring. 

Revisjonen konkluderte videre med at Indre Østfold kommune har etablert ulike former for 

samarbeid, på ulike nivåer, for å forebygge kommunens folkehelse- og levekårsutfordringer blant 

barn og unge, men det er likevel enkelte mangler. Kommunen har ikke noe systematisert samarbeid 

om folkehelsearbeidet på tvers av kommunalområder. Kommunen har etter revisjonens vurdering i 

for liten grad formalisert samarbeidet for å få et helhetlig tjenestetilbud for barn og unge. 

Kommunen har få samarbeidsavtaler mellom ulike områder for barn og unge, men har startet 

arbeidet med å utarbeide rutiner og retningslinjer. Revisjonen vurderer at også rutiner og 

retningslinjer for samarbeid kan sikre et helhetlig tjenestetilbud for barn og unge, da de vil kunne 

avklare ansvaret for de ulike tjenestene».  
 

Basert på revisjonens konklusjoner ble det gitt 19 anbefalinger i rapporten. 
 

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

behandling. Kommunestyret behandlet rapporten i sitt møte den 30.11 2022. 

 

Forvaltningsrevisjon - Oppfølging i 2022 av tre forvaltningsrevisjoner gjennomført i 

2021 eller tidligere: 
 

Oppfølgingsrapport «Kvalitet i sykehjemstjenesten» 

Kontrollutvalget og kommunestyret behandlet i mars 2021 en forvaltningsrevisjonsrapport som 

omhandlet kvalitet i kommunens sykehjemstjeneste. Kommunestyret tok 

forvaltningsrevisjonsrapporten til orientering og henstilte administrasjonen i Indre Østfold 

kommune om å følge opp rapportens anbefalinger og iverksette anbefalte tiltak.  

 

Kontrollutvalget behandlet oppfølgingsrapporten i sitt november møte. Revisjonen har i sin 

oppfølgingsrapport kontrollert hvorvidt de seks punktene i kommunestyrets vedtak er fulgt opp av 

kommunen. Revisjonens vurdering og konklusjon var følgende: 

«Revisjonen har i denne rapporten vurdert om kommunestyrets vedtak i sak 043/21 er fulgt opp. 

På bakgrunn av våre vurderinger av kommunedirektørens redegjørelse og gjennomgått 

dokumentasjon, konkluderer vi med at kommunestyrets vedtak er fulgt opp.» 
 

Kontrollutvalget tok oppfølgingsrapporten til etterretning. 

 

Oppfølgingsrapport «Gebyr på vann- og avløpsområdet» 

Kontrollutvalget og kommunestyret har tidligere behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport som 

omhandlet kommunens krise- og beredskapsplaner. Kontrollutvalget følger opp vedtaket ved at 

revisjonen har utformet en oppfølgingsrapport, denne ligger som vedlegg til saken 
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Revisjonen har i sin oppfølgingsrapport kontrollert hvorvidt de fire punktene i kommunestyrets 

vedtak var fulgt opp av kommunen. Revisjonens vurdering og konklusjon var 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 revisjonen 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» 
 
Kontrollutvalget tok oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Gebyrer på vann- og 

avløpsområdet, til etterretning. Saken ble oversendt kommunestyret til videre behandling. 

 

Oppfølgingsrapport «Krise- og beredskapsplaner» 

Kontrollutvalget og kommunestyret har tidligere behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport som 

omhandlet kommunens krise- og beredskapsplaner. Kontrollutvalget følger opp vedtaket ved at 

revisjonen har utformet en oppfølgingsrapport, denne ligger som vedlegg til saken 

 

Revisjonen har i sin oppfølgingsrapport kontrollert hvorvidt de åtte punktene i kommunestyrets 

vedtak er fulgt opp av kommunen. Revisjonens vurdering og konklusjon er: 

«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.» 

 

Kontrollutvalget ba kommunedirektør om å følge opp og ferdigstille alle punkter. 

Kontrollutvalget ba videre kommunedirektør gi en skriftlig redegjørelse til kontrollutvalget til 

møtet 13. februar 2023. I møtet inviteres også kommunedirektør for å gi informasjon om 

beredskapsplanen. 

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

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

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

eierstyring. 

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

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

gjennomføres. Planen vedtas av kommunestyret selv. 

Kontrollutvalget behandlet i 2020 plan for eierskapskontroll for perioden 2020 – 2023. 

Kommunestyret vedtok plan for eierskapskontroll den 16. september 2020. Kommunestyret 

vedtok følgende prioritering av selskapet for kontroll i planperioden: 

1. Indre Østfold Renovasjon IKS og datterselskapet Retura Østfold AS. 

2. Arbeids- og inkluderingsbedriftene: Deltagruppen AS, Hobøl ASVO, Via3 AS og Innovi  

AS 

3. Askim Rådhus AS 

 

Indre Østfold Renovasjon IKS (IØR) og Retura Østfold AS (RØ). 

Kontrollutvalget har den 9. mai 2022 i sak 22/14 behandlet rapport for kommunens eierskap i 

Indre Østfold Renovasjon IKS (IØR) og det heleide datterselskapet Retura Østfold AS (RØ). 

Kontrollarbeidet har hatt følgende problemstilling:  

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

god eierstyring? 
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Revisjonen konkluderte med i sin rapport med at Indre Østfold kommune i det store og hele 

utøver sitt eierskap i Indre Østfold Renovasjon IKS i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og 

etablerte normer for god eierstyring. Indre Østfold Renovasjon IKS sin drift preges av orden og 

åpenhet, og selskapet er underlagt folkevalgtkontroll fra eierkommunene. 

 

Revisjonen fant enkelte avvik som at Indre Østfold kommunes eierskapsmelding er utdatert, og 

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

for å oppdatere strategiplan og etiske retningslinjer, samt å utarbeide møteplan for IKS-ets styre. 

Overlappende styredeltakelse (dobbeltrolle) mellom morselskap og datterselskap bør vurderes.  

Kontrollutvalget tok rapporten til etterretning og oversende den til kommunestyret. 

Kommunestyret behandlet rapporten 30.11 2022 i sak 144/22. 

 
Deltagruppen AS, Hobøl ASVO AS, VIA3 AS og Innovi AS 

Kontrollutvalget har den 14. november 2022 i sak 22/41 behandlet rapport for kommunens 

eierskap i Deltagruppen AS, Hobøl ASVO AS, VIA3 AS og Innovi AS. Kontrollarbeidet har hatt 

følgende problemstilling:  

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

god eierstyring? 

 
Revisjonen konkluderte med at Indre Østfold kommune i det vesentligste utøver sitt eierskap i 

arbeids- og inkluderingsbedriftene Deltagruppen AS, Hobøl ASVO AS, Via3 AS og Innovi AS i 

samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring. 

 

Revisjonens funn er at eierskapsmeldingen (fra 2013) og eksisterende eierstrategi for 

Deltagruppen (fra 2016) er utdatert. Dette begrunner revisjonen med at dokumentene ikke er 

oppdatert i tråd med kommunereformen eller at flere av selskapene i mellomtiden har skiftet navn. 

For de øvrige tre arbeids- og inkluderingsbedriftene vi har undersøkt har det ikke vært utarbeidet 

noen eierstrategi. Fullmakten til varaordfører virker noe uavklart, og selskapene og deres styre er 

ikke fullstendig registrert i styrevervregisteret. Avslutningsvis, finner revisjonen også at 

kommunens kontrollutvalg ikke har vært varslet og gitt mulighet til å delta i selskapenes 

generalforsamling.  Revisjonen ga følgende anbefalinger til Indre Østfold kommune:  

 Kommunen bør utarbeide en oppdatert eierskapsmelding. Eierskapsmeldingen bør inneholde 

kommunens prinsipper for eierstyring, gi en samlet oversikt over kommunens eierinteresser 

og tydeliggjøre kommunens formål med eierskapene  

 Kommunen bør, i samarbeid med de andre eierkommunene, utarbeide oppdaterte 

eierstrategier for sine eierskap i arbeids- og inkluderingsbedriftene 

 Kommunen bør, i forbindelse med utarbeidelse av den forestående eierskapsmeldingen, 

avklare varaordførers fullmakter til å representere kommunen i generalforsamlingene, jf. 

kommunens politiske reglement 

 Kommunen bør legge til rette for, og oppfordre til at styrerepresentanter blir registrert i 

styreverv-registeret 

 Kommunen bør påse at kontrollutvalget blir varslet om, og gitt anledning til å delta i, 

selskapenes generalforsamling, i henhold til Kommunelovens § 23-6 fjerde ledd. 

 

Kontrollutvalget tok rapporten til etterretning og oversende den til kommunestyret.  

 

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

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

kontrollutvalgets oppgaver og om den skal prioriteres. Kontrollutvalget har behandlet ikke 

behandlet henvendelser i 2022. 
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 Indre Østfold kommune - Kontrollutvalgets årsmelding 2022 - 8 - 

 

 

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

 Protokoller fra kontrollutvalgets møter 

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021  

 Uavhengighetserklæringer fra ansvarlige revisorer 

 Østre Viken Kommunerevisjon IKS - Engasjement brev 

 Statusrapport for utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroller (ressursbruk) 

 Oppsummering av regnskapsrevisjon 2021 

 Rutine/avtale for avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Indre 

Østfold kommune – (i to møter) 

 Prosjektplan: «Levekår, utenforskap og barnefattigdom». 

 Prosjektplan: «Eierskapskontroll av arbeids- og inkluderingsbedriftene Deltagruppen AS, 

Hobøl ASVO AS, Via3 AS og Innovi AS» 

 Workshop og bestilling av forvaltningsrevisjoner for august 2022 til juli 2024 

 Forslag til retningslinje for håndtering av henvendelser til kontrollutvalget 

 Utsettelse av FR rapport «Organisering og styring i enhet Forvaltning, drift og vedlikehold» 

 Vurdering av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt Gebyrer byggesak 

 Konkurranseutsettelse av ett enkelt forvaltningsrevisjonsprosjekt 

 Vurdering av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt Gebyrer byggesak 

 Konkurranseutsettelse av ett enkelt forvaltningsrevisjonsprosjekt  

 

 

Saker som kontrollutvalget har fått informasjon om: 

 Protokoller fra kontrollutvalgets møter 

 Kommunestyrets behandling av saker fra kontrollutvalget 

 Tilsynsrapporter fra Statsforvalteren, Helsetilsynet og fra Mattilsynet 

 Statlige tilsyn – korrespondanse mellom Ku-leder og rådmann. 

 Politisk reglement  

 FKT – veileder – Håndtering av henvendelser til kontrollutvalget 

 Oversikt over oppfølgingsrapporter forvaltningsrevisjon i inneværende valgperiode 

 

 

 

 

Denne årsmeldingen er behandlet av kontrollutvalget i møte den 13. februar 2023. 

 

Petter Schou (s) 

Kontrollutvalgets leder 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/133 
Dokumentnr.: 7 
Løpenr.: 22817/2023 
Klassering: 3014-188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 13.02.2023 23/8 

 

Statusrapport - Utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2022 - Indre 
Østfold kommune 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2022, tas til 

orientering 
 
Fredrikstad, 27.01.2023 
 
 

Vedlegg 
• Statusrapport, utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2022 – Indre Østfold 

kommune, datert 27.01 2023. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
• Kommunestyret 08.12.2021, sak 174/21 «Forvaltningsrevisjonsplan 2022 – 2024» 
• Kommunestyret 20.05.2020, sak 49/20 «Forvaltningsrevisjonsplan 2020 – 2021» 
• Kommunestyret 16.09.2020, sak 096/20 «Plan for eierskapskontroll 2020-2023» 

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

Vurdering 
Østre Viken kommunerevisjon IKS redegjør i sin statusrapport for de forvaltningsrevisjons 
prosjekt som er gjennomført i 2022. Leveransene er delvis i henhold til vedtatt 
forvaltningsrevisjonsplan for perioden 2020 – 2021. I statusrapporten har revisjonen vist 
fordelte timer på de ulike prosjektene slik at kontrollutvalget får en bedre oversikt over 
hvordan timene er forbruket.  
 
Indre Østfold kommune har budsjettert med 1450 timer til forvaltningsrevisjon i 2022. 
Revisjonen har levert 1439 timer per 31. desember 2022. Dette utgjør 99 % av budsjett.  
 
Merforbruk avregnes mot regnskapsrevisjon. Eventuelt mindreforbruk blir tilbakebetalt til 
kommunen. 
Vi viser til vedlagte statusrapport for ytterligere detaljer.  
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Sekretariatet anbefaler for kontrollutvalget at revisjonens statusrapport om utført 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2022 tas til orientering. 
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Statusrapport 
Utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
2022 

Indre Østfold kommune  
 
 
Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll på vegne 

av kontrollutvalget i kommunen. Revisjonen utfører også oppfølginger av tidligere forvalt-

ningsrevisjoner (oppfølgingsrapporter), disse utføres etter bestilling fra kontrollutvalg og 

kommunestyre, og påbegynnes vanligvis ett år etter at kommunestyrevedtaket ble fattet 

 

Tabellen nedenfor viser arbeid som er utført i 2022. 
 
Tabell: Produksjon og ressursbruk 

Oppgave Rappor-
tert 2021 

2022 Prosjekt 
totalt 

Estimerte ti-
mer 

Mer-/mind-
reforbruk 

Administrasjon   70  60 + 10 

Levekår, utenforskap og 
barnefattigdom 

 505  450 +/- 10 % + 10 

Organisering og styring i 
enhet Forvaltning, drift og 
vedlikehold* 

14 235 249 300 +/- 10 %  

Eierskapskontroll Indre 
Østfold Renovasjon IKS og 
Retura AS 

12,5 220 232,5  150 +/- 10 % + 67,5 

Eierskapskontroll Delta-
gruppen, Hobøl ASVO, 
Via3 og Innovi AS* 

 236  240 +/- 10 %  

Oppfølgingsrapport: Kvali-
tet i sykehjemstjenesten 
(Grinitun) 

 33  50-80 - 17 

Oppfølgingsrapport Geby-
rer på vann- og avløpsom-
rådet* 

 30  50-80  

Oppfølgingsrapport Ansat-
tes medvirkning* 

 14  50-80  

Oppfølgingsrapport Krise- 
og beredskapsplaner* 

 96  50-80  

Sum  1439    

Merknader: Kolonnen «Rapportert 2021» viser hva som er rapportert i 2021 på forvaltningsrevisjoner, 

eierskapskontroller og oppfølgingsrapporter som ble påbegynt det året. Timene tas med for å kunne gi 

et bedre bilde av totalforbruk knyttet til de ulike revisjonsprosjektene. Kolonnen «Estimerte timer» angir 

timeantall som er estimert i vedtatt prosjektplan/evt. anslag vedrørende oppfølgingsrapporter, mens ko-

lonnen «Mer-/mindreforbruk» viser mer- eller mindreforbruk i forhold til estimat for de ferdigstilte prosjek-

tene (feilmarginen er tatt høyde for ved beregningen av evt. mer/mindreforbruk). 

*Ikke ferdigstilt (det registreres timer på prosjekt frem til kommunestyrebehandlingen). 
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Administrasjon 
Timene dekker administrativ deltakelse i kontrollutvalg og andre fora, mindre arbeidsoppga-

ver, samordningsmøter med kontrollutvalgssekretariatet, utarbeidelse av statusrapporter og 

lignende oppgaver som ikke føres på eget prosjekt. 

 
Levekår, utenforskap og barnefattigdom 
Prosjektplan for denne forvaltningsrevisjonen ble fremlagt for kontrollutvalget i møtet 28. fe-

bruar 2022. Kontrollutvalget ønsket en endring i problemstilling 4, og vedtok en ny ordlyd på 

bakgrunn av dette. Revisjonen utarbeidet en ny prosjektplan basert på kontrollutvalgets ved-

tak som ble lagt frem som en referatsak i møtet 9. mai. Totalt har det påløpt 505 timer til ar-

beidet med revisjonen, som betyr et merforbruk på 10 timer i forhold til estimert timeramme. 

Rapport fra forvaltningsrevisjonen ble behandlet i kontrollutvalget 14. november, og i kom-

munestyret 30. november 2022. 

 

Organisering og styring i enhet eiendom 
Prosjektplan for forvaltningsrevisjonen ble fremlagt for kontrollutvalget i møtet 28. februar 

2022. Kontrollutvalget vedtok å endre prosjektplanens innretning slik at forvaltningsrevisjo-

nen ble avgrenset til å handle om organisering og styring innen driftsavdelingene i enhet For-

valtning, drift og vedlikehold. Revidert prosjektplan med kontrollutvalgets vedtak innarbeidet 

ble fremlagt for kontrollutvalget som en referatsak i møtet 9. mai. Revisjonen har dessverre 

blitt forsinket i arbeidet på grunn av sykdom internt hos oss. Mye av arbeidet er gjort, men 

det gjenstår å ferdigstille og kvalitetssikre rapporten, samt gjennomføre en høringsrunde 

med kommunens administrasjon før politisk behandling. Rapport fra forvaltningsrevisjonen 

anslår vi at blir behandlet i kontrollutvalget i mai 2023. 

 
Eierskapskontroll Indre Østfold renovasjon IKS og Retura AS  
Denne eierskapskontrollen omfattet både Indre Østfold Renovasjon IKS og datterselskapet 

Retura Østfold AS. Prosjektplanen ble behandlet i kontrollutvalget i oktober 2020, med en 

ressursramme på 150 timer +/- 10 %. Prosjektplanen ble vedtatt i tråd med forslaget fra revi-

sjonen, imidlertid presiserte kontrollutvalgets under behandlingen et ønske om at det også 

ble redegjort for underliggende selskaper, hvordan ansvar og oppgaver mellom disse var for-

delt, samt hva som var overskudd og utbytte i hvert av selskapene, og samlet.  

 

Eierskapskontrollen ble i en periode utsatt på forespørsel fra kommunen, i tillegg ble våre 

ressurser konsentrert om å levere forvaltningsrevisjoner i 2021, noe som medførte at eiers-

kapskontrollen ble forskjøvet. Rapport fra eierskapskontrollen ble behandlet i kontrollutval-

gets møte 9. mai, samt i kommunestyret 30. november 2022 . Eierskapskontrollen har med-

ført et timeforbruk på 232,5 totalt i 2021 og 2022, noe som innebærer et merforbruk på 67,5 

timer. 

 
Eierskapskontroll Deltagruppen, Hobøl ASVO, Via3 og Innovi AS 
Denne eierskapskontrollen omfatter de fire ovennevnte arbeids- og inkluderingsbedriftene. 

Ressursrammen for eierskapkontrollen ble derfor satt til 240 timer +/- 10 %. Prosjektplanen 

ble vedtatt i kontrollutvalget 9. mai 2022. Totalt har det påløpt 236 timer. Rapport fra eiers-

kapskontrollen ble behandlet i kontrollutvalgets møte 14. november, samt i kommunestyret 

7. desember 2022. 
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Oppfølgingsrapport: Kvalitet i sykehjemstjenesten (Grinitun) 
Forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet i sykehjemstjenesten» ble behandlet i kommunestyret 

23. mars 2021. Arbeidet med oppfølging av kommunestyrets vedtak ble startet opp i mai 

2022. Totalt har det påløpt 33 timer til dette arbeidet, som innebærer et mindreforbruk på 17 

timer i forhold til estimatet. Oppfølgingsrapporten ble behandlet i kontrollutvalgets møte 14. 

november, samt i kommunestyret 7. desember 2022. 

 

Oppfølgingsrapport Gebyrer på vann- og avløpsområdet 
Forvaltningsrevisjonsrapport «Gebyrer på vann- og avløpsområdet» ble behandlet i kommu-

nestyret 10. februar 2021. Arbeidet med oppfølging av kommunestyrets vedtak ble startet 

opp i mai 2022. Så langt har det påløpt 30 timer til dette arbeidet. Oppfølgingsrapporten ble 

behandlet i kontrollutvalgets møte 12. desember. I skrivende stund er rapporten ikke be-

handlet i kommunestyret (første møtet i 2023 avholdes 7. februar). 

 
Oppfølgingsrapport Ansattes medvirkning 
Forvaltningsrevisjonsrapport «Ansattes medvirkning» ble behandlet i kommunestyret 16. 

september 2021. Arbeidet med oppfølging av kommunestyrets vedtak ble startet opp høsten 

2022, og i dette året har det påløpt 30 timer til arbeidet. Oppfølgingsrapporten blir lagt frem 

for behandling i kontrollutvalgets møte 13. februar 2023. 

 
Oppfølgingsrapport Krise- og beredskapsplaner 
Forvaltningsrevisjonsrapport «Krise- og beredskapsplaner» ble behandlet i kommunestyret 

16. september 2021. Arbeidet med oppfølging av kommunestyrets vedtak ble startet opp 

høsten 2022. Arbeidet med oppfølgingsundersøkelsen ble noe mer omfattende enn forven-

tet, og i 2022 har det påløpt 96 timer til dette arbeidet. Oppfølgingsrapporten ble behandlet i 

kontrollutvalgets møte 12. desember, og i skrivende stund er den ikke behandlet i kommune-

styret (første møtet i 2023 avholdes 7. februar). 

 
Total leveranse 
Indre Østfold kommune har budsjettert med 1450 timer til forvaltningsrevisjon, oppfølgings-

undersøkelser og eierskapskontroll i 2022. 1439 av timene er levert per 30. juni 2022. Dette 

utgjør ca 99 % av budsjetterte timer for hele året, og innebærer et mindreforbruk på 11 timer. 

I henhold til selskapsavtalen for ØVKR IKS skal kommunen faktureres for medgått tid etter et 

selvkostprinsipp. Mindreforbruket på forvaltningsrevisjon vil i denne sammenheng bli avreg-

net mot timer brukt til regnskapsrevisjon. 
 
 

Rolvsøy, 27. januar 2023 
 

Casper Støten (sign.) 
fagleder for forvaltningsrevisjon 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/133 
Dokumentnr.: 3 
Løpenr.: 22649/2023 
Klassering: 3014-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 13.02.2023 23/9 

 
 

Notat fra revisjonen - Utsettelse av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
"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 8. mai 
2023. 
 

3. Kontrollutvalget forutsetter at den forsinkede leveransen ikke påvirker fremdriften 
forøvrig i plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 til juli 2024. 

 
Fredrikstad, 27.01.2023 
 
 

Vedlegg 
Notat fra revisjonen – «Utsatt behandling av forvaltningsrevisjonsrapport «Organisering og 
styring i enhet Forvaltning, drift og vedlikehold», datert 27.01 2023.  
 

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 i 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 i 
februarmøtet 2023.  
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. 
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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 internt i revisjonen, se 
vedlegg 1 til saken. 
 
 

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 8. mai 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 ved neste møte den 8.mai 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. Revisjonen meddelte kontrollutvalget skriftlig i dette møtet om at behandlingen av 
rapporten måtte utsettes til møtet i februar 2023.  
 
På grunn av sykdom internt hos oss må vi igjen dessverre meddele at arbeidet er blitt ytterligere 
forsinket. Revisjonen tar sikte på å levere rapporten i tide til behandling i kontrollutvalgets neste møte 
(8. mai 2023). Det gjenstår å ferdigstille og kvalitetssikre rapporten, samt gjennomføre en 
høringsrunde med kommunens administrasjon før politisk behandling.  
 
 

Rolvsøy 27.01.2023 
 
 

Casper Støten (sign.)     Jolanta Betker (sign.) 
oppdragsansvarlig revisor    daglig leder 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/136 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 9204/2023 
Klassering: 2014-192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 13.02.2023 23/10 

 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS - Engasjementsbrev 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Engasjementsbrev fra Østre Viken Kommunerevisjon IKS, tas til orientering 

 
Fredrikstad, 11.01.2023 
 
 
 

Vedlegg 
Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Engasjementsbrev – Indre Østfold kommune, datert 
10.01 2023 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 

Saksopplysninger 
Daglig leder i Østre Viken Kommunerevisjon IKS har oversendt engasjementsbrev til 
kontrollutvalget. Hensikten med engasjementsbrevet er å beskrive vilkårene for 
revisjonsoppdraget og kommunisere dette med oppdragsgiver, slik at det er en felles 
forståelse for hva revisjonen arbeidsoppgaver og ansvar innebærer. 

Vurdering 
Revisjonens fremleggelse av engasjementsbrev kan sees som et element i kontrollutvalgets 
påseansvar overfor revisjonen. Sekretariatet viser til Forskrift om kontrollutvalg og revisjon i 
kommuner og fylkeskommuner § 3 punkt b: «regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med 
lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser og avtaler med revisor.»   
 
Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) revisjonskomite har anbefalt at dette bør gjøres 
minst en gang hver valgperiode.  
 
Revisjonens engasjement brev beskriver i hovedtrekk hva lovbestemt revisjonsarbeidet 
består av, og også andre kontrollhandlinger og uttalelser som gjennomføres samt hvordan 
kontrollarbeidet blir rapportert. Vedrørende revisjonens økonomiske forhold vises det til 
selskapsavtale samt revisjonsavtale, datert 21.12 2020.   
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Sekretariatet har ingen bemerkninger til engasjementsbrevet, og anbefaler derfor 
kontrollutvalget om å ta engasjementsbrevet fra revisjonen til orientering. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/136 
Dokumentnr.: 4 
Løpenr.: 10477/2023 
Klassering: 2014-192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 13.02.2023 23/11 

 

Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer 

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

 
Fredrikstad, 17.01.2023 
 
 

Vedlegg 
Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer:  
• Jolanta Betker, datert 17.01 2023 
• Casper Støten, datert 17.01 2023 
• Liv Irene Hauge, datert 17.01 2023 

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

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

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

 

Vurdering av daglig leders uavhengighet for Indre Østfold 
kommune 
 

Innledning 

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

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

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

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

 

Daglig leders vurdering av uavhengighet  

Forskriftskrav Daglig leders egenvurdering 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

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

Tilknytning til den 
reviderte virksomheten 
(§ 17) 

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

Stillinger i kommunen 
(§ 18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet 
(§ 18 b) 

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

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

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

Deltakelse eller 
funksjoner i annen 
virksomhet (§ 18 d) 

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

Rådgivning eller andre 
tjenester (§ 18 e) 

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

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

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

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

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

Fullmektig for den 
revisjonspliktige 
(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for kommunen. 

 

 

Rolvsøy, 17.01.2023 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Jolanta Betker (sign.) 

daglig leder 
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Til kontrollutvalget i Indre Østfold kommune 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors 
uavhengighet for Indre Østfold kommune 
 

Innledning 

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

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

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

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

 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet  

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

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

Tilknytning til den 
reviderte virksomheten 
(§ 17) 

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

Stillinger i kommunen 
(§ 18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet 
(§ 18 b) 

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

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

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

Deltakelse eller 
funksjoner i annen 
virksomhet (§ 18 d) 

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

Rådgivning eller andre 
tjenester (§ 18 e) 

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

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

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

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

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

Fullmektig for den 
revisjonspliktige 
(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for kommunen. 

 

 

Rolvsøy, 17.01.2023 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Casper Støten (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor  

86



Side 1 av 2 

 

Råkollveien 103 
1664  Rolvsøy 

   

 

www.ovkr.no 

 

  

 

 

Til kontrollutvalget i Indre Østfold kommune 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig regnskapsrevisors 
uavhengighet for Indre Østfold kommune 
 

Innledning 

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

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

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

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

 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet  

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

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

Tilknytning til den 
reviderte virksomheten 
(§ 17) 

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

Stillinger i kommunen 
(§ 18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet 
(§ 18 b) 

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

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

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

Deltakelse eller 
funksjoner i annen 
virksomhet (§ 18 d) 

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

Rådgivning eller andre 
tjenester (§ 18 e) 

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

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

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

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

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

Fullmektig for den 
revisjonspliktige 
(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for kommunen. 

 

 

Rolvsøy, 17.01.2023 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Liv Irene Hauge (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/136 
Dokumentnr.: 5 
Løpenr.: 14670/2023 
Klassering: 2014-192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 13.02.2023 23/12 

 
 

Forbundsbasert kvalitetskontroll utført 2022 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar opplysninger om utført kvalitetskontroll i Østre Viken 
Kommunerevisjon IKS til orientering. 
 

2. Kontrollutvalget ber om en oppdatering fra ØVKR IKS når ny kontroll i 2023 er 
gjennomført 

 
Fredrikstad, 17.01.2023 
 
 
 

Vedlegg 
Vedlegg 1: Resultat av forbundsbasert kvalitetskontroll utført 2022 i Østre Viken 
kommunerevisjon IKS, datert 23. november 2022.  
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen. 
 

Saksopplysninger 
Kvalitetskontrollkomiteen til «NKRF – kontroll og revisjon i kommunene», har i 2022 
gjennomført kvalitetskontroll i Østre Viken kommunerevisjon IKS. 
 
Sekretariatet har mottatt kopi av vedtak i kvalitetskontrollkomiteen. 
 
I vedtaket fremgår det av kontrollen at utførelsen av regnskapsrevisjonen i ØVKR IKS ikke 
ble godkjent. Det presiseres at kontrolløren ikke fant vesentlige mangler eller avvik på 
kontroll av kommuneoppdraget. Det ble imidlertid avdekket mangler i revisjonen av 
menighetsoppdraget. (Se vedlegg 1). Det vil derfor bli gjennomført en oppfølgingskontroll i 
2023.  
 
Det fremgår videre at vedtaket etter årets kontroll av forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll er godkjent. 
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Vurdering 
I henhold til kommunelovens § 23-2, a, b, c og d skal kontrollutvalget, på vegne av 
kommunestyret, påse at regnskaper blir vurdert på en betryggende måte og at det utføres 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i henhold til gjeldende bestemmelser og 
retningslinjer. 
 
Utførelsen av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll ble godkjent.  
Selv om regnskapsrevisjonen fikk ikke godkjent på utførelsen av sitt arbeid, vurderer 
sekretariatet at regnskapsrevisjon av kommuneregnskapet ble godkjent. Det er i hovedsak 
dette som er kontrollutvalgets oppgave å påse. Kontrollutvalget kan ta opplysninger om 
utført kvalitetskontroll i Østre Viken Kommunerevisjon IKS til orientering. Videre vurderer 
sekretariatet at kontrollutvalget kan be om en oppdatering fra revisjonen når ny kontroll i 
2023 er gjennomført.  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/135 
Dokumentnr.: 5 
Løpenr.: 10446/2023 
Klassering: 3014-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 13.02.2023 23/13 

 

Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 
 
 
Fredrikstad, 12.01.2023 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 12.12 2022 
2. Særutskrift fra kommunestyret sak 168/22 – «Eierskapskontroll med Deltagruppen AS, 

Hobøl ASVO AS, Via3 AS og Innovi AS» 
3. Særutskrift fra kommunestyret sak 169/22 – «Oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjon 

«Kvalitet i sykehjemstjenesten» 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 

 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 12.12 2022, ligger vedlagt til orientering.  
 
Vedlegg 2 og 3: er særutskrift fra kommunestyrets saker 168/22 og 169/22, ligger vedlagt til 
orientering. 
 

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

Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 

 
 
 
Møtedato: 12.12.2022,  
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11:30 
Møtested: Rådhuset, møterom Solbergfoss 
Fra – til saksnr.: 22/47 -  22/54   

 
 
Frammøteliste 
 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Petter Schou, leder X 
 

Knut J. Herland , nestleder X  

Tor Melvold X 
 

Marit Femmen X  

Ulf Tore Kolstad X 
 

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5  
 
Møtende fra Østfold kontrollutvalgssekretariat:  
Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen  
 
Møtende fra revisjon  
Fagleder forvaltningsrevisjon Casper Støten og forvaltningsrevisor Dag Henriksen 
 
Møtende fra administrasjonen:  
Ingen 
 
Andre: 
Ingen  
 
 
 
---------------------------------------    ----------------------------------- 
Petter Schou, leder      Knut J. Herland 
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Saksliste 

Saksnr. Innhold  

PS 22/47 Godkjenning av innkalling og saksliste  

PS 22/48 Valg av representant til å signere protokoll  

PS 22/49 Oppfølgingsrapport til forvaltningsrevisjonsprosjekt "Gebyrer 
på vann- og avløpsområdet", Indre Østfold kommune 

 

PS 22/50 Oppfølgingsrapport "Krise- og beredskapsplaner"  

PS 22/51 Utsettelse på forvaltningsrevisjonsrapport Organisering og 
styring i enhet Forvaltning, drift og vedlikehold 

 

PS 22/52 Forslag til retningslinje for håndtering av henvendelser til 
kontrollutvalget 

 

PS 22/53 Referater og meldinger  

PS 22/54 Eventuelt  

PS 22/55 
 
Vurdering av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt - Gebyrer 
byggesak (tilleggssak) 

 

PS 22/56 
 
Konkurranseutsettelse av ett enkelt forvaltningsrevisjons- 
prosjekt (tilleggssak) 

 

 

PS 22/47 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 12.12.2022: 

Ingen merknader til innkalling eller saksliste 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 12.12.2022: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 

PS 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 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 12.12.2022: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 12.12.2022: 

1. Kontrollutvalgets leder og nestleder signerer protokoll 
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PS 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.  
 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 12.12.2022: 

Revisor redegjorde for oppfølgingsrapporten resultat og funn. Innstillingen ble enstemmig 
vedtatt 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 12.12.2022: 

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.  
 

 

PS 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: 
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 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. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 12.12.2022: 

Revisor redegjorde for oppfølgingsrapporten resultat og funn. Kontrollutvalget ga uttrykk for 

bekymring for administrasjonens fremdrift for kommunens krise- og beredskapsplaner.  

Kontrollutvalget ønsket at kulepunkt 3 tas inn sin helhet som lyder som følgende: 

«Oppdatere og integrere beredskapsplanens tiltakskort, varslingslister og ressursoversikter i 

DSB-CIM».  

Kontrollutvalget ønsker en skriftlig redegjørelse fra kommunaldirektør til møte 13. februar. 

Ordfører inviteres også til møte. Følgende nytt punkt 1. ble foreslått og som ble enstemmig 

vedtatt: 
 

Kontrollutvalget ber kommunedirektør om å følge opp og ferdigstille alle punktene under. 

Kontrollutvalget ber videre kommunedirektør gi en skriftlig redegjørelse til kontrollutvalget til 

møtet 13. februar. I møtet inviteres også kommunedirektør for å gi informasjon om 

beredskapsplanen. Kontrollutvalget inviterer også ordfører til møtet. 

Kommunen skal ha: 

 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. 

 oppdatere og integrere beredskapsplanens tiltakskort, varslingslister og 

ressursoversikter i DSB-CIM. 

 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. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 12.12.2022: 

1. Kontrollutvalget ber kommunedirektør om å følge opp og ferdigstille alle punktene 

under. Kontrollutvalget ber videre kommunedirektør gi en skriftlig redegjørelse til 

kontrollutvalget til møtet 13. februar. I møtet inviteres også kommunedirektør for å gi 

informasjon om beredskapsplanen. Kontrollutvalget inviterer også ordfører til møtet. 

Kommunen skal ha: 

 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. 

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

 

PS 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. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 12.12.2022: 

Revisjonen orienterte kort om forsinkelsen. Kontrollutvalget ønsket å endre punkt 4 i 
innstillingen til følgende ordlyd: 

 Kontrollutvalget forutsetter at den forsinkede leveransen ikke påvirker fremdriften i det 
totale planverket 2022 – juli 2024. 

 
Innstillingen enstemmig vedtatt med endringen i punkt 4. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 12.12.2022: 

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. 
 

4. Kontrollutvalget forutsetter at den forsinkede leveransen ikke påvirker fremdriften i det 
totale planverket for perioden 2022 – juli 2024. 

 

PS 22/52 Forslag til retningslinje for håndtering av henvendelser til 
kontrollutvalget 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
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1. Kontrollutvalget tar fremlagte retningslinje for håndtering av henvendelser til 
kontrollutvalget til orientering, og slutter seg til denne. 
 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 12.12.2022: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 12.12.2022: 

1. Kontrollutvalget tar fremlagte retningslinje for håndtering av henvendelser til 
kontrollutvalget til orientering, og slutter seg til denne. 

 

PS 22/53 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 12.12.2022: 

Kontrollutvalget ønsker at kontrollutvalgets behandling i protokollen kommer bedre frem 
under behandling til kommunestyret. Sekretariatet videreformidler dette til kommunens 
politiske sekretariat. Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 12.12.2022: 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 
 

PS 22/54 Eventuelt 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 12.12.2022: 

Ingen saker 
 

PS 22/55 Vurdering av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt - Gebyrer byggesak 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget foreslår at prosjekt nummer xxx utgår av plan for forvaltningsrevisjon 
januar 2022- juli 2024.  
 

2. Kontrollutvalget ber om at prosjekt Byggesaksbehandling erstatter dette prosjektet. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 12.12.2022: 

Kontrollutvalget diskuterte saken og kom frem til følgende enstemmig forslag til vedtak: 

 Kontrollutvalget kan ikke behandle enkeltklager. Kommunestyret kan vedta å 
gjennomføre en forvaltningsrevisjon på systemnivå av byggesaksgebyrer. Omfanget av 
en slik revisjon vil være rundt 300 timer, med en kostnad på ca. kr. 280 000.-. 
Kontrollutvalget ser ikke at dette er av en slik vesentlighet at det vil overprøve de allerede 
vedtatte prosjekter i planperioden 2022 – juli 2024. Kommunestyret kan likevel gjøre de 
endelige prioriteringer. 
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Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 12.12.2022: 

 Kontrollutvalget kan ikke behandle enkeltklager. Kommunestyret kan vedta å 
gjennomføre en forvaltningsrevisjon på systemnivå av byggesaksgebyrer. Omfanget 
av en slik revisjon vil være rundt 300 timer, med en kostnad på ca. kr. 280 000.-. 
Kontrollutvalget ser ikke at dette er av en slik vesentlighet at det vil overprøve de 
allerede vedtatte prosjekter i planperioden 2022 – juli 2024. Kommunestyret kan 
likevel gjøre de endelige prioriteringer. 

 

PS 22/56 Konkurranseutsettelse av ett enkelt forvaltningsrevisjonsprosjekt 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget ber kontrollutvalgssekretariat i samarbeid med kommunens 

innkjøpsavdeling snarest utarbeide en konkurranseutsetting for 
forvaltningsrevisjonsprosjekt «Konserninterne avregning mellom Indre Østfold 
Renovasjon IKS og Retura Østfold AS». 
 

2. Kontrollutvalget skal gi sin innstilling til kommunestyret på valg av revisjon for 
prosjektet. Kontrollutvalget ber om at saken legges frem så snart som mulig på nyåret 
2023. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 12.12.2022: 

Kontrollutvalget diskuterte ulike alternativer og kom frem til at kontrollutvalget bestiller 
prosjektplan av Østre Viken kommunerevisjon IKS og planen skal behandles seines i juni 
møte 2023. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 12.12.2022: 

1.         Kontrollutvalget bestiller prosjektplan av Østre Viken kommunerevisjon IKS. 
2.         Prosjektplanen skal være klar til behandling senest til juni møtet 2023. 
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Saksframlegg 
 

 
Eierskapskontroll med Deltagruppen AS, Hobøl ASVO AS, Via3 AS og Innovi AS 
 
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 
Trude Paulsen FE-000, TI-&58 

 
22/6013 

 
Saksnr Utvalg Type Dato 

168/22 Kommunestyret PS 07.12.2022 
 
 

Kontrollutvalgets innstilling: 

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: 

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. 

 
Kommunestyret i sak 168/22, 07.12.2022 
 
Behandling: 

Representantene Lise Rognerud (H), Ingunn Herstad Hensel (V) og Espen Volden (H) var erklært 
inhabile og fratrådte under behandling av saken. 
Konrollutvalgets leder, Petter Schou (H) redegjorde for saken.  
 
Ingen forslag. 
 
Votering: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Kommunestyret - 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: 

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. 

 
 

Bakgrunn og saksopplysninger: 
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 14.11.22 eireskapskontroll med Deltagruppen AS, Hobøl 
ASVO AS, VIA3 AS og Innovi AS. 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 

 

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

2. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 
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 
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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. 

 

Det vises til vedlagte saksdokumenter. 
 

 

 

 

 
Vedlegg: 
Eierskapskontroll Arbeids- og inkluderingsbedriftene IØK 
Særutskrift sak 22-41 Eierskapskontroll av Arbeids- og inkluderingsbedriftene 
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Saksframlegg 
 

 
Oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjon "Kvalitet i sykehjemstjenesten", 
Indre Østfold kommune 
 
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 
Trude Paulsen FE-217, FA-F20 

 
21/1763 

 
Saksnr Utvalg Type Dato 

169/22 Kommunestyret PS 07.12.2022 
 
 

Kontrollutvalgets innstilling: 

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

 
Kommunestyret i sak 169/22, 07.12.2022 
 
Behandling: 

Ingen forslag. 
 
Votering: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyret - Vedtak: 

Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet i 
sykehjemstjenesten» til etterretning.  

 
 

Bakgrunn og saksopplysninger: 
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 14.11.22 oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjon 
«Kvalitet i sykehjemstjenesten». Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 

 

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

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

 
Det vises til vedlagte saksdokumenter fra kontrollutvalgets møte 14.11.22 
 

 

 

 

 

 
Vedlegg: 
Endelig oppfølgingsrapport -Kvalitet i Sykehjemstjenesten 
Særutskrift sak 22-42 oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet i 
sykehjemstjenesten» 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/135 
Dokumentnr.: 4 
Løpenr.: 10444/2023 
Klassering: 3014-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 13.02.2023 23/14 

 

Eventuelt 
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