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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/89 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 3206/2021 
Klassering: 3014-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 01.02.2021 21/1 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

 
Fredrikstad, 06.01.2021 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/89 
Dokumentnr.: 3 
Løpenr.: 3220/2021 
Klassering: 3014-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 01.02.2021 21/2 

 

Valg av representant til å signere protokoll 

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

 
Fredrikstad, 06.01.2021 
 
 

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 i hvert møte om «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.: 2021/87 
Dokumentnr.: 4 
Løpenr.: 12066/2021 
Klassering: 3014-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 01.02.2021 21/3 

 
 

Forvaltningsrevisjonsrapport "Gebyrer på vann og avløpsområdet" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som legges frem til behandling for 
kommunestyret: 
 
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Gebyrer på vann- og 

avløpsområdet», samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg 
til revisjonens anbefalinger.  
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Gebyrer på vann- og 
avløpsområdet» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de fire anbefalinger 
som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen: 

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

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

 videreføre arbeidet med risikoanalyser og bruke dem som grunnlag for 
planlegging 

 sørge for å gjennomføre investeringer som sikrer en god forvaltning, herunder 
planlagte tiltak for lukking av avvik. 

 
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. 

 
Fredrikstad, 18.01.2021 
 
 

Vedlegg 
Forvaltningsrevisjonsrapport «Gebyrer på vann- og avløpsområdet», datert 15. januar 2021.  
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kontrollutvalget 24. august 2020, sak 20/35 (Prosjektplan «Gebyrer på vann- og 
avløpsområdet). 
Kontrollutvalget 2.mars 2020, sak 20/12 (Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021). 
Kommunestyrets sak 49/20 den 20.05 2020 (Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021). 

Saksopplysninger 
 
Prosjektets bakgrunn: 
Da kommunestyret behandlet plan for forvaltningsrevisjon 2020/2021 den 20.mai i 2020, 
ønsket de at det også skulle gjennomføres et prosjekt som omhandlet selvkost for vann- og 
avløpsområdet. Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet ble prioritert i planverket. 
 
Prosjektets problemstillinger: 
Da kontrollutvalget behandlet prosjektplanen, som revisjonen la frem for kontrollutvalget 
august 2020, ble følgende problemstillinger vedtatt: 
 
Problemstilling 1: Er det etablert tilfredsstillende rutiner som sikrer korrekt beregning av 
selvkostgebyrer? 
Problemstilling 2: Er indirekte kostnader beregnet i tråd med lov/forskrift og eventuelle egne 
rutiner? 
Problemstilling 3: Har de tidligere kommunene sørget for god forvaltning av VA-området? 
 
Revisjonskriterier: 
For å kontrollere og besvare problemstilling 1 har revisjonen utledet følgende 
revisjonskriterier (kontrollkriterier): 
 
Selvkost er den totale kostnadsøkningen en kommune eller et selskap påføres ved å 
produsere en bestemt vare eller tjeneste. Det er tre typer kostnader som skal inngå i 
selvkostkalkylen: 

 Direkte kostnader 
 Henførbare indirekte kostnader (tilleggsytelser/støttefunksjoner) 
 Kapitalkostnader (både direkte og indirekte) 

 
 Kommunen bør ha rutiner som sikrer at vann- og avløpsgebyrer ikke overstiger 

kommunens selvkost. 
 Før kommunen fatter vedtak om gebyrenes størrelse, skal det foreligge et overslag over 

kommunens antatte direkte og indirekte kostnader for de nærmeste tre til fem årene.  
 Kommunen bør sørge for drifts- og investeringsutgifter bokføres i henhold til kommunale 

regnskapsstandarder. 
 Kommunen må foreta en etterkalkyle for å føre kontroll med at gebyrene ikke overstiger 

kommunens selvkost. 
 Kommunen bør håndtere over- og underskudd ved bruk av og avsetning til bundne 

driftsfond.  
 Kommunen skal gi opplysninger om beregninger og resultat av gebyrfinansierte 

selvkosttjenester i note til regnskapet. 
 Kommunen bør dokumentere hvordan selvkost er håndtert ved 

kommunesammenslåingen. 
 Kommunen bør ha informert innbyggerne om kommunale gebyrer ved 

kommunesammenslåingen. 
 
For å kontrollere og besvare problemstilling 2 har revisjonen utledet følgende 
revisjonskriterier (kontrollkriterier): 
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 De sammenslåtte kommunene må kunne dokumentere hvordan kostnader knyttet til 
interntjenester er fordelt til selvkost for vann og avløp. 

 Kommunen bør kunne dokumentere håndteringen av indirekte kostnader ved 
kommunesammenslåingen. 

 Kommunens belastning på selvkostområdene må kun inneholde henførbare indirekte 
kostnader.    

 
For å kontrollere og besvare problemstilling 3 har revisjonen utledet følgende 
revisjonskriterier (kontrollkriterier): 
 
 Kommunene bør kunne dokumentere  

o vedtatte hovedplaner og investeringsplaner for vann- og avløpsområdet for 
perioden 2015-2019 

o at beløpsmessig størrelse på gjennomførte investeringer ligger på nivå med 
vedtatte planer  

o at risikoanalyser er gjennomført på vann- og avløpsområdet 
o hvilke offentlige tilsyn som har blitt foretatt i kommunene i senere tid, og hvordan 

disse er fulgt opp. 
 

 AHSA IKS1 bør kunne dokumentere  
o vedtatte hovedplaner og investeringsplaner for perioden 2015-2019. 
o at beløpsmessig størrelse på gjennomførte investeringer ligger på nivå med 

vedtatte planer  
o at planlagte investeringer er koordinert med eierkommunene  
o at risikoanalyser er gjennomført  
o hvilke offentlige tilsyn som har blitt foretatt 2015-2019, og hvordan disse er fulgt 

opp. 
 
 
Revisjonens konklusjon: 
 
Revisjonen gir følgende konklusjon for problemstilling 1: 
«Revisjonen finner at både de gamle kommunene og ny kommune i all hovedsak har 
etablert tilfredsstillende rutiner for beregning og håndtering av selvkostgebyrer på vann- og 
avløpsområdet. Vi mener imidlertid at kommunen bør vurdere å innarbeide kontroll av 
artsbruk i sin rutine for å sikre korrekt bokføring av drifts- og investeringsutgifter.»  
 
Revisjonen gir følgende konklusjon for problemstilling 2: 
«Indirekte kostnader er i stor grad beregnet og dokumentert i henhold til gjeldende regelverk 
og egne rutiner. Dette gjelder både for de sammenslåtte kommunene, og for budsjett 2020. 
Som vist i vurderingene har en av kommunene hatt avvikende praksis slik at de indirekte 
kostnadene ikke har vært synliggjort i tilstrekkelig grad.»   
 
Revisjonen gir følgende konklusjon for problemstilling 3: 
«Revisjonen finner at de tidligere kommunene delvis har sørget for god forvaltning av VA-
området.  
 
Våre undersøkelser viser at kommunenes investeringer på vannområdet beløpsmessig på 
nivå med vedtatte hovedplaner. En av kommunene har hatt tilsyn og avvikene er lukket. 
Basert på mottatt informasjon har vi ingen indikasjoner på at forvaltningen på området har 
vært mangelfull.   
 

 
1 Askim, Hobøl og Spydeberg Avløpssamarbeid IKS. 
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På avløpsområdet er revisjonen derimot av den oppfatning at de tidligere kommunene ikke i 
stor nok grad har sørget for god forvaltning. Vi legger til grunn manglende hovedplaner, 
manglende koordinering og alvorlige avvik. Revisjonen finner det derfor positivt at 
kommunen har vedtatt planer og tiltak med hensikt for å bedre forvaltningen.»  
 
 
Revisjonens anbefalinger: 
 
Med bakgrunn i sine kontroller, vurderinger og konklusjoner anbefaler revisjonen kommunen 
å: 

 vurdere å innarbeide kontroll av artsbruk i sin rutine for å sikre korrekt bokføring av 
drifts- og investeringsutgifter. 

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

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

planlagte tiltak for lukking av avvik. 
 

 
Rådmannens høringsuttalelse: 
Rådmannen har gitt sine kommentarer til anbefalingene og rapporten. Dette fremgår i sin 
helhet på side 45 i rapporten. Rådmannen har ikke innvendinger til det som står i rapporten, 
og viser til tiltak som vil bli gjort for å følge opp revisjonens anbefalinger. 
Imidlertid skriver rådmannen blant annet:  
«I kapitel 6 i rapporten har revisjonen hentet ut budsjetterte investeringer fordelt på funksjon 
fra økonomisystemet i de sammenslåtte kommunene, og sett dette opp mot faktisk 
regnskapsførte investeringer. I budsjettprosessen har flere av kommunene hatt større fokus 
på investeringsprosjektene enn fordeling på funksjon, derfor er ikke tabellene 
sammenlignbare mellom de sammenslåtte kommunene. Ser man summen av investeringer 
på vann og avløp under ett opp mot et samlet budsjettet, er tabellene sammenlignbare 
mellom kommunene.» 
 

Vurdering 
Det ligger til kontrollutvalget å forsikre seg om at revisors gjennomføring og rapportering 
skjer i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på 
området. Rapportens utforming, innhold, vurderinger og konklusjoner faller imidlertid inn 
under revisors selvstendige, faglige ansvar. 
 
Revisjonen oppgir at prosjektet er gjennomført i tråd med «Standard for forvaltningsrevisjon» 
(RSK 001). Sekretariatet vurderer at rapporten gir svar på problemstillingene og 
kontrollutvalgets bestilling via prosjektplan.  
 
Videre vurderer sekretariatet at valg av revisjonskriterier er relevante for å kunne besvare 
problemstillingen. Vi finner at undersøkelsen bygger på data innsamlet ved hjelp av flere 
metoder, herunder dokumentanalyse, intervju med kontroller i økonomiavdelingen, 
gjennomgang av EnviDans selvkostverktøy «Momentum selvkost kommune» 
(MOMENTUM). Gjennom bruk av ulike metoder sikrer revisjonen rapportens validitet 
(gyldighet) og reliabilitet (pålitelighet). Samlet sett anser også sekretariatet at dataene som 
er benyttet er tilstrekkelig som grunnlag for rapportens vurderinger, konklusjoner og 
anbefalinger. Revisors vurderinger er basert på innsamlet materiale, revisjonskriterier og de 
metodiske avgrensingene.  
 
Sekretariatet vurderer at rådmannen slutter seg til revisjonens anbefalinger og viser til tiltak 
som skal gjennomføres for å følge opp anbefalingene. 
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Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og rådmannens uttalelse til rapporten 
til etterretning. 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget legger revisjonens vurderinger og 
anbefalinger til grunn i sitt forslag til vedtak i kommunestyret, og videre at kontrollutvalget 
innstiller til kommunestyret at rapportens anbefalinger skal tas til følge og gjennomføres. 
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2 
 

1 Forord og prosjektmandat 

Revisjonen skal i henhold til kommuneloven1 utføre forvaltningsrevisjon. Etter loven innebærer forvalt-

ningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, mål-

oppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Østre Viken kommunerevisjon 

IKS gjennomfører forvaltningsrevisjon i tråd med god kommunal revisjonsskikk. God kommunal revi-

sjonsskikk er å følge RSK 001; Standard for forvaltningsrevisjon, utarbeidet av Norges kommunerevisor-

forbund (NKRF). Dette innebærer blant annet at rapporten skal skille klart mellom hva som er innsamlet 

data og hva som er revisjonens vurderinger. Det skal være en tydelig sammenheng mellom problemstil-

linger, faktaopplysninger2, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger. 

 

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

Østfold kommune 20.5.2020 sak 49/20. Prosjektplan for gjennomføring av prosjektet ble vedtatt i kon-

trollutvalgets møte 24.8.2020. Planen ble vedtatt i tråd med revisjonens forslag. Vi gjennomførte et opp-

startsmøte med kommuneadministrasjonen slik at administrasjonens innspill ble tatt hensyn til i utfor-

mingen av prosjektet.  

 

Etter kommuneloven skal revisor rapportere resultatene av sin revisjon til kontrollutvalget. 

Prosjektet er gjennomført etter vedtatt prosjektbeskrivelse i tidsrommet oktober - november 2020. Rapp-

ortens faktaopplysninger er verifisert av kommunens kontaktperson.  

 

Vi har kvalitetssikret faktagrunnlaget underveis gjennom verifisering av gjennomført intervju. I tillegg er 

rapportens faktaopplysninger i sin helhet er verifisert av kommunen, slik at eventuelle feil eller misforstå-

elser er rettet opp. Revisjonen avholdt høringsmøte med administrasjonen 7.1.2021 der rapporten ble 

gjennomgått i sin helhet og kommunen hadde muligheter til å gi innspill og kommentarer til fakta. I etter-

kant av møtet er rapporten sendt på offisiell høring til kommunen. Rådmannens uttalelse fremgår av ka-

pittel 7. 

 

Prosjektet er gjennomført av revisorene Svend-Harald Klavestad og Madeleine Strandin. Revisorenes 

habilitet og uavhengighet er vurdert opp mot kommunen og den undersøkte virksomheten, og revisjo-

nen finner de habile til å utføre prosjektet. 

 

Revisor vil takke kontaktperson og andre som har deltatt i prosjektet, for konstruktivt samarbeid i forbin-

delse med prosjektarbeidet. 

 

 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy 15.1.2021 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
1 Kommunelovens kapittel 23 jfr. § 23-3, samt kapittel 24, jfr. § 24-2. 
2 Fakta er en gjengivelse av informasjonen vi har fått tilgang til gjennom datainnsamlingen. 

Jolanta Betker 

Oppdragsansvarlig revisor 

Svend-Harald Klavestad 

Regnskapsrevisor 

Madeleine Strandin 

Regnskapsrevisor 
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2 Sammendrag

Østre Viken kommunerevisjon fikk i oppdrag å gjennomføre forvaltningsrevisjon av «Gebyrer på vann 

og avløpsområdet». 

 

Kommunen skal sikre at beregning av gebyrer på selvkostområder er i henhold til gjeldende regelverk. 

Vi har undersøkt om kommunens rutiner sikrer korrekt beregning av selvkostgebyrer. Videre har vi un-

dersøkt om kommunen har, i budsjettarbeidet, tatt hensyn til behovet for nødvendige investeringer og 

hvordan selvkost for vann og avløp ble håndtert i forbindelse med kommunesammenslåingen.  

 

Fordelingen av indirekte kostnader kan medføre utfordringer. Vi har i den sammenheng undersøkt kom-

munens beregning av henførbare indirekte kostnader og sammenlignet praksis mellom ny kommune og 

gamle kommuner, samt undersøkt om praksis er i henhold til regelverket.  

 

Videre har vi undersøkt om de tidligere kommunene har sørget for god forvaltning av VA-området.   

 

Metodene som er benyttet i gjennomføringen av denne revisjonen er intervju med kontakt person, doku-

mentanalyse, regnskapsanalyse og gjennomgang av etterkalkyler utført i EnviDans selvkostverktøy3 

«Momentum selvkost kommune». Vi har innhentet dokumenter vedrørende de sammenslåtte kommu-

nene, Indre Østfold kommune samt AHSA IKS.  

 

Fakta viser at de sammenslåtte kommunene har hatt gode rutiner for å sikre korrekt beregning og etter-

kalkyler for selvkost. Indre Østfold kommune har videreført rutinene og arbeidet med fastsettelse av 

budsjett for 2020 er basert på en grundig gjennomgang med konsulenten (EnviDan). Vi er av den opp-

fatning at kommunen har brukt korrekte tall i beslutningsgrunnlaget for fastsettelse av gebyrene for 2020 

og benytter rutiner som i hovedsak sikrer riktig regnskapsføring til selvkostområdene.  

 

Ved budsjettprosessen for 2019 startet kommunene arbeidet for å få tilnærmet like selvkostfond per inn-

bygger. Revisjonens undersøkelse viser at kommunene har forsøkt å utjevne forskjeller, men at fonds-

midler eller underskudd per innbygger varierer ved tidspunktet for sammenslåingen. Kommunene har 

dermed ikke klart å følge anbefalingene fra departementet på dette punktet. 

 

Prosessen med å fastsette kommunens lokale forskrift om vann- og avløpsgebyrer ble startet tidlig og 

ble fastsatt på høsten 2019 med virkning fra 2020.   

 

Informasjon og dialog med innbyggerne er en viktig demokratisk verdi og rettighet. Det er gitt informa-

sjon gjennom digitale plattformer, media og utgivelse av kommunens informasjonsmagasin. Revisjonen 

vurderer dette som positivt. For enkelte abonnenter har størrelse på gebyr for vann og avløp variert stort 

fra 2019 til 2020. Revisjonen er usikre på om dette er tydelig nok formidlet til de berørte.  

 

De sammenslåtte kommunene har i hovedsak beregnet og dokumentert de indirekte kostnadene ifølge 

gjeldende retningslinjer og egne rutiner. Budsjetterte indirekte kostnader for 2020 baserer seg på sum-

men av indirekte kostnader for de sammenslåtte kommunene. Til summen ble det lagt til et beløp som 

skulle dekke opp for avvikende praksis i en av kommunene der indirekte kostnader ikke var synliggjort 

fullt ut. På den måten har kommunen synliggjort de henførbare indirekte kostnadene i budsjett for 2020.  

                                                      
3 EnviDan AS har utviklet et selvkostverktøy som kan benyttes på alle kommunale tjenester der det skal 

beregnes selvkost i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets retningslinjer. 

https://www.envidan.no/selvkost/kommune 
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Kommunen arbeider med å finne hvilke indirekte kostnader som skal fordeles ut på selvkostområdene 

og på hvilken måte fordelingen skal skje. Revisjonen er av den oppfatning at det foreløpige oppsettet er 

hensiktsmessig og synliggjør fordeling av indirekte kostnader på en god måte. Etterkalkylen for 2020 vil 

gi et mer korrekt kostnadsbilde på den faktiske bruken av interntjenestene i 2020 fordelt ut på respektive 

vann og avløp. 

 

Revisjonen finner at de tidligere kommunene delvis har sørget for god forvaltning av VA-området.  

 

Våre undersøkelser viser at kommunenes investeringer på vannområdet beløpsmessig er på nivå med 

vedtatte hovedplaner. En av kommunene har hatt tilsyn og avvikene er lukket. Basert på mottatt infor-

masjon har vi ingen indikasjoner på at forvaltningen på området har vært mangelfull.   

 

På avløpsområdet er revisjonen derimot av den oppfatning at de tidligere kommunene ikke i stor nok 

grad har sørget for god forvaltning. Vi legger til grunn manglende hovedplaner, manglende koordinering 

og alvorlige avvik. Revisjonen finner det derfor positivt at kommunen har vedtatt planer og tiltak med 

hensikt for å bedre forvaltningen.  

 

Revisjonen anbefaler at kommunen bør:  

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

vesteringsutgifter 

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

vann- og avløpsområdet og synliggjøre dette som indirekte kostnader  

 videreføre arbeidet med risikoanalyser og bruke dem som grunnlag for planlegging 

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

for lukking av avvik. 
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3 Gjennomføring av prosjektet 

 Problemstillinger og avgrensninger 

 

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

 

Selvkost er det maksimale som kommunen kan kreve for sine tjenester og beregnes med utgangspunkt 

i faktiske kostnader. Dette gjelder både direkte og indirekte kostnader – inkludert kapitalkostnader, og 

kommunen må identifisere hvilke kostnader som er henførbare.  

 

Revisjonen har undersøkt om kommunens rutiner sikrer at grunnlaget for beregning av selvkost er i hen-

hold til gjeldende regelverk. Det er også undersøkt om kommunen, i budsjettarbeidet, har tatt hensyn til 

behovet for nødvendige investeringer for å sikre innbyggerne et godt vann og avløpssystem i årene som 

kommer. I undersøkelsen har revisjonen også belyst hvordan selvkost for vann og avløp ble håndtert i 

forbindelse med kommunesammenslåingen.  

 

Avgrensning av undersøkelsen er gjort i forhold til antall år ettersom kommunen er sammenslått fra 

1.1.2020. Etterkalkyler/selvkostregnskap er kontrollert av revisjonen i forbindelse med ordinær årsav-

slutning i de enkelte kommuner. Revisjonen har derfor sett det hensiktsmessig å se på rutiner for bereg-

ning av selvkost for kun årene 2018 og 2019 samt budsjett for 2020. Ved undersøkelse av fordeling av 

indirekte kostnader har revisjonen sett på praksis i 2019 i de sammenslåtte kommunene, samt budsjett 

for 2020 for Indre Østfold kommune.  

 

Håndtering av selvkost, i det kommunalt eide selskapet AHSA IKS, er kontrollert i forbindelse med regn-

skapsrevisjon det enkelte år. Vi har derfor valgt å ikke foreta ytterligere gjennomgang på dette. 

 

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

 

Fordelingen av indirekte kostnader kan medføre utfordringer. Vi har undersøkt om kommunen har be-

regnet henførbare indirekte kostnader til gebyrområdene korrekt. Videre har vi sammenlignet praksis 

mellom ny kommune og gamle kommuner knyttet til slike påslag, samt undersøkt om praksis er i hen-

hold til regelverket.  

 

For indirekte kostnader er det ikke undersøkt om fordelingsnøklenes størrelse er i samsvar med den 

faktiske bruken av interntjenestene som fordeles.   

 

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

 

Under denne problemstillingen har vi undersøkt nærmere om det har bygd seg opp behov for investe-

ringer i de enkelte kommuner på VA-områdene. Det har vært relevant å forholde seg til kommunene og 

AHSA IKS sine risikoanalyser, vedlikeholdsplaner, investeringsplaner samt budsjettvedtak og selvkost-

kalkyler.  

 

Under problemstilling 3 er det ikke foretatt undersøkelser av om de konkrete tiltakene i handlingspla-

nene og saneringsplanene er iverksatt, men hvorvidt de beløpsmessig de har investert i tråd med pla-

nene.  
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 Revisjonskriterier 

I henhold til standard for forvaltningsrevisjon må revisor fastsette revisjonskriterier for forvaltningsrevi-

sjonen. Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for krav og forventninger som blir brukt til å vurdere 

ulike sider av kommunens virksomhet og tjenester. Revisjonskriterier fastsettes vanligvis med basis i en 

eller flere av følgende kilder: lovverk, politiske vedtak og føringer, kommunens egne retningslinjer, aner-

kjent teori på området og andre sammenlignbare virksomheters løsninger og resultater. 

 

I denne rapporten er følgende kilder benyttet til å utlede revisjonskriteriene:  

 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) LOV-2018-06-22-83. 

 Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16.mars 2012 nr.12. 

 Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer 

(selvkostforskriften) FOR-2019-12-11-1731. 

 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) FOR-2004-06-01-931. 

 Norsk Vann Rapport «Selvkostberegninger for VA-tjenestene produsert i kommuner og selska-

per» - Veiledning fra Norsk Vann. 

 Norsk Vann Rapport 210/2015 «Veiledning for praktisering av selvkost i vann- og avløpssekto-

ren. 

 H-3/14 «Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester». 

 Kommunens eventuelle egne rutiner og retningslinjer. 

 Regnskapsteori. 

 

Utledning av revisjonskriteriene fremgår i kapittel 9. Revisjonskriteriene er også oversendt til kommu-

nen.  

 

 Revisjonsmetoder  

I henhold til god revisjonsskikk skal praksis eller tilstand innen det reviderte området beskrives i et om-

fang som i tilstrekkelig grad underbygger revisjonens vurderinger og konklusjoner. I dette prosjektet har 

vi benyttet data fra ulike kilder, og brukt ulike metoder for innsamling av data, for å sikre et faktagrunn-

lag med høyest mulig grad av gyldighet og pålitelighet.  

 

Utfordringer og begrensninger i rapportens faktagrunnlag beskrives nedenfor sammen med beskrivel-

sen av de ulike metodene som er benyttet. Vi tar også hensyn til metodens begrensninger i vurde-

ringene.  

 

I dette prosjektet er informasjonen hentet inn gjennom bruk av følgende metoder: 

 Dokumentanalyse  

 Intervju med kontroller i økonomiavdelingen 

 Gjennomgang av EnviDans selvkostverktøy «Momentum selvkost kommune», heretter kalt Momen-
tum. 

 

Dokumentanalyse 

Vi har gjennomgått sentrale dokumenter på området og fullstendig oversikt over dokumentene fremgår 

av kildehenvisningene i kapittel 8. 

 

Intervjuer 

Det er gjennomført et intervju med kontroller i økonomiavdelingen, og referatet fra intervjuet er verifisert. 

Det betyr at den som er intervjuet, får lese gjennom referatet fra intervjuet for å bekrefte at referatet er i 
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overenstemmelse med det som ble sagt under intervjuet, og rette opp eventuelle misforståelser. Der vi 

konkluderer, vil alltid vurderingene bygge på skriftlig dokumentasjon eller informasjon fra flere kilder. 

 

Gjennomgang av Momentum 

Kommunens verktøy for håndtering av selvkost er gjennomgått for å kontrollere etterkalkyle (selvkost-

regnskapene) for 2018 og 2019 i de sammenslåtte kommunene, og prognose (budsjett) 2020 for Indre 

Østfold kommune.  
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4 Rutiner for beregning av selvkostgebyrer 

Problemstilling 1: Er det etablert tilfredsstillende rutiner som sikrer kor-
rekt beregning av selvkostgebyrer? 

 Revisjonskriterier 

Utledning av revisjonskriteriene følger av vedlegg 9.1. Nedenfor er kriteriene punktvis oppsummert. 

 

Selvkost er den totale kostnadsøkningen en kommune eller et selskap påføres ved å produsere en be-

stemt vare eller tjeneste. Det er tre typer kostnader som skal inngå i selvkostkalkylen: 

 Direkte kostnader 

 Henførbare indirekte kostnader (tilleggsytelser/støttefunksjoner) 

 Kapitalkostnader (både direkte og indirekte) 

 

 Kommunen bør ha rutiner som sikrer at vann- og avløpsgebyrer ikke overstiger kommunens selv-
kost. 

 Før kommunen fatter vedtak om gebyrenes størrelse, skal det foreligge et overslag over kommu-
nens antatte direkte og indirekte kostnader for de nærmeste tre til fem årene.  

 Kommunen bør sørge for drifts- og investeringsutgifter bokføres i henhold til kommunale regnskaps-
standarder. 

 Kommunen må foreta en etterkalkyle for å føre kontroll med at gebyrene ikke overstiger kommu-
nens selvkost. 

 Kommunen bør håndtere over- og underskudd ved bruk av og avsetning til bundne driftsfond.  

 Kommunen skal gi opplysninger om beregninger og resultat av gebyrfinansierte selvkosttjenester i 
note til regnskapet. 

 Kommunen bør dokumentere hvordan selvkost er håndtert ved kommunesammenslåingen. 

 Kommunen bør ha informert innbyggerne om kommunale gebyrer ved kommunesammenslåingen. 

 

 Revisjonens undersøkelse 

 

Kommunens håndtering av vann- og avløpsgebyrer  

Indre Østfold kommune bruker det digitale verktøyet Momentum selvkost. Det er et system for bereg-

ning av selvkost som blant annet består av følgende elementer: 

 Direkte regnskapsposter (lastes inn fra regnskapet) 

 Anleggsregister (for beregning av kapitalkostnader) 

 Indirekte regnskapsposter med tilhørende fordelingsnøkler 

 Fremtidige investeringer 

 Simuleringsmuligheter og valgmuligheter i forbindelse med fondsbruk 

 Forslag til regnskapsføring av fond 

 Presentasjoner og rapporter 

 

EnviDan AS, heretter kalt konsulenten, drifter dette verktøyet og kommunen bruker konsulenten til å 

kvalitetssikre dataene i verktøyet. Dette gjelder både ved budsjettarbeid og for å foreta etterkalkyle på 

selvkostområdene i forbindelse med regnskapsavleggelse. Samtlige kommuner, med unntak av Spyde-

berg, har hatt tilsvarende ordning i flere år. Spydeberg kommune har brukt Momentum og konsulenten 

for etterkalkyle 2018 og frem til kommunesammenslåingen.  
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Kommunene har hatt to møter per år med konsulenten: 

 et på høsten ved fastsettelse av gebyrer med bakgrunn i budsjett  

 et på vinteren for å etterkalkulere med bakgrunn i regnskapstall.  

 

Prosessen i budsjetteringsarbeidet har bestått i at kommunene fremskaffer dataene og sender de til 

konsulenten ca. en uke før avtalt møte. Kommunene har i forkant hatt gjennomgang av fremtidige inves-

teringer. Detaljeringsgraden på investeringsbudsjettet har variert for de sammenslåtte kommunene. 

Konsulenten bearbeider tallene og setter tallene inn i verktøyet som er grunnlaget for møte med kom-

munene. Om konsulenten finner ulogiske koblinger i regnskapsmateriellet så blir dette drøftet med kom-

munene. Avvikene blir tatt hensyn til i prognosen, og eventuelle feil blir rettet i regnskapssystemet i et-

tertid. Grunnlaget blir sammenlignet med utviklingen i regnskapet året før, målt opp mot årets budsjett 

og eventuelt korrigert for store engangskostnader/-inntekter for å danne et best mulig grunnlag for å ut-

arbeide prognose for neste år. Konsulenten bistår kommunene med å finne avgiftsnivået basert på de 

prognosene som ligger til grunn. Dette arbeidet foregår i hovedsak i september.  

 

I forbindelse med budsjettarbeidet for Indre Østfold kommune 2020 har teknisk avdeling gjort investe-

ringsanalyser for handlingsplanperioden, og de er lagt til grunn for investeringsbudsjettet. De fleste pro-

sjektene i budsjett 2020 bygger på økonomiplanene til de sammenslåtte kommunene.  

 

I forbindelsen med regnskapsavslutningen blir det gjennomført et nytt møte, basert på samme arbeids-

form, men i dette møte blir etterkalkylen utarbeidet. Etterkalkylen viser status på selvkostregnskapet og 

er styrende for hva som føres på fond eller brukes av fond. Når endelig regnskap er lastet inn, og etter-

kalkylen er ferdig så oversender konsulenten et oppsett med informasjon til kommunens note. 

 

Prosessen har vært lik i de sammenslåtte kommunene og er videreført til Indre Østfold kommune. Både 

medarbeidere fra økonomi og teknisk avdeling ar deltatt i dette arbeidet.   

 

Overslag over kommunens antatte direkte og indirekte kostnader  

Etter gjennomført budsjettprosess, beskrevet ovenfor, oversender konsulenten et notat, «Kommunale 

gebyrer – Budsjett 20XX», som beskriver grunnlaget for gebyrenes størrelse og prognoser fremover i en 

fem års periode.  

 

Hobøl kommune har, ved behandling av budsjett og økonomiplan i kommunestyret, vedlagt notatet fra 

konsulenten i årene 2016-2019 som en del av beslutningsgrunnlaget for fastsettelse av gebyrene. De 

andre kommunene har ikke hatt en slik praksis.  

 

Indre Østfold kommune har ikke lagt frem nevnte notat ved budsjettbehandlingen for 2020. På seminar 

med politikerne 28.-30.oktober 2019 holdt administrasjonen en presentasjon med informasjon om blant 

annet nye lokale forskrifter, gebyrutvikling, gebyrsatser for vann, avløp og renovasjon og investeringer 

2020 innenfor selvkost. Presentasjonen ble sendt ut fra politisk sekretariat til medlemmer og varamed-

lemmer av kommunestyret. 

 

Regnskapsføring av drifts- og investeringsutgifter 

I kommunenes regnskapssystem føres utgifter og inntekter i henholdsvis drifts- og investeringsregnska-

pet på egne arts- og funksjonskoder. Kodene følger regelverket og veilederen til KOSTRA4.  

                                                      
4 KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, priori-

teringer og måloppnåelse i kommuner. 
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Kontroll av regnskapsføring på drifts- og investeringsutgifter var, ifølge kommunen, ganske lik for de 

sammenslåtte kommunene. Kontrollen ble gjennomført ved bruk av det såkalte «Kontrollsteget5» i 

Visma økonomi6. I styringsparameter for kontrollsteget var det hos enkelte kommuner lagt inn en be-

løpsgrense for hvilke fakturaer som skulle kontrolleres. Regnskapsavdelingene har konsultert med tek-

nisk avdeling ved tvil om det er drifts- eller investeringsutgift.  

 

Bruken av kontrollsteget er videreført i Indre Østfold kommune og kommunen har valgt å kontrollere be-

løp over kr 300. Regnskapsavdelingen gjennomfører kontroll på håndtering av merverdiavgift mot an-

svar og funksjon, men ikke på art.  

 

I forbindelse med den terminvise kontrollen av merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon, gjøres 

det også kontroll på bruk av funksjon7 for selvkostområdene. Kontrollen gjelder alle bilag, både faktu-

raer og eBilag8. Dette kontrollarbeidet utføres av kommunens regnskapsavdeling, men vurderingene 

ligger på teknisk avdeling.   

 

Etterkalkyler for 2018 og 2019 og håndtering av fond  

De sammenslåtte kommunene har utarbeidet etterkalkyler for vann og avløp i forbindelse med regns-

kapsavslutningen 2018 og 2019. Disse er foretatt i Momentum, med bistand fra konsulenten, og inne-

holder følgende hovedelementer: 

 Gebyrinntekter og andre inntekter: regnskapstall er lastet inn for aktuelt år. 

 Direkte driftsutgifter: regnskapstall er lastet inn for aktuelt år. 

 Direkte kapitalkostnader: Kapitalkostnader er beregnet som en sum av avskrivningskostnader 

og kalkulatorisk rente. Beregninger utføres i verktøyet med bakgrunn i et ajourholdt anleggsre-

gister for hvert selvkostområde.  

 Indirekte kostnader: Beregnet etter gjennomgang og registrering av henførbare interntjenester 

som er knyttet til hvert selvkostområde samt hvilke fordelingsnøkler som skal brukes. 

 Resultat: Totale inntekter fratrukket totale kostnader viser over- eller underskudd.  

 Selvkostfond 01.01: Viser fondsstørrelse ved inngangen av året (lik 31.12 i sist avlagt regn-

skap). 

 Selvkostfond 31.12: Saldo etter bruk av eller avsetning til fond, samt en pliktig renteberegning 

som skal tilfalle fondsmidlene (rente til abonnentene for at kommunekassen får bruke likvidite-

ten).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5 En kontroll som utføres, etter fastsatte parameter i den elektroniske fakturaflyten, etter at en faktura 

er attestert og anvist og før utgiftsposten blir overført til selve regnskapet. Hvilke fakturaer som skal 

kontrolleres bestemmes av valgte styringsparameter i regnskapssystemet.  
6 Kommunens regnskapssystem. 
7 Begrepet funksjon fokuserer på hvilke typer behov tjenestene skal dekke og hvilke grupper disse tje-

nestene primært henvender seg til. Funksjonsbegrepet er derfor uavhengig av hvilke typer tjenester 

kommunene og fylkeskommunene har etablert, og hvordan tjenestene er organisert. 
8 eBilag brukes til f.eks. omposteringer ved feilføringer eller omfordeling av utgifter og periodiske til-

skudd/bidrag (informasjon fra nettsiden til Visma https://www.visma.no/globalassets/docu-

ments/no/software/visma-unique/visma-enterprise-okonomistyring-ebilag.pdf).  
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Etterkalkyle på vann for 2018 viser kommunenes selvkostresultat og beholdning på fond.  

 

Etterkalkyler 

vann 2018 

Eidsberg Spydeberg Spydeberg 

Trykk- 

avløp vann 

Lyseren 

Spydeberg 

Salg til 

Hobøl 

vannverk 

Hobøl Askim Trøgstad 

Driftsinntekter 14 832 252 8 696 291 1 258 174 0 4 389 229 21 521 472 8 761 739 

Direkte driftsutgifter 11 568 270 4 831 785 791 265 7 682 2 476 464 11 622 659 6 912 573 

Direkte kap.kostnader9 9 095 512 4 384 170 611 807 734 222 832 879 8 855 459 2 659 209 

Indirekte kostnader 377 643 148 000 411 000 0 88 887 82 396 420 730 

Driftskostnader 21 041 425 9 363 954 1 814 072 741 904 3 398 230 20 560 514 9 992 512 

Resultat -6 209 173 -667 663 -555 898 -741 904 990 999 960 958 -1 230 773 

Selvkostfond 1.1 12 747 768 2 445 -3 066 757 -943 044 -810 276 -489 499 374 329 

Bruk av/avsetn. til fond10  -5 980 630 -675 517 -635 168 -773 046 983 538 960 746 -1 236 486 

Selvkostfond 31.12 6 767 138 -673 072 -3 701 925 -1 716 090 173 262 471 247 -862 157 

Regnskap 31.12 

Selvkostfond 6 767 138    173 261 471 247  

Memoriaført u.skudd11  -675 441     -862 157 

Fordringsført   3 701 925 1 715 719    

Figur 1: Etterkalkyler 2018 for vann. Tallene er hentet fra Momentum men er fremstilt summert på hovedlinjer. I Mo-

mentum er tallene fremstilt mer detaljert og dette vises i kapittel 9.2 figur 23. I tabellen vises også hvordan fonds-

midler eller fremførbare underskudd fremkommer i avlagt regnskap per 31.12.2018. 

 

Spydeberg kommune har skilt ut «Trykkavløp Lyseren» og «Salg til Hobøl vannverk» til egne selvkost-

områder. På selvkostområde «Salg til Hobøl vannverk» er det foreløpig ingen inntekter. Kommunen in-

formerer om at det ikke foreligger avtaler for salg. Spydeberg kommune har ført manglende inntekter 

mot en fordringskonto i balansen som ved utgangen av 2018 viste kr 1,7 mill.  

 

På selvkostområdet «Trykkavløp vann Lyseren» har Spydeberg kommune på samme måte ført mang-

lende inntekter mot en fordringskonto i balansen som ved utgangen av 2018 viste kr 3,7 mill.  

 

Kommunene Eidsberg, Hobøl og Askim hadde fondsmidler ved utgangen av året, mens Spydeberg og 

Trøgstad hadde fremførbart underskudd12. 

 

Etterkalkyle på vann for 2019 viser kommunenes selvkostresultat og beholdning på fond.  

 

Etterkalkyler 

vann 2019 

Eidsberg Spydeberg Spydeberg 

Trykk- 

avløp vann 

Lyseren 

Spydeberg 

Salg til 

Hobøl 

vannverk 

Hobøl Askim Trøgstad 

Driftsinntekter 16 519 666 10 185 049 1 621 939 0 3 606 141 23 734 761 12 387 971 

                                                      
9 Kapitalkostnader som består av avskrivninger og kalkulatoriske renter. 
10 Inkludert rente til fondet. 
11 Fremførbart underskudd i selvkostkalkylen skal ikke medføre negative selvkostfond i kommunens 

årsregnskap men kun i selvkostkalkylen. I slike tilfeller kan kommunen benytte memoriakonto i balan-

sen.  
12 Underskudd på selvkostregnskapet som skal dekkes inn av et fremtidig overskudd senest i det femte 

året etter at underskuddet oppsto.  
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Direkte driftsutgifter 10 223 943 4 434 991 898 021 0 2 528 961 13 538 981 8 094 562 

Direkte kap.kostnader 9 855 911 4 234 963 629 531 726 935 979 673 9 293 759 2 831 719 

Indirekte kostnader 473 819 96 000 417 000 0 94 710 90 079 426 835 

Driftskostnader 20 553 672 8 765 954 1 944 552 726 935 3 603 344 22 922 819 11 353 116 

Resultat -4 034 006 1 419 095 -322 613 -726 935 2 797 811 942 1 034 855 

Selvkostfond 1.1 6 767 139 -675 441 -3 701 924 -1 716 089 173 261 471 247 -862 157 

Bruk av/avsetn. til fond  -3 924 753 1 419 879 -411 467 -774 765 6 814 832 118 1 026 927 

Selvkostfond 31.12 2 842 386 744 439 -4 113 391 -2 490 854 180 075 1 303 365 164 770 

Regnskap 31.12 

Selvkostfond 2 842 385 738 627   180 075 1 303 364 164 770 

Memoriaført u.skudd   -4 113 213 -2 490 483    

Figur 2: Etterkalkyler 2019 for vann. Tallene er hentet fra Momentum men er fremstilt summert på hovedlinjer. I Mo-

mentum er tallene fremstilt mer detaljert og dette vises i kapittel 9.2 figur 24. I tabellen vises også hvordan fonds-

midler eller fremførbare underskudd fremkommer i avlagt regnskap per 31.12.2019. 

 

På selvkostområde «Trykkavløp vann - Lyseren» har Spydeberg kommune i årsavslutningen for 2019 

korrigert tidligere feilført fordring/manglende inntekter på kr 3,7 mill. Manglende inntekter er ført som et 

fremførbart underskudd, på en memoriakonto13. I 2019 økte beløpet og ved utgangen av året er det 

fremførbare underskuddet kr 4,1 mill. Det samme forholdet gjelder for området «Salg vann til Hobøl» 

der det fremførbare underskuddet ved utgangen av 2019 beløper seg til ca kr 2,5 mill.  

 

Tallene viser også at alle kommunene hadde midler på bundne driftsfond for vannområdet ved ut-

gangen av 2019. Spydeberg kommune hadde totalt et fremførbart underskudd når Trykkavløp Lyseren 

og Salg til Hobøl vannverk medregnes.  

 

Fondsstørrelse eller fremførbart underskudd per innbyggere ser ut som følger ved utgangen av 2019:  

 

Vann 31.12.2019 Eidsberg Spydeberg Hobøl Askim Trøgstad 

Fondsmidler 2 842 385 738 627 180 075 1 303 364 164 770 

Fremførbart underskudd  -6 603 693    

Antall innbyggere14 11 424 6 042 5 642  15 865 5 347 

Midler/underskudd per innbygger 249 -971  32 82 31 

Figur 3: Fondsmidler eller fremførbart underskudd per innbygger. 

 

Etterkalkyle på avløp for 2018 viser kommunenes selvkostresultat og beholdning på fond.  

 

Etterkalkyler 

avløp 2018 

Eidsberg Spydeberg Spydeberg 

Trykkavløp 

avløp 

Lyseren 

Hobøl Askim Trøgstad 

Gebyrinntekter 22 927 446 6 358 927 1 009 744 6 400 856 22 540 906 7 882 095 

Øvrige inntekter 1 986 465 2 256 432 4 734 80 1 302 465 161 742 

Driftsinntekter 24 913 911 8 615 359 1 014 478 6 400 936 23 843 371 8 043 837 

Direkte driftsutgifter 13 318 696 4 036 520 990 574 4 453 979 23 476 224 6 850 370 

Direkte kap.kostnader 12 873 992 2 975 095 272 744 2 693 343 4 617 667 4 073 519 

Indirekte kostnader 395 121 448 000 161 000 128 269 116 109 493 456 

                                                      
13 En huskekonto i balansen til kommunen. 
14 Fra Store norske leksikon (https://snl.no/). 
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Driftskostnader 26 587 809 7 459 614 1 424 318 7 275 591 28 210 000 11 417 345 

Resultat -1 673 898 1 155 745 -409 840 -874 655 -4 366 628 -3 373 508 

Selvkostfond 1.1 12 894 921 823 067 -3 350 377 1 680 482 6 872 280 3 976 499 

Bruk av/avsetn. til fond  -1 388 124 1 188 947 -494 102 -845 192 -4 255 501 -3 319 241 

Selvkostfond 31.12 11 506 797 2 012 014 -3 844 479 835 290 2 616 779 657 258 

Regnskap 31.12 

Selvkostfond 11 506 796 2 012 013  835 291 2 616 780 657 258 

Fordringsført    3 844 479    

Figur 4: Etterkalkyler 2018 for avløp. Tallene er hentet fra Momentum men er fremstilt summert på hovedlinjer. I 

Momentum er tallene fremstilt mer detaljert og dette vises i kapittel 9.2 figur 25. I tabellen vises også hvordan 

fondsmidler eller fremførbare underskudd fremkommer i avlagt regnskap per 31.12.2018. 

 

På «Trykkavløp – avløp Lyseren» har Spydeberg kommune regnskapsført manglende inntekter på en 

fordringskonto i balansen, som ved utgangen av 2018 er på kr 3,8 mill.  

 

Kommunene hadde ved utgangen av 2018 fondsmidler for avløp. 

 

Etterkalkyle på avløp for 2019 viser kommunenes selvkostresultat og beholdning på fond.  

 

Etterkalkyler 

avløp 2019 

Eidsberg Spydeberg Spydeberg 

Trykkavløp 

avløp 

Lyseren 

Hobøl Askim Trøgstad 

Gebyrinntekter 16 711 993  5 672 409 1 673 453 6 364 126 12 171 387 13 204 809 

Øvrige inntekter15 3 859 162 2 395 094 0 1 125 007 11 131 850 154 453 

Driftsinntekter 20 571 155 8 067 503 1 673 453 7 489 133 23 303 237 13 359 262 

Direkte driftsutgifter 18 509 716 4 149 193 892 188 5 366 614 22 618 908 9 493 829 

Direkte kap.kostnader 12 542 379 3 055 940 318 259 2 784 833 5 727 314 4 459 850 

Indirekte kostnader 542 830 399 000 167 000 155 990 117 633 537 649 

Driftskostnader 31 594 925 7 604 133 1 377 447 8 307 437 28 463 855 14 491 373 

Resultat -11 023 770 463 370 296 006 -818 303 -5 160 618 -1 132 111 

Selvkostfond 1.1 11 506 797 2 012 013 -3 844 478 835 291 2 616 780 657 258 

Bruk av/avsetn. til fond  -10 885 888 514 975 210 987 -808 502 -5 159 778 -1 130 013 

Selvkostfond 31.12 620 909 2 526 989 -3 633 491 26 789 -2 542 999 -472 755 

Regnskap 31.12 

Selvkostfond 620 908 2 521 177  26 789   

Memoriaført u.skudd   -3 633 491  -2 542 999 -472 755 

Figur 5: Etterkalkyler for avløp 2019. Tallene er hentet fra Momentum men er fremstilt summert på hovedlinjer. I 

Momentum er tallene fremstilt mer detaljert og dette vises i kapittel 9.2 figur 26. I tabellen vises også hvordan 

fondsmidler eller fremførbare underskudd fremkommer i avlagt regnskap per 31.12.2019. 

 

På «Trykkavløp – avløp Lyseren» har Spydeberg kommune i årsavslutningen for 2019 korrigert tidligere 

feilført fordring/manglende inntekter på kr 3,8 mill. Manglende inntekter er ført som et fremførbart under-

skudd, på en memoriakonto i balansen. I 2019 ble beløpet redusert med et overskudd, og ved utgangen 

av året er det fremførbare underskuddet på kr 3,6 mill.  

 

                                                      
15 Øvrige salgsinntekter, refusjoner og overføringsinntekter. 
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Tallene for avløp 2019 viser at Eidsberg kommune reduserte gebyrinntektene med ca kr 4,5 mill og økte 

driftskostnadene med ca kr 5 mill i forhold til 2018. Kommunen brukte kr 11 mill av det bundne avløps-

fondet.  

 

Kommunene Askim, Spydeberg og Hobøl mottok fondsmidler fra AHSA IKS i 2019 på til sammen kr 12 

mill. Inntektsføringen fremkommer som en del av linje «Øvrige inntekter» i tabellen ovenfor.   

 

Følgende fremkommer av sak 38/19 i Askim bystyre:  

«Representantskapet i AHSA IKS (Askim, Hobøl og Spydeberg Avløpssamarbeid IKS) vedtok i 

sak 04/19 den 26.04.2019 at de skulle tilbakebetale 12 millioner kroner til eierkommunenes 

selvkostfond ihht. til eierkommunenes eierandel.» 

 

Videre fremkommer det at: 

«Fra 01.01.2020 avvikles AHSA som et IKS og vil fra samme dato inngå som endel av driften i 

Indre Østfold kommune i kommunalområde Næring, plan og teknikk i seksjon kommunalteknikk.  

Gjennom flere år har AHSA bygget opp et selvkostfond, som nå er på totalt 12 millioner kroner.  

Kommunenes eierandel i selskapet er basert på avløpsmengden som slippes inn i anlegget og 

ved siste beregning var Askim kommune sin andel 79,5%, dvs. at Askim sin andel av selvkost-

fondet er 9,54 millioner kroner.  

… 

Egenkapitalinnskuddet i AHSA ble ikke belastet abonnentene da selskapet ble opprettet, dvs. 

det er ikke innskutte midler i selskapet som skal tilbakebetales. Dermed er alle midlene ved 

oppløsningen av selskapet fra gebyrer betalt av abonnentene i eierkommunene.»   

 

Bystyret vedtok at Askim kommune setter ned avløpsgebyrene til kroner 0,- for 3. og 4.termin i 2019.  

 

I Hobøl kommune ble dette informert om i 3.kvartalsrapport for 201916 der følgende fremkommer: 

«Det er mottatt kr 1,1 mill fra selvkostfondet til AHSA IKS. Deler av dette vil dekke opp for over-

forbruk på strøm og vedlikehold innenfor avløp, resten vil settes på selvkostfond.» 

 

I Spydeberg kommune ble det foretatt en administrativ beslutning på at utbetalingen gikk inn i selvkost-

beregningen.  

 

Ved utgangen av 2019 hadde Eidsberg, Spydeberg og Hobøl midler på bundne driftsfond for avløp. 

Kommunene Askim og Trøgstad samt Trykkavløp Lyseren avsluttet 2019 med et fremførbart under-

skudd. Spydeberg kommune hadde totalt et fremførbart underskudd når Trykkavløp Lyseren medreg-

nes.  

 

Fondsstørrelse eller fremførbart underskudd per innbyggere ser ut som følger ved utgangen av 2019:  

  

Avløp 31.12.2019 Eidsberg Spydeberg Hobøl Askim Trøgstad 

Fondsmidler 620 908 2521 177  26 789   

Fremførbart underskudd  -3 633 491  -2 542 999 -472 755 

Antall innbyggere17 11 424 6 042 5 642  15 865 5 347 

Midler/underskudd per innbygger 54 -184  5 -160 -88 

Figur 6: Fondsmidler eller fremførbart underskudd per innbygger. 

 

                                                      
16 Kommunestyrets sak 19/60. 
17 Fra Store norske leksikon (https://snl.no/). 
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Selvkostnote til regnskapet  

Det foreligger noteopplysninger om de gebyrfinansierte selvkosttjenestene i regnskapene til samtlige 

kommuner for årene 2018 og 2019. Askim og Hobøl kommuner har lagt frem noteopplysninger mottatt 

fra konsulenten mens Trøgstad, Spydeberg og Eidsberg har utarbeidet egen note.  

 

Håndtering av selvkost ved kommunesammenslåingen 

Kommunen informerer om at tilpasning mot ny kommune startet umiddelbart etter godkjenning av sam-

menslåingen fra Kommunal- og regionaldepartementet 30.6.2017. Det ble nedsatt en økonomigruppe 

som, i mars 2018, startet med å samle en oversikt over selvkostområdene og gebyrnivåene i de fem 

kommunene.  

 

Videre ble det undertegnet en bistandsavtale med EnviDan AS i juni 2018. Avtalen omfattet leveranse 

av tjenester på selvkostområdene18. For områdene vann og avløp omfattet bistanden forskrift for vann-

forsyning og avløpshåndtering (herunder analyse av matrikkeldata), gebyrregulativ (prisliste), oppsett av 

nye selvkostmodeller og selvkostmodell med historisk etterkalkyle i 5 år for Spydeberg.   

 

Kommunens arbeid startet opp på sensommeren/høsten 2018 og som en del av strategien i prosjektet 

for Indre Østfold kommune valgte Spydeberg å ta i bruk Momentum slik at alle hadde selvkostregnska-

pene på samme plattform. Det ble også satt ned en undergruppe under økonomigruppen, som jobbet 

med lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer.  

 

Ved utarbeidelse av kommunenes budsjetter for 2019 (høsten 2018), startet arbeidet med å tilpasse 

selvkostfondene, slik at kommunene skulle ha så tilnærmet like fond per innbygger som mulig.    

 

I fellesnemndas møte 4.12.2018, sak 100/18, ble det fattet følgende vedtak:  

1. Fellesnemda vedtar at gebyrer innen VA-området samordnes i størst mulig grad fra 01.01.2020 

og at det fortrinnsvis etableres en gebyrsone pr. avgiftsområde. 

Prosjektrådmannen vil på et senere tidspunkt legge fram en oversikt over hvordan gebyrsonene 

påvirker innbyggernes gebyrer fra 01.01.2020. Det som grunnlag for å fastsette avgiftssatsene.  

2. Fellesnemnda åpner for at to separate gebyrsoner for Lyseren i Spydeberg, samt en gebyrsone 

for leveringsområdet til Hobøl Vannverk SA kan bestå som egne gebyrsoner i selvkostregnska-

pet.  

3. Det utarbeides utkast til nye forskrifter for VA-området som legges fram for høring. 

4. Fellesnemnda vedtar at øvrige kommunale betalingstjenester som nevnt i denne saken og som 

er underlagt selvkost som den rettslige rammen, fortrinnsvis samordnes i størst mulig grad fra 

01.01.2020.  

 

Fellesnemnda behandlet forslag til lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer i møte 5.2.2019, sak 09/19. 

I saken fremkommer at en arbeidsgruppe med representanter fra alle kommunene, med hjelp fra konsu-

lenten, hadde utarbeidet forslaget til ny forskrift.  

 

Til saken er det også vedlagt et høringsnotat fra gruppen som blant annet inneholder en beskrivelse av: 

 Gjeldende forskrifter for alle kommuner 

o Beskrivelse av tilknytningsgebyr, årsgebyr og eventuelle tilleggsgebyr 

 Forslag til ny forskrift for vann og avløp 

o Beskrivelse av det som ligger til forslaget med blant annet:  

 tilknytningsgebyr  

                                                      
18 Vann, avløp, slam, renovasjon, feiing, reguleringsplan, bygge-, dele- og eierseksjoneringssak og opp-

målingsforretning. 
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 todelt årsgebyr  

 differensiert fastgebyr for næringseiendom  

 variabelt gebyr  

 omregningsfaktor for stipulert forbruk 

 særskilt om vannmåler 

o Gebyrsimulering på forbruks- og abonnementsgebyr, årsgebyr på målt forbruk, årsge-

byr stipulert forbruk, næringskategorier og årsgebyr næring.  

 

Videre fremkommer det i høringsnotatet at målsetningen med arbeidet har vært å lage en forskrift som 

er rettferdig, tydelig og fleksibel.  

 Rettferdig: Gebyrene skal gjenspeile de ulike brukergruppenes kostnadsnivå på best mulig 

måte. 

 Tydelig: Forskriften skal være lett å lese og håndheve med klart og forståelig språk uten uklare, 

eller vanskelige, formuleringer.  

 Fleksibel: Forskriften henviser til årlige kommunestyrevedtak for gebyrenes størrelse.    

 

Med utgangspunkt i den foreslåtte forskriften, er det simulert hva vann- og avløpsgebyrene kunne vært i 

Indre Østfold kommune i 2019, med og uten Lyseren rensedistrikt. Det fremkommer i fellesnemndas sak 

09/19 at: «Det etableres ett gebyrområde for hele Indre Østfold kommune, det vil si at prisen på vann og 

avløp er den samme uavhengig av hvor du bor i kommunen. Unntaket er leveringsområdet til Hobøl 

Vannverk SA som består som egen gebyrsone for vann som tidligere.»  

 

Under økonomiske konsekvenser i saken fremkommer: 

«Det er gjennomført gebyrsimulering både med og uten Lyseren rensedistrikt. Gebyrsimule-

ringene viser at for næringseiendommer som bruker store mengder vann, vil det gi relativt store 

utslag på gebyrene dersom Lyseren rensedistrikt skilles ut som en egen gebyrsone. For den en-

kelte boligeiendom minker gebyret med ca. 100 kroner i året. For de fleste abonnenter tilsvarer 

endringen i underkant av 2 % av årsgebyrets størrelse, for alle eksemplene i simuleringen er 

endringen mindre enn 4%. 

 

Administrativt er det ressursbesparende å kun ha en gebyrsone for vann og avløp i kommunen. 

Det vil medføre mye ekstraarbeid å følge opp to selvkostområder innenfor samme fagområde, 

og det blir vanskeligere å fullt ut få realisert gevinstene vi ellers får som en følge av kommunes-

ammenslåingen.  

 

Forutsatt at kostnadsforskjellene mellom de ulike anleggene ikke er svært store, vil det trolig 

også oppleves som mest rettferdig for abonnentene at prisen er lik. 

 

Askim kommune er liten i utstrekning og har mange innbyggere og har dermed betydelig flere 

abonnenter per meter ledningsnett enn de øvrige kommunene. Dette kommer også tydelig fram 

i gebyrsimuleringene, som viser økning i gebyrer for nesten samtlige regneeksempler for Askim-

abonnentene. Videre viser gebyrsimuleringene at Trøgstad får økte gebyrer for vann og redu-

serte gebyrer for avløp, Hobøl får reduserte gebyrer for vann og økte gebyrer for avløp, Spyde-

berg og Eidsberg får økte gebyrer for de som bruker lite vann, og reduserte gebyrer for de som 

bruker mye vann, mens samtlige Lyseren-abonnenter får reduserte gebyrer.» 

 

Fellesnemnda fattet i sak 09/19 følgende vedtak: 

«Forslag til lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Indre Østfold kommune sendes på høring 

og offentlig ettersyn med høringsfrist 23.4.2019, jf. Forvaltningsloven § 37». 
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I kommunestyremøte 30.10.2019 var sak 20/19 om Lokal forskrift om vann- og avløpsgebyr oppe til be-

handling. Det ble fattet vedtak om at saken ble utsatt til kommunestyrets møte 27.11.2019.   

 

Kommunen har, i møte 27.11.2019 sak 38/19, vedtatt forskrift om vann- og avløpsgebyr med virkning 

fra 1.1.2020. I saken vises det til opplysninger fra fellesnemndas sak 09/19. 

På høsten 2019 utarbeidet kommunen med hjelp av konsulenten et grunnlag for fastsettelse av geby-

rene for 2020. Med bakgrunn i føringer fra departementet19 anbefalte konsulenten høsten 2018, at kom-

munene skulle ha så lite fond som mulig før kommunesammenslåingen, gjerne ned mot null. Admini-

strasjonen informerer om at alle fem kommunene hadde en intensjon om å følge dette, men ikke alle 

klarte målet.  

 

Etterkalkylene fra de fem kommunene fra 2018, prognose for 2019 og budsjetterte investeringer fra øko-

nomiplanene til de fem kommunene ble lagt til grunn for den videre prosessen. I forkant hadde kommu-

nene et møte med konsulenten, hver for seg, der de beregnet hva prognosen ut 2019 ville være, for å få 

et utgangspunkt for forventet fondsbeholdning ved utgangen av 2019.  

 

Nedenstående tabell viser revisjonens kontrollsummering av kommunenes etterkalkyler for vann 2018, 

og tallmaterialet som kommunen har utarbeidet sammen med konsulenten i budsjettprosessen for vann.  

 

Vann 2018 

Etterkalkyle 

(revisjonens 

summering fra 

Momentum) 

2018 

Etterkalkyle 

(Momentum 

15.10.2019 

versjon 2) 

2019 

Prognose 

(Momentum 

15.10.2019 

versjon 2) 

2020 

Budsjett 

(Momentum 

15.10.2019 

versjon 2) 

Driftsinntekter 59 459 157 59 459 160  66 617 447 58 339 409 

Direkte driftsutgifter 38 203 016 38 300 391 38 606 724 27 886 000 

Direkte kapitalkostnader 26 439 035 26 334 427 26 198 470 26 426 993 

Indirekte kostnader20 1 528 656 1 535 862 1 572 296 3 026 416 

Sum driftskostnader 66 170 707 66 170 680  66 377 490 57 339 409 

Korrigering av tidligere års feil  -2 371   

Resultat -6 711 550 -6 713 891 239 957 1 000 000 

Figur 7: Etterkalkylene fra 2018, prognose for 2019 og budsjett 2020 for vann. 

 

I tabellen ovenfor inngår ikke selvkostområdet «Salg til Hobøl vannverk». Kommunen budsjetterte dette 

selvkostområdet særskilt, og til å ha full kostnadsdekning. Salget har ikke startet i 2020 og kommunen 

henviser til egen sak i formannskapet 19.3.2020 vedrørende prising av inntekter fra eksterne. Fra og 

med 2021 ser kommunen for seg at de ikke har et eget selvkostområde for dette. Prisen på salg av 

vann til eksterne vil bli regulert via egne avtaler, og vil komme inn i selvkostregnskapet i sin helhet.   

 

Estimert budsjett 2020 for vann viser et overskudd på kr 1 mill. Det fremførbare underskuddet ved ut-

gangen av 2019 var på kr 1,3 mill.  

 

Nedenstående tabell viser revisjonens kontrollsummering av kommunenes etterkalkyler for avløp 2018, 

og tallmaterialet som kommunen har utarbeidet sammen med konsulenten i budsjettprosessen for av-

løp. 

                                                      
19 Rapport fra Norsk kommunerevisorsforbund «Kommunereform – sjekkliste for revisor, kontrollut-

valg og sekretariat» 
20 Omtales særskilt under problemstilling 2. 

27



18 
 

Avløp 2018 

Etterkalkyle 

(revisjonens  

summering fra  

Momentum) 

2018 

Etterkalkyle 

(Momentum 

15.10.2019 

versjon 2) 

2019 

Prognose 

(Momentum 

15.10.2019 

versjon 2) 

2020 

Budsjett 

(Momentum 

15.10.2019 

versjon 2) 

Driftsinntekter 72 831 892 72 831 892 71 196 115 74 319 810 

Direkte driftsutgifter 53 126 362 53 291 297 55 508 314 38 173 586 

Direkte kapitalkostnader 27 506 359 27 331 294 27 553 623 28 446 230 

Indirekte kostnader21 1 741 955 1 752 416 1 793 398 3 835 593 

Sum driftskostnader 82 374 677 82 375 007 84 855 336 70 455 409 

Korrigering av tidligere års feil  329   

Resultat -9 542 785 -9 542 786 -13 659 221 3 864 401 

Figur 8: Etterkalkylene fra 2018, prognose for 2019 og budsjett 2020 for avløp. 

 

Estimert budsjett 2020 for avløp viser et overskudd på kr 3,8 mill. Det fremførbare underskuddet ved 

utgangen av 2019 var på kr 3,4 mill.    

 

Årsbudsjett 2020 med økonomiplan 2020-2023 ble vedtatt i kommunestyret i Indre Østfold kommune 

18.12.2019, sak 70/19. I budsjettdokumentet informeres det om følgende: 

 

«Ved utarbeidelse av selvkostgebyrer for 2020 er det lagt som forutsetning i tråd med felles-

nemndas behandling av sak 09/19 at det skal være like gebyrer i hele kommunen, og for vann- 

og avløpsabonnenter gjelder dette for de som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet. Salg 

av vann til Hobøl vannverk er håndtert som et eget selvkostområde, basert på avtaleutkastet 

som er utarbeidet med Hobøl vannverk.  

 

Det forventes store oppgraderinger innen vann- og avløpsområde i Indre Østfold kommune. Det 

er i selvkostgebyrene for 2020 derfor lagt opp til at det avsettes 1,0 mill kroner til fond for vann 

og 3,8 mill kroner til fond for avløp for å unngå store økninger i gebyrene fra et år til et annet. 

Indirekte kostnader er behandlet regnskapsteknisk på forskjellige måter i de ulike kommunene. 

Det er lagt opp til et nivå på indirekte kostnader som er i tråd med summen av indirekte kostna-

der i de tidligere kommuners beregninger. Nivået på indirekte kostnader vil man først ha over-

sikt over når etterkalkylen blir utarbeidet i 2021 i forbindelse med regnskapsavslutningen for 

2020. Eventuelle avvik i indirekte kostnader i beregningsgrunnlaget vil påvirke avsetningen 

til/bruk av selvkostfond.» 

 

I «Avgiftshefte 2020», som er vedlagt saken, fremkommer det at årsgebyrene for vann og avløp skal 

betales over to terminer per år. Det er senere, i kommunestyrets sak 21/20, bestemt at kommunale av-

gifter skal faktureres kvartalsvis.   

 

Informasjon til innbyggerne ved kommunesammenslåingen 

Som tidligere nevnt var Lokal forskrift om vann- og avløpsgebyr oppe til behandling i kommunestyre-

møte 30.10.2019. Under behandling av saken ble det fattet et utsettelsesvedtak og prosjektrådmannen 

fikk blant annet i oppdrag å utarbeide en skisse på informasjonsstrategi overfor husstandene.  

 

                                                      
21 Omtales særskilt under problemstilling 2. 
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Ved behandlingen av forskriften i påfølgende kommunestyremøte, la administrasjonen frem «Notat til 

sak 20/19 Indre Østfold kommune 2020 – Lokal forskrift om vann- og avløpsgebyr i Indre Østfold kom-

mune». I notatet fremkommer følgende skisse på informasjonsstrategi overfor husstandene: 

 

«Når vedtatt forskrift foreligger publiseres denne på hjemmesiden og Facebooksiden til Indre 

Østfold kommune. Samme informasjon publiseres i mediekanalene (hjemmesider, Facebook og 

informasjonsapp) til kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad. 

 

Alle husstander som vil få pålegg om å installere vannmåler, får tilsendt et informasjonsbrev 

med tydelig informasjon om hva endringen omfatter og hvordan arbeidet organiseres. 

Informasjonsbrevet sendes ut når kommunen har valgt leverandør og samarbeidspartner. 

 

Vi vil aktivt samarbeide med Smaalenenes avis for å informere innbyggerne om hvilke endringer 

som berører innbyggerne i Indre Østfold kommune. 

 

I 2020 planlegger vi to utgivelser av et magasin fra Indre Østfold kommune til alle husstander. 

Her vil vi informere om enkeltsaker og informere om hvor du som innbygger finner informasjon, 

politiske saksdokumenter, høringer m.m.» 

 

Til husstandene som skulle installere vannmålere22 ble det sendt ut et brev i september 2020 med infor-

masjon. Dette er gjort etter at kommunen hadde gjennomført tilbudsforespørsler og inngått avtaler med 

tre leverandører. I brevet gis det informasjon om at kommunestyret den 27.11.2019 har vedtatt at alle 

eiendommer i kommunen skal ha installert vannmåler og at kommunen betaler for selve måleren mens 

eieren av eiendommen betaler monteringen. Det gis i brevet informasjon om to prisalternativer, og linker 

til elektronisk svarslipp og skjema for utfylling.   

 

På kommunens hjemmeside, under tjenestene vann, avløp, vei og renovasjon er det et oppslag som 

omhandler kommunale eiendomsgebyrer23. Oppslaget er publisert 4.3.2020 med vedtatt forskrift og si-

den er fortløpende oppdatert med ny informasjon, blant annet: 

 Avgiftsheftet med priser 

 Faktura – endring av antall terminer og forfall fra høsten 2020 

 Tilbud om månedlig fakturering 

 Forklaring til faktura 

 Endringer i forhold til tidligere kommuner 

 Beregning av forbruksgebyrene for vann og avløp 

 Eierskifte og overtagelse av eiendom 

 Søknad om fritak fra kommunale avgifter 

 

Revisjonen har fått tilsendt linker til 23 avisartikler/-oppslag som omhandler blant annet fondsmidler, nye 

avgifter, vannmålere og AHSA IKS fra november 2018 til oktober 2020. Kommunen har gitt informasjon 

om engangseffekten av gebyrnedgangen (2018), avlesning av vannmålere (2019), om vannmålere og 

pris på dem (2020), og om hva kommunale avgifter brukes til (2020). Andre artikler er forfattet av avisen 

selv, noen ganger med informasjon fra kommunen.   

 

                                                      
22 Ca 3200 eiendommer. 
23 https://www.io.kommune.no/tjenester/vann-avlop-vei-og-renovasjon/kommunale-eiendomsgeby-

rer/. 
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Informasjonsmagasinet «På kornet»24 er distribuert i 2020 til alle husstander i kommunen, en gang på 

våren og en gang på høsten. Høstens utgave inneholder artikkelen «Viktig å vite – informasjon som 

gjelder deg og din eiendom» som gir informasjon om blant annet vannmålere, antall terminer, hva man 

betaler for, priser og en e-post adresse som spørsmål kan sendes til.    

 

Innbyggere som har kontaktet kommunen og spurt om hvordan nye forskrifter vil slå ut for akkurat deres 

eiendom, har fått tilpasset og detaljert informasjon. 

 

 Revisjonens vurderinger 

 

Kommunens håndtering av vann- og avløpsgebyrer  

De sammenslåtte kommunene har, i mange år, brukt Momentum ved beregning av selvkost på vann- og 

avløpsområdene. Momentum håndteres med bistand av konsulenten som drifter dette verktøyet og har 

kompetanse om regelverket. Det var etablert en fast rutine hvor kommunene har hatt møter med konsu-

lenten ved fastsettelse av budsjett og ved beregning av selvkost (etterkalkyler). Det er også lagt opp til 

at ansatte i regnskapsavdelingen og teknisk avdeling er delaktige i møter og drøfter og korrigerer even-

tuelle avvik.  

 

Samlet sett sikrer dette at kommunenes selvkost blir korrekt beregnet herunder at direkte kostnader, 

henførbare indirekte kostnader og kapitalkostnader inngår og at gebyrene ikke overstiger kommunenes 

selvkost.  

 

Indre Østfold kommune har videreført denne rutinen og har brukt konsulenten ved budsjettarbeidet for 

2020. Vi er av den oppfatning at prosessen ved budsjettarbeidet er betryggende og sikrer at selvkost-

områdene vann og avløp bygger på korrekte tall og at beslutninger blir tatt på riktige grunnlag.   

 

Overslag over antatte direkte og indirekte kostnader  

Det fremkommer av forurensningsforskriften at det må foreligge et overslag over kommunens antatte 

direkte og indirekte kostander, de nærmeste tre til fem år før vedtak om gebyrsatser for budsjettåret fat-

tes.  

 

I rapport fra Norsk Vann25 fremkommer at overslaget skal vise hvordan selvkost vil utvikle seg i perio-

den og hvilke eventuelle endringer som må gjøres i årsgebyr og tilknytningsgebyr for å oppnå selvkost-

dekning. Kommunestyret får da en mulighet til å se behovet for å sette gebyrene opp eller ned, og at det 

tas høyde for eventuelle svingninger i selvkost som krever en begynnende opptrapping av gebyrene. 

 

Kommunen mottar et notat fra konsulenten som viser antatte direkte og indirekte kostnader i en femårs-

periode. Det er kun Hobøl kommune som tidligere har lagt frem notatet for kommunestyret som en del 

av beslutningsgrunnlaget for å kunne fastsette gebyrenes størrelse.  

 

Indre Østfold kommune har ikke lagt ved notatet fra konsulenten ved kommunestyrets behandling av 

budsjett 2020. Etter vår oppfatning inneholder dokumentet vesentlige opplysninger som kan gi politi-

kerne et bedre beslutningsgrunnlag ved fastsettelse av gebyrer. Informasjon som er gitt til politikerne på 

budsjettseminar i ny kommune, høsten 2019, inneholder ikke de samme elementene. 

 

 

                                                      
24 https://www.io.kommune.no/tjenester/bli-kjent-med-kommunen/magasinet-pa-kornet/. 
25 Jf Norsk Vann rapport 210/2015 s. 59. 
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Regnskapsføring av drifts- og investeringsutgifter 

Kommunal regnskapsstandard26 skal følges når kommunen skal vurdere om en utgift skal bokføres i 

drifts- eller investeringsregnskapet. Standarden omhandler avgrensning mellom vedlikehold, som skal 

føres i driftsregnskapet og påkostning, som skal føres i investeringsregnskapet.  

 

De sammenslåtte kommunene har brukt såkalt «Kontrollsteget» der anviste fakturaer ble gjenstand for 

kontroll før overføring til regnskapssystemet. Denne kontrollen er videreført i Indre Østfold kommune. 

Revisjonen mener at «Kontrollsteget» er et godt grunnlag for egenkontroll og sikrer at det blir gjort korri-

geringer av utgifter som er ført feil herunder også bruk av riktig ansvar, funksjon og håndtering av mer-

verdiavgift. Dette er etter vår vurdering viktige elementer for å sikre riktig regnskapsføring til selvkostom-

rådene.  

 

I tillegg mener vi at kontrollrutinen også bør inneholde vurdering av om det er brukt korrekt art slik at 

man også sikrer riktig regnskapsføring i drifts- og investeringsregnskapet.   

 

Etterkalkyler for 2018 og 2019 og håndtering av fond  

Revisjonen finner at de sammenslåtte kommunene har utarbeidet etterkalkyler for 2018 og 2019, og at 

disse inneholder de elementene som retningslinjene angir. Selvkostresultatene for de sammenslåtte 

kommunene er i 2019 justert mot bundne selvkostfond, mens fremførbare underskudd er bokført på me-

moriakonto. Dette er etter vår oppfatning i henhold til gjeldende regelverk.  

 

Spydeberg kommune har ved utgangen av 2019 et samlet underskudd på kr 7,9 mill på selvkostområ-

det for Trykkavløp på Lyseren og kr 2,5 mill for Salg til Hobøl vannverk. Årsaken til underskuddene (un-

derdekning) er manglende gebyrinntekter. Underskuddene var tidligere år ført som fordring i kommu-

nens balanse, hvilket var feil håndtering av selvkost. Gjeldende regelverk tilsier at kommunen må dekke 

utgiftene, og underskuddet fremføres til inndekking i fremtidige år. Dette kan ifølge retningslinjene gjø-

res ved bruk av memoriakonto. Spydeberg kommune har korrigert feilføringen ved årsavslutningen for 

2019.  

 

Kommunestyret i Indre Østfold kommune har besluttet at kommunen skal være et samlet gebyrområde 

med unntak av Salg til Hobøl vannverk. Dette innebærer at fremførbart underskudd vedrørende Trykk-

avløp Lyseren skal dekkes inn av gebyrinntektene fra alle kommunens abonnenter. Underskudd vedrø-

rende Salg til Hobøl vannverk må dekkes inn særskilt. 

 

Selvkostnote til regnskapet  

I henhold til kommunale regnskapsregler27 skal kommuner opplyse om resultatene for gebyrfinansierte 

selvkosttjenester i note til regnskapet. Revisjonen har funnet at alle de fem sammenslåtte kommunene 

har informert om dette i både 2018 og 2019.   

 

Håndtering av selvkost ved kommunesammenslåingen 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har gitt anbefalinger vedrørende selvkost ved kom-

munesammenslåinger som fremkommer i NKRF sitt dokument dokumentet «Kommunereform – sjekk-

                                                      
26 Kommunal regnskapsstandard nr. 4 – (KRS): Avgrensning mellom driftsregnskapet og investerings-

regnskapet. 
27 KRS standard nr. 6 Noter og årsberetning. 
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liste for revisor, kontrollutvalg og sekretariat». Det anbefales at kommuner ved tidspunktet for sammen-

slåing bør ha felles gebyrsatser, og at de bør ta sikte på at selvkostfondene er like i størrelse relativt 

sett. 

 

Indre Østfold kommune har inngått avtale med konsulenten om bistand i forbindelse med kommunes-

ammenslåingen. Avtalen omfattet blant annet arbeid med forskrift om vann- og avløpsgebyr, samt selv-

kostbudsjett for 2020. Det er positivt at kommunen har sikret seg nødvendig ekspertise ved denne pro-

sessen.  

 

Det er også positivt at prosessen med å fastsette lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer ble startet 

tidlig og at kommunen nedsatte en særskilt arbeidsgruppe for dette arbeidet. Forskriften ble vedtatt på 

høsten 2019 med virkning fra 1.1.2020.   

 

Kommunens arbeid med grunnlaget for fastsettelse av gebyrene for 2020 ble gjennomført høsten 2019.  

Gebyrforskriften, etterkalkyler for 2018, prognose for 2019 og budsjettet for 2020 ble lagt til grunn. Revi-

sjonens kontrollsummering av kommunenes etterkalkyler for 2018, er i all hovedsak i overensstemmelse 

med etterkalkyle for 2018 som kommunene og konsulenten har brukt i arbeidet. Vi er av den oppfatning 

at kommunen har brukt korrekte tall i beslutningsgrunnlaget for fastsettelse av gebyrene for 2020.  

 

Allerede ved budsjettprosessen for 2019 startet kommunene arbeidet for å få tilnærmet like selvkostfond 

per innbygger. Revisjonen ser at kommunene har forsøkt å utjevne forskjeller, men fakta viser at kom-

munenes fondsmidler og underskudd per innbygger ved tidspunkt for sammenslåingen fortsatt varierer 

en del. Vi kan dermed ikke si at kommunene har klart å følge opp denne anbefalingen fullt ut.   

 

Informasjon til innbyggerne ved kommunesammenslåingen 

I en publisering på regjeringens nettsider kan vi lese at et godt lokaldemokrati er informasjon og dialog 

en viktig demokratisk verdi og rettighet. 

 

I omstillingsprosesser med mange berørte vil informasjons- og kommunikasjonsbehovet være ekstra 

stort. Innbyggernes tillit styrkes av at informasjon og dialog baseres på åpenhet og innsyn. Dette er sær-

lig viktig i forkant av beslutninger som har direkte betydning for befolkningen. Revisjonen mener at end-

ring av gebyrer har stor betydning for befolkningen og bør kommuniseres tydelig.   

 

Kommunens informasjonsstrategi ble etterspurt og lagt frem i notatform ved kommunestyrets behand-

linger av lokal forskrift om vann- og avløpsgebyr. Det er gitt informasjon gjennom digitale plattformer 

som eksempelvis facebook og kommunenes og den nye kommunens egne nettsider. I tillegg er det gitt 

noe informasjon i Smaalenenes avis. Det er også sendt brev til innbyggerne som må installere vannmå-

lere.  

 

Det er positivt at kommunen har gått ut med informasjon i ulike medier. Men vi er av den oppfatning at 

informasjonsstrategien mangler tilnærming til den delen av befolkningen som ikke er aktive på face-

book, hjemmesider og andre digitale plattformer og kanaler.  Kommunen har gitt ut et informasjonsblad 

som også inneholder informasjon om gebyrene og endringene i disse for innbyggerne men dette kom 

først i 2020. 

 

For noen innbyggere har gebyrene fra 2019 til 2020 vært svært forskjellige. For eksempel var gebyrene 

for innbyggerne i Askim kunstig lave i 2019 ettersom kommunen skulle «bygge ned» fondsmidlene på 
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avløp. Det er imidlertid brukt for mye midler, noe som har resultert i at Askim kommune har fått et under-

skudd på kr 2,5 mill. Dette er ugunstige svingninger for abonnentene, lite forutsigbart og vanskelig å ori-

entere seg i. Revisjonen er usikre på om dette er tydelig nok informert om til berørte abonnenter.  

 

 Revisjonens konklusjon og anbefalinger 

Revisjonen finner at både de gamle kommunene og ny kommune i all hovedsak har etablert tilfredsstil-

lende rutiner for beregning og håndtering av selvkostgebyrer på vann- og avløpsområdet. Vi mener 

imidlertid at kommunen bør vurdere å innarbeide kontroll av artsbruk i sin rutine for å sikre korrekt bok-

føring av drifts- og investeringsutgifter.  
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5 Indirekte kostnader 

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

 Revisjonskriterier 

Utledning av revisjonskriteriene følger av vedlegg 9.1. Nedenfor er kriteriene punktvis oppsummert. 

 

 De sammenslåtte kommunene må kunne dokumentere hvordan kostnader knyttet til interntjenester 
er fordelt til selvkost for vann og avløp. 

 Kommunen bør kunne dokumentere håndteringen av indirekte kostnader ved kommunesammenslå-
ingen. 

 Kommunens belastning på selvkostområdene må kun inneholde henførbare indirekte kostnader.    

 

 Revisjonens undersøkelse 

Dokumentasjon på kostnader til interntjenesten fordelt til selvkost for vann og avløp. 

Eidsberg, Hobøl, Askim og Trøgstad har, ifølge etablert praksis, brukt Momentum og konsulenten for 

beregning og dokumentasjon av indirekte kostnader for 2018 og 2019. Spydeberg kommune hadde en 

egen beregning på indirekte kostnader for begge årene.  

 

Kommunenes indirekte kostnader har 2018 og 2019 bestått av tre deler: 

 Indirekte henførbare kostnader 

 Indirekte avskrivningskostnad 

 Kalkulatorisk rente på de indirekte avskrivningskostnadene 

 

Nedenfor presenteres summen av de indirekte kostnadene fra etterkalkylene i Momentum til kommu-

nene i 2019. 

 

Indirekte 

kostnader 

2019 

Eidsberg Spydeberg Spydeberg 

Trykkavløp 

Lyseren 

Hobøl Askim Trøgstad 

Vann 473 819 96 000 417 000 94 710 90 079 426 835 

Avløp 542 830 399 000 167 000 155 990 117 633 537 694 

Figur 9: Summen av indirekte kostnader 2019, i kroner. 

 

Kommunene har hatt ulik praksis for hvordan utgiftene for bruk av interntjenestene er belastet i selvkost-

regnskapet. Askim kommune belastet selvkostfunksjonene i regnskapene direkte for bruken av interntje-

nestene. Revisjonen har mottatt dokumentasjon på bokføringen i 2019 som beløper seg til  

kr 3,8 mill for vann og avløp til sammen. Eksempel på dette er fordeling av utgifter for bruk av de interne 

tjenestene regnskap og lønn, se figur 10. Utgiften fremkommer derfor som en direkte driftsutgift i selv-

kostregnskapet, og ikke en indirekte kostnad. Dette gjelder i både budsjett og etterkalkyler.  

 

Tabellen nedenfor viser noen eksempler på interntjenester som er fordelt i kommunene, og med hvilken 

type fordelingsnøkkel.  
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Type utgift 

til fordeling 

Eidsberg Spydeberg Spydeberg 

Trykkavløp 

Lyseren 

Hobøl Askim Trøgstad 

Revisjon og 

kontroll 

Brutto drifts-

utgifter 

Ikke fordelt Ikke fordelt Brutto drifts-

utgifter 

Fordelt som 

direkte drifts-

utgift 

Antall bilag 

Regnskap Netto driftsut-

gifter for an-

svar økonomi 

ble fordelt et-

ter fastsatt 

prosent på 

hhv vann og 

avløp. 

Fordelt  

lønnsutgifter 

Fordelt 

lønnsutgifter 

Brutto drifts-

utgifter 

Fordelt som 

direkte drifts-

utgift 

Brutto drifts-

utgifter 

Personal/ HR Antall ansatte Fordelt  

lønnsutgifter 

Fordelt  

lønnsutgifter 

Brutto drifts-

utgifter 

Fordelt som 

direkte drifts-

utgift 

Antall årsverk 

IKT/ IT Antall PC Fordelt etter 

antall PC 

Fordelt etter 

antall PC 

Brutto drifts-

utgifter 

Fordelt som 

direkte drifts-

utgift 

Antall ansatte 

Servicetorg Netto driftsut-

gifter for an-

svar service-

kontor ble 

fordelt etter 

fastsatt pro-

sent på hhv 

vann og av-

løp. 

Fordelt  

lønnsutgifter 

Fordelt  

lønnsutgifter 

Brutto drifts-

utgifter 

Fordelt som 

direkte drifts-

utgift 

Brutto drifts-

utgifter 

Indirekte av-

skrivninger 

Avskrivninger 

og tilhørende 

rente for IKT 

investeringer 

er fordelte et-

ter fastsatt 

prosent på 

hhv vann og 

avløp. 

Bruk av delte 

maskiner og 

biler er for-

delt etter 

fastsatt pro-

sent på hhv 

vann og av-

løp. 

Bruk av delte 

maskiner og 

biler er for-

delt etter 

fastsatt pro-

sent. 

Sjablong-

messig 5 % 

av indir.kost. 

Avskrivninger 

og tilhørende 

rente for IKT 

investering er 

fordelt etter 

fastsatt pro-

sent på hhv 

vann og av-

løp. 

Avskrivninger 

og tilhørende 

rente for 5 bi-

ler er fordelt 

etter fastsatt 

prosent på 

hhv vann og 

avløp. 

Figur 10: Eksempel på fordeling av interntjenester, og hvilke fordelingsnøkler som er brukt i kommunene for 2019. 

Det er regnskapsførte netto driftsutgifter for en brukt interntjenestene som fordeles ut til selvkostområdene. Med det 

menes at inntekter på interntjenesten trekkes ut før fordelingen foretas. Hvordan fordelingen skal gjøres, bestem-

mes ved hjelp av såkalte fordelingsnøkler. Eksempel på dette kan være brutto driftsutgifter, antall årsverk, antall 

bilag, antall ansatte og antall pc’er. De indirekte avskrivningskostnadene er fordelte avskrivninger på fellesinveste-

ringer, f.eks. IKT-investeringer og biler, som brukes på flere tjenesteområder. Den kalkulatoriske renten beregnes 

automatisk i Momentum etter gjeldende regler28.  

 

 

 

                                                      
28 Kalkylerenten settes lik 5-årig swaprente med et tillegg på ½ prosentpoeng. 
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Dokumentasjon på håndtering av indirekte kostnader ved kommunesammenslåingen. 

Kommunen informerer at de ved utarbeidelse av budsjett for selvkost 2020, fant ut at indirekte kostna-

der ble beregnet forskjellig i de ulike kommunene. I tillegg var den nye organisasjonen ikke satt.  

Kommunen hadde heller ikke bestemt hvordan de indirekte kostnadene skulle håndteres. De indirekte 

kostnader fra Momentum fra alle kommunene ble slått sammen. Siden det i Askim var ført kostnader 

direkte i selvkostregnskapet som i de andre kommunene ble vurdert som indirekte, økte kommunen de 

indirekte kostnadene til det som ble vurdert til reelt nivå i budsjett for 2020. 

 

Det beløpsmessige tillegget er dokumentert i Momentum, og tallene ser ut som følger: 

 

Vann 2018 

Etterkalkyle 

(revisjonens 

summering fra 

Momentum) 

2018 

Etterkalkyle 

(Momentum 

15.10.2019 

versjon 2) 

2019 

Prognose 

(Momentum 

15.10.2019 

versjon 2) 

2020 

Budsjett 

(Momentum 

15.10.2019 

versjon 2) 

Indirekte driftsutgifter (netto) 1 507 524 1 507 525 1 545 213 3 000 000 

Indirekte avskrivningskostnad 19 367  25 617 25 112 25 112 

Indirekte kalkulatorisk rente 1 765 2 720 1 971 1 304 

Sum indirekte kostnader 1 528 656 1 535 862 1 572 296 3 026 416 

Figur 11: Indirekte kostnader vann, tall fra etterkalkyle 2018, prognose 2019 og budsjett 2020.  

 

Avløp 2018 

Etterkalkyle 

(revisjonens 

summering fra 

Momentum) 

2018 

Etterkalkyle 

(Momentum 

15.10.2019 

versjon 2) 

2019 

Prognose 

(Momentum 

15.10.2019 

versjon 2) 

2020 

Budsjett 

(Momentum 

15.10.2019 

versjon 2) 

Indirekte driftsutgifter (netto) 1 697 080 1 697 080 1 740 296 3 783 803 

Indirekte avskrivningskostnad 40 836 49 899 49 145 49 145 

Indirekte kalkulatorisk rente 4 039 5 437 3 958 2 645 

Sum indirekte kostnader 1 741 955 1 752 416 1 793 398 3 835 593 

Figur 12: Indirekte kostnader avløp, tall fra etterkalkyle 2018, prognose 2019 og budsjett 2020.  

 

Tabellene ovenfor viser at indirekte kostnader for vann og avløp ble budsjettert med henholdsvis kr 3,0 

og 3,8 mill for 2020.  

 

Revisjonens utregning viser prosentvis andel budsjetterte indirekte kostnader i forhold til summen bud-

sjetterte driftskostnader.  

 

Type kostnad 2020 Budsjett vann  

(Momentum 15.10.2019 versjon 2) 

2020 Budsjett avløp 

(Momentum 15.10.2019 versjon 2) 

Indirekte kostnader 3 026 416 3 835 593 

Sum driftskostnader 57 339 409 70 455 409 

Størrelsesforhold 5,3 % 5,4 % 

Figur 13: Indirekte kostnader i forhold til sum driftskostnader.  

 

Kommunens belastning av henførbare indirekte kostnader.    

Indre Østfold kommunes arbeid med å fastsette beregningsgrunnlagene for de indirekte kostnadene ble 

påbegynt i mai 2020 og det ble avholdt et møte med konsulenten den 27.5.2020. Kommunen er ikke 
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helt i mål med å fastsette dette per november 2020. Det arbeides med å få de meste av kostnadene inn 

som direkte kostnader, og derfor vil de indirekte kostnadene være lavere i 2021.  

 

Ved etterkalkyle for 2020 vil kommunen og konsulenten gjennomgå de indirekte kostnadene som gjel-

der for 2020, og fordele dem til selvkostområdene vann og avløp.   

 

Revisjonen har fått oversendt arbeidsutkast til beregning av indirekte driftsutgifter for 2020 med forelø-

pige vurderinger. Kommunen vil bruke ulike fordelingsnøkkel for å kunne fordele kostnader knyttet til 

bruken av interntjenestene ut på respektive selvkostområder. Tabellen nedenfor viser mulige fordelings-

nøkler kommunen vurderer å ta i bruk.  

 

Ansvar Avdeling/ kostnad Fordelingsnøkler Kommentar 

19000 Fellesutgifter Brutto driftsutgifter Art 137500 utgifter for revisjon 

14100 Innovasjon Brutto driftsutgifter IKT system, drift og brukerstøtte 

14110 Tjenestedesign Brutto driftsutgifter IKT system, drift og brukerstøtte 

14120  Informasjonssikkerhet og personvern Brutto driftsutgifter IKT system, drift og brukerstøtte 

14130 Drift og infrastruktur (herunder 

IKOMM) 

Antall brukere Art 127000: IKOMM 

14140 Systemarkitektur Brutto driftsutgifter IKT system, drift og brukerstøtte 

14150 Kvalitetssystemet Compilo Brutto driftsutgifter IKT system, drift og brukerstøtte 

14160 Utvikling av digitale tjenester Brutto driftsutgifter IKT system, drift og brukerstøtte 

14170 Teknisk brukerstøtte Brutto driftsutgifter IKT system, drift og brukerstøtte 

14200 Kommunikasjon Brutto driftsutgifter  

14300 Dokumentsenter Brutto driftsutgifter  

16000 Kommunaldirektør HR og organisa-

sjonsutvikling 

Ansatte Driftsutgiftene på dette ansvars-

nummeret 

16010 Forhandlinger Ansatte  

16100 Organisasjonsutvikling Ansatte  

16200 Organisasjon og arbeidsmiljø Ansatte  

16300 Lønn og personalforvaltning Ansatte  

16310 Lønn Ansatte  

16600 Tillitsvalgt/ hovedverneombud Ansatte  

18010 Virksomhetsstyring, eierskap og ana-

lyse 

Brutto driftsutgifter  

18100 Økonomi og finans Brutto driftsutgifter  

18110 Økonomi Brutto driftsutgifter  

18120 Regnskap Brutto driftsutgifter Inneholder innfordring 

18300 Anskaffelser Brutto driftsutgifter  

41000 Innbyggertorg og bibliotek Brutto driftsutgifter Kun funksjon 120 innbyggertorg 

41100 Askim innbyggertorg og bibliotek Brutto driftsutgifter Kun funksjon 120 innbyggertorg 

41200 Mysen innbyggertorg og bibliotek Brutto driftsutgifter Kun funksjon 120 innbyggertorg 

41300 Spydeberg innbyggertorg og bibliotek Brutto driftsutgifter Kun funksjon 120 innbyggertorg 

41400 Tomter innbyggertorg og bibliotek Brutto driftsutgifter Kun funksjon 120 innbyggertorg 

41500 Trøgstad innbyggertorg og bibliotek Brutto driftsutgifter Kun funksjon 120 innbyggertorg 

54000 Geo- og styringsdata  Finner en fordelingsnøkkel som 

representerer andre selvkostom-

råders bruk av 303 ikke selv-

kost. 
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Figur 14: Arbeidsutkast til beregning av indirekte kostnader. Tabellen skal leses slik: Linje 1 – Netto utgifter til revi-

sjon som er regnskapsført på ansvar 19000 Fellesutgifter, skal fordeles til selvkostområdene vann og avløp etter 

størrelse på brutto driftsutgifter.    

 

I følge kommunen vil reell belastning av henførbare indirekte kostnader for 2020 først kunne vises etter 

at det er foretatt etterkalkyle av selvkostområdene for 2020. Dette utføres etter at årsregnskapet er fer-

digstilt. Kommunen legger opp til at gjennomgangen med konsulenten blir gjennomført i begynnelsen av 

februar 2021.  

 

De indirekte avskrivningskostnadene med tilhørende kalkulatoriske renter vil bli beregnet på f.eks. biler 

som brukes på flere tjenesteområder.  

 

 Revisjonens vurderinger 

I henhold til revisjonskriterier skal henføring av indirekte kostnader i størst mulig grad reflektere faktisk 

bruk av interntjenesten, eks. ansattes bruk av personalfunksjon. Der dette vanskelig lar seg utføre, kan 

alternativ fordelingsnøkkel benyttes, eksempelvis hvilken andel selvkosttjenesten utgjør av kommunens 

samlede brutto driftsutgifter.  

 

Fakta viser at de sammenslåtte kommunene har dokumentert hvordan indirekte kostnader er fordelt for 

årene 2018 og 2019. Videre er det dokumentert hvilke typer utgifter som er fordelt, og hvilke fordelings-

nøkler som er brukt. Kommunene har for eksempel brukt lønnsutgifter, brutto driftsutgifter eller antall 

årsverk ved fordeling til selvkostområdene. Dette er i tråd med gjeldende regelverk. Ulik bruk av forde-

lingsnøkler er naturlig, og avhenger av hvordan tjenestene er organisert. 

 

Indre Østfold kommunes budsjett for indirekte kostnader 2020 innenfor vann og avløp, baserer seg på 

summen av indirekte kostnader for de sammenslåtte kommunene. Til summen ble det lagt til et beløp 

som skulle dekke opp for avvikende praksis i en av kommunene der indirekte kostnader ikke var synlig-

gjort fullt ut. På denne måten har kommunen synliggjort de henførbare indirekte kostnadene i budsjett 

for 2020.  

 

I selvkostforskriften fremkommer det at indirekte driftskostnader omfatter kostnader til stabs- og støtte-

tjenester, fellestjenester og kontrollfunksjoner som utfyller eller understøtter selvkosttjenesten. Andelen 

indirekte driftskostnader som tilordnes selvkost, skal gjenspeile selvkosttjenestens bruk av disse tjenes-

tene og funksjonene.  

 

Indre Østfold kommune har, i samråd med konsulenten, påbegynt arbeidet med å finne hvilke interntje-

nester som skal fordeles ut på selvkostområdene vann og avløp, og på hvilken måte fordelingen skal 

skje (fordelingsnøkler). Revisjonen er av den oppfatning at det foreløpige oppsettet er hensiktsmessig 

og synliggjør fordeling av indirekte kostnader på en god måte.  

 

Etterkalkylen for 2020 vil bli utarbeidet i 2021 og det er viktig at kommunen sikrer at fordelingsnøklene 

er godt gjennomarbeidet.  

 

Fakta viser at kommunen vil arbeide med å få de meste av kostnadene for interntjenester inn som di-

rekte kostnader. I følge retningslinjene skal selvkostregnskapet vise direkte kostnader, henførbare indi-

rekte kostnader og kapitalkostnader. Vi er av den oppfatning at det er viktig å synliggjøre de indirekte 

kostnadene innenfor selvkostområdene.   
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 Revisjonens konklusjon og anbefalinger 

Indirekte kostnader er i stor grad beregnet og dokumentert i henhold til gjeldende regelverk og egne ruti-

ner. Dette gjelder både for de sammenslåtte kommunene, og for budsjett 2020. Som vist i vurderingene 

har en av kommunene hatt avvikende praksis slik at de indirekte kostnadene ikke har vært synliggjort i 

tilstrekkelig grad.   

 

Revisjonen anbefaler at kommunen ferdigstiller arbeidet med å etablere og dokumentere fordeling av 

henførbare interne tjenester til vann- og avløpsområdene. Videre er det viktig at disse blir synliggjort i 

selvkostkalkylene som indirekte kostnader, og ikke direkte kostnader. 
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6 Forvaltning av VA-området 

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

 

 Revisjonskriterier 

Utledning av revisjonskriteriene følger av vedlegg 9.1. Nedenfor er kriteriene punktvis oppsummert. 

 

 Kommunene bør kunne dokumentere  

o vedtatte hovedplaner og investeringsplaner for vann- og avløpsområdet for perioden 2015-

2019 

o at beløpsmessig størrelse på gjennomførte investeringer ligger på nivå med vedtatte planer  

o at risikoanalyser er gjennomført på vann- og avløpsområdet 

o hvilke offentlige tilsyn som har blitt foretatt i kommunene i senere tid, og hvordan disse er 

fulgt opp. 

 

 AHSA IKS29 bør kunne dokumentere  

o vedtatte hovedplaner og investeringsplaner for perioden 2015-2019. 

o at beløpsmessig størrelse på gjennomførte investeringer ligger på nivå med vedtatte planer  

o at planlagte investeringer er koordinert med eierkommunene  

o at risikoanalyser er gjennomført  

o hvilke offentlige tilsyn som har blitt foretatt 2015-2019, og hvordan disse er fulgt opp. 

 

 Revisjonens undersøkelse 

Revisjonen har etterspurt kommunenes hovedplaner for vann og avløp, og AHSA´s hovedplan for avløp, 

som dekker perioden 2018-2019. Vi har også etterspurt kommunene og AHSA sine risikoanalyser, ved-

likeholdsplaner og investeringsplaner i tillegg til offentlige myndigheters tilsynsrapporter. 

 

Spydeberg kommune 

Spydeberg kommunes «Hovedplan for vannforsyning og avløp 2013-2020» er vedtatt som et styrings-

dokument av kommunestyret i 2011 første gang og er oppdatert av kommunestyret november 2012. Ho-

vedplanen skal ifølge dokumentets avsnitt 7.8 være et levende dokument og skal oppdateres etter be-

hov.  

 

Hovedplanen beskriver rammebetingelser, hvilke ledningsnett og anlegg som inngår i planen, og inne-

holder en tiltaksanalyse med tilhørende saneringsplan og en handlingsplan. Tiltaksanalysen tar for seg 

prosjekter innenfor både vannforsyning og avløp, i prioritert rekkefølge og med estimerte beløper. Ana-

lysen inneholder også tiltak for private avløpsanlegg med egne utslipp, klimatiltak, bemanningsbehov, 

utredninger og planer samt konsekvenser for gebyrene.  

 

I hovedplanen fremkommer det at kommunen er medeier i AHSA IKS som omfatter felles renseanlegg 

og noen hovedledninger. Renseanlegget til AHSA er ikke inkludert i hovedplanen, men selskapet er om-

talt når det gjelder avtaler, avløpsmengder mm. Selskapet behandler ifølge planen avløpet fra alle abon-

nenter som er tilknyttet kommunalt avløp i Spydeberg.  

                                                      
29 Askim, Hobøl og Spydeberg Avløpssamarbeid IKS. 
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Det fremkommer at: 

«AHSA måler store variasjoner i avløpsmengden, i forhold til nedbør, mengdene kan ti-dobles 

ved mye nedbør. Dette skyldes bl.a. at Spydeberg kommune har ca 2,7 km fellesavløp-led-

ninger (spillvann og overvann i samme ledning) og at deler av spillvannsledningene er gamle 

betongrør uten tette skjøter slik at fremmedvann lekker inn i ledningene.» 

 

Handlingsplanen inneholder planlagte tiltak og beløpsmessig størrelse på tiltakene gjengitt i tabellen ne-

denfor.  

 

 2012-2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Vann 30 900 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 3 300 000 1 000 000 

Avløp 28 700 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 600 000 1 000 000 

Figur 15: Beløpsmessig størrelse på tiltak per år fra handlingsplanen.  

 

Tabellen nedenfor viser budsjetterte og regnskapsførte investeringer innenfor vann og avløp i perioden 

2015-2019 hentet fra kommunens regnskapssystem. Tallene gjelder investeringer30 innenfor funksjo-

nene for vann (340 og 345) og avløp (350 og 353).  

 

Spydeberg   2015 2016 2017 2018 2019 Totalt 

Regulert budsjett for   

Investeringer innenfor vann 

26,4  19,4  12,0  17,6  14,3  88,0  

Regnskapsførte  

investeringer innenfor vann  

16,6  11,3  8,0  15,2  12,4  63,5  

Gjennomføringsgrad31 vann i % 67 % 58 % 67 % 86 % 87 % 72 % 

Regulert budsjett for   

Investeringer innenfor avløp 

42,1  13,6  3,3  9,1  9,2  77,3  

Regnskapsførte  

investeringer innenfor avløp 

42,3  17,4  3,5  7,0  8,5  78,7  

Gjennomføringsgrad avløp i % 101 % 128 % 105 % 77 % 92 % 102 % 

Figur 16: Regnskapsførte investeringer i forhold til budsjetterte beløp, i millioner kr.  

 

Tabellen viser at gjennomføringsgraden på budsjetterte investeringer i perioden er 72 % for vann og 

102 % for avløp. Budsjetterte investeringer ligger beløpsmessig høyere enn planlagte tiltakene i hoved-

planen per år.  

 

Kommunen har en beredskapsplan for vannforsyningen som senest er revidert 15.7.2017. Planen inne-

holder informasjon om normal beredskap, overgang til økt beredskap ved kritiske situasjoner og hand-

lingsplaner for vurderte hendelser.  

 

Det er mottatt dokumentasjon på følgende risikoanalyser:  

 Miljørisikoanalyse avløpsanlegg, datert 27.6.2011 

Analysen omfatter kommunens avløpsnett, pumpestasjoner og klima.  

 Spydeberg kommune ROS-analyse for vannforsyning, datert 29.4.2016  

Analyse av det kommunale vannverket utført på bakgrunn av planene for utvidelse av forsy-

ningsområdet til vannverket og endringer i aktiviteten i og ved råvannskilden for vannverket.  

                                                      
30 Kostra art 100-470 på både budsjett- og regnskapstall. 
31 Regnskapsførte investeringsutgifter sett opp mot budsjetterte investeringsutgifter. 
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 ROS-analyse «Trykkavløp Lyseren – Spydeberg kommune, datert 20.12.2010 

Analysen gjelder tiltakene med å anlegge et trykkavløpsnett for deler av Lyseren.   

 

Hobøl kommune 

Kommunens «Hovedplan vannmiljø, vannforsyning og avløpshåndtering 2016-2022» er en rullering og 

sammenslåing av tidligere hovedplaner for vannmiljø og vannforsyning i kommunen, og tiltaksplan for 

avløp. Hovedplanen beskriver rammebetingelser, hvilke ledningsnett og anlegg som inngår i planen, 

kommunereformens påvirkning på områdene, og inneholder en tiltaksplan med kostnadsoverslag.  

 

I planen fremkommer følgende: 

«Hobøl kommune betaler for hver m3 som pumpes til AHSA for rensing.  Ved å fjerne fremmed-

vannet, vil Hobøls andel av avløpsvann, og dermed også utgiftene til AHSA gå vesentlig ned.  

Også i dette rense-området vil det kreve nøye gjennomgang av hele avløpsnettet, planlegging 

og gjennomføring av tiltak på ledningsnettet.  Det krever investeringer i ledningsnettet, men når 

virkningen av tiltakene setter inn, vil utgiftene bli redusert i forhold til dagens nivå.» 

 

Tiltaksplanen er satt opp med et kostnadsoverslag og gjennomføringsplan i perioden.  

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Vann 2 800 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

Avløp 5 000 000 15 400 000 20 600 000 12 100 000 9 100 000 7 100 000 5 600 000 

Figur 17: Beløpsmessig størrelse på tiltak per år fra tiltaksplanen. 

 

Tabellen nedenfor viser budsjetterte og regnskapsførte investeringer innenfor vann og avløp i perioden 

2015-2019 hentet fra kommunens regnskapssystem. Tallene gjelder investeringer innenfor funksjonene 

for vann (340 og 345) og avløp (350 og 353). 

 

Hobøl   2015 2016 2017 2018 2019 Totalt 

Regulert budsjett for   

Investeringer innenfor vann 

11,1 7,5 0,8 0,5 1,7 21,7 

Regnskapsførte  

investeringer innenfor vann  

14,6 4,7 0,8 0,09 2,3 22,9 

Gjennomføringsgrad vann i % 131 % 63 % 104 % 20 % 147 % 105 % 

Regulert budsjett for   

Investeringer innenfor avløp 

9,9 7,8 8,3 2,5 8,1 36,7 

Regnskapsførte  

investeringer innenfor avløp 

10,6 6,4 5,3 2,3 5,1 29,7 

Gjennomføringsgrad avløp i % 106 % 82 % 63 % 95 % 63 % 81 % 

Figur 18: Regnskapsførte investeringer i forhold til budsjetterte beløp, i millioner kr.  

 

Tabellen viser at gjennomføringsgraden på budsjetterte investeringer i perioden er 105 % for vann og 

81 % for avløp. Budsjetterte investeringer innenfor både vann og avløp er i perioden 2017-2019 lavere 

enn hva hovedplanen legger opp til.  

 

Det er mottatt dokumentasjon på følgende risikoanalyser:  

 Kartlegging og risikovurdering av biologisk helsefare ved avløpsanlegget i Hobøl kommune 

(udatert). 
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Analysen omfatter Elvestad og Ringvoll avløpsrenseanlegg samt arbeid på avløpsnett og pum-

pestasjoner. 

 Hobøl Vannverk SA, ROS-analyse utgave 1, datert 14.2.2018 

En analyse utført for Hobøl vannverk.  

 

Askim kommune 

Kommunens «Hovedplan vann og avløp 2011-2030» inneholder blant annet hovedtrekk ved dagens (år 

2010) VA-anlegg i kommunen, rammebetingelser, tilstand og målsetninger på henholdsvis vann og av-

løp, en sammenstilling av nødvendige tiltak og økonomiske konsekvenser.  

 

Det fremkommer at Askim kommune er medeier i AHSA IKS, at kostnadene knyttet til anlegget betales 

av eierkommunene i henhold til levert avløpsmengde og at Askim de siste årene har betalt mellom 80 - 

84 % av kostnadene til AHSA. 

 

Under beskrivelse av hovedtrekk ved dagens avløpsanlegg (2010) fremkommer informasjon om at: 

«Avløpsvannet fra tettbebyggelsen i Askim med unntak av Solbergfoss ledes til og behandles i 

det interkommunale renseanlegget ved Revhaug (AHSA IKS). I tillegg til Askim dekker selska-

pet også Spydeberg sentrum og deler av Hobøl. AHSA IKS omfattes ikke av den foreliggende 

hovedplanen, men premisser for leveranse til anlegget og annet er diskutert med selskapet i 

prosessen. 

 

En betydelig del av bebyggelsen, inklusive det aller meste av sentrumsområdet, er altså kloak-

kert med fellessystem (spillvann og overvann sammen). Dette fører til at i perioder med mye 

nedbør ledes store avløpsmengder til nettet. Mengdene blir for stor til at alt kan transporteres 

videre og renses tilfredsstillende. Det er derfor overløp som begrenser mengden som føres vi-

dere fram til renseanlegget. Ved overløpsdrift føres fortynnet kloakk direkte ut i vassdrag uten 

rensing. Vannføringen i avløpsledningene fra Askim fram til AHSA’s anlegg er ved regnvær til 

tross for at en del avlastes i overløp inntil mer enn 10 ganger tørrværsvannføringen. Dette er 

variasjon langt utover akseptabelt nivå, og fører både til at mye vann går i overløp etter forbe-

handling (grovrenset) ved renseanlegget samt at det svært fortynnede avløpsvannet som 

ledes videre inn i renseanlegget er vanskelig å rense. AHSA har derfor problemer med å opp-

fylle kravene til renseeffekt hvor overløpsdriften er medregnet med så stor tilførsel av fortynnet 

avløpsvann fra Askim. 

 

Det har, på samme måte som for vannledningsnettet, vært relativt liten aktivitet knyttet til tiltak 

på transportsystemet for avløp i Askim de siste årene (bortsett fra de to siste årene - 2009 -

2010). En ser nå behov for betydelig innsats på området, både for å redusere andelen med fel-

lessystem og på den måten redusere overløpsdrift både på nettet og foran renseanlegget, og 

for generelt å utbedre eksisterende ledninger og å motvirke forfall. 

 

Askim kommune fikk i 2008 ny utslippstillatelse fra Fylkesmannen. Tillatelsen setter bl.a. krav til 

tiltak på nettet for å redusere utslipp via overløp.»  

 

I hovedplanen fremkommer det at behovet for tiltak er betydelig.  

«Strategien for gjennomføring er å legge opp til en jevn investeringsramme på ca 20 mill kr pr år 

for vann og avløp til sammen inntil de mest akutte tiltakene er gjennomført. Dette må for avløps-

sidens vedkommende være avsluttet innen år 2020 for å tilfredsstille kravene i ”Vannforskrif-

ten”.» 
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Tabellen nedenfor viser budsjetterte og regnskapsførte investeringer innenfor vann og avløp i perioden 

2015-2019 hentet fra kommunens regnskapssystem. Tallene gjelder investeringer innenfor funksjonene 

for vann (340 og 345) og avløp (350 og 353). 

 

Askim   2015 2016 2017 2018 2019 Totalt 

Regulert budsjett for   

Investeringer innenfor vann 

33,5 16,2 35,0 36,3 32,0 153,0 

Regnskapsførte  

investeringer innenfor vann  

19,4 20,0 24,4 16,9 11,7 92,5 

Gjennomføringsgrad vann i % 58 % 123 % 70 % 47 % 37 % 60 % 

Regulert budsjett for   

Investeringer innenfor avløp 

2,4 9,0 0 0 0 11,4 

Regnskapsførte  

investeringer innenfor avløp 

11,6 4,3 17,2 18,1 20,2 71,4 

Gjennomføringsgrad avløp i % 478 % 48 % Budsjett 0 Budsjett 0 Budsjett 0 625 % 

Figur 19: Regnskapsførte investeringer i forhold til budsjetterte beløp, i millioner kr.  

 

Tabellen viser at gjennomføringsgraden på budsjetterte investeringer i perioden er 60 % for vann og 

625 % for avløp. I økonomisystemet, som er utgangspunktet for tabellen ovenfor, har kommunen fra 

2017 lagt inn budsjetterte investeringer på vann og avløpsområdet samlet under funksjon for vann. Bud-

sjetterte investeringer for vann og avløp samlet er høyere enn hva hovedplanen legger opp til.  

 

Det er mottatt følgende rapporter og kartlegginger/analyser:  

 Rapport: «Risikoanalyse, Askim kommune, avløpsnett 26.06.2018» 

I analysen fremkommer at: 

«Risikoanalysen viser at Askim fortsatt er utsatte for å få fremmedvann inn i ledningsnettet, som 

belaster AHSA renseanlegg unødvendig hydraulisk, samt at det blir vanskeligere for rensean-

legget å overholde rensekrav med variabelt volum, og til tider lave innløpskonsentrasjoner pga 

regnvann.» 

 Rapport: «Resipientkontroll Askim 2018», datert 7.1.2019 

Rapporten omhandler befaring og kontroll av bekkene i kommunen etter krav i utslippstillatelsen 

for kommunalt avløpsvann. 

 Askim kommune – «Potensielle farer drikkevann», datert 17.1.2012 

 Askim kommune – «Kritiske kontrollpunkter drikkevann», datert 31.5.2016 

 Askim kommune – «Risikoanalyseskjema drikkevann», datert 31.5.2016 

 Askim kommune – «Kritiske kontrollpunkter ytre miljø», datert 25.6.2018 

 Askim kommune – «Potensielle farer avløpsvann», datert 26.6.2018 

 Askim kommune – «Risikoanalyseskjema ytre miljø avløp», datert 25.6.2018 

 Askim kommune – «Farekartlegging prøveplan drikkevann», datert september 2019 

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken har utført en inspeksjon av Askim kommunes avløpsanlegg i 2020. Re-

sultatet og oppfølging av denne er omtalt under avsnitt om «Indre Østfold kommunes oppfølging av til-

bakemeldinger fra tilsyn og egenrapportering». 

  

Eidsberg kommune 

Revisjonen har ikke mottatt hovedplan for vann og avløp som gjelder for perioden 2018-2019, men har 

mottatt følgende:  
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 «Hovedplan for vannforsyning delrapport – fase 3» som omhandler distribusjonsnettet. Rappor-

ten er datert 25.4.2008. Dokumentet inneholder blant annet beregninger og vurderinger foretatt i 

perioden 2003-2007, sårbare punkter ved normalforsyning og brannvann samt framtidige tiltak. 

Investeringsbehovet i hovedplanen for vann er delt opp i tre alternativer, og verdsatt til mellom 

kr 9,4 mill og kr 5,2 mill.  

 «Plan for vedlikehold og fornying av vanndistribusjonsnettet i Eidsberg kommune», sanerings-

plan for vann, datert 17.3.2014. Handlingsplanen for saneringen er summert til kr 136,4 mill for-

delt på kr 1,6 – kr 12 mill per år i perioden 2014-2029. For perioden 2015-2019 beløper seg til-

takene til kr 30,6 mill. 

 «Saneringsplan for avløpsnett 2011-2020» viser tiltak i perioden på til sammen kr 54,7 mill for-

delt på kr 3 mill – kr 6 mill per år i perioden. For perioden 2015-2019 beløper seg tiltakene til  

kr 29,8 mill.  

 Kommunens «Hovedplan for vann og avløp – Saneringsplan avløp – 2020-2030» inneholder 

beskrivelse av eksisterende avløps- og renseanlegg. Til planen er det vedlagt en liste for tiltak. 

Saneringsplanen for avløp 2020-2030 skal, ifølge sak 19/11 i Miljø- og teknikkutvalget, bidra til 

at den sammenslåtte kommunen får et grunnlag for utvikling av planer innenfor området for 

vann og avløp.    

 

Tabellen nedenfor viser budsjetterte og regnskapsførte investeringer innenfor vann og avløp i perioden 

2015-2019 hentet fra kommunens regnskapssystem. Tallene gjelder investeringer innenfor funksjonene 

for vann (340 og 345) og avløp (350 og 353). 

 

Eidsberg  2015 2016 2017 2018 2019 Totalt 

Regulert budsjett for   

Investeringer innenfor vann 

15,9 53,3 13,9 29,8 28,2 141,1 

Regnskapsførte  

investeringer innenfor vann  

10,4 37,0 17,8 29,7 22,8 117,8 

Gjennomføringsgrad vann i % 65 % 70 % 128 % 100 % 81 % 83 % 

Regulert budsjett for   

Investeringer innenfor avløp 

20,1 5,9 2,7 0,1 4,4 33,3 

Regnskapsførte  

investeringer innenfor avløp 

28,1 16,9 2,5 0,1 0,5 48,1 

Gjennomføringsgrad avløp i % 140 % 286 % 92 % 104 % 10 % 145 % 

Figur 20: Regnskapsførte investeringer i forhold til budsjetterte beløp, i millioner kr.  

 

Tabellen viser at gjennomføringsgraden på budsjetterte investeringer i perioden er 83 % for vann og 

145 % for avløp. Budsjetterte investeringer for vann og avløp ligger over summen av tiltak i respektive 

saneringsplaner i perioden 2015-2019.  

 

Kommunen har hatt investeringsprosjekter, innenfor vannområdet, knyttet til utvidelse av produksjons-

anlegget til Nortura i Hærland fra 2012. Oversikt over delprosjektene er fremlagt i kommunestyrets møte 

10.9.201532.  

 

Kommunen har også utarbeidet «Sikkerhet og beredskapsplan for vannforsyningen» datert 20.5.2015.  

Planen beskriver blant annet ulike beredskapsnivåer, varsling, beredskapsøvelser og beredskapssitua-

sjoner for vannforsyningen.  

                                                      
32 Sak 15/72 Eidsberg kommunestyre. 
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Revisjonen har mottatt følgende risikoanalyser: 

 Risikoanalyse prøveplan drikkevann – Eidsberg kommune, datert 17.9.2019 

En farekartlegging som er utført for å tilfredsstille drikkevannsforskriftens krav om farekartleg-

ging og farehåndtering. Den er avgrenset til drikkevannskvalitet. 

 ROS-analyse – Eidsberg kommune, datert 28.3.2017. 

Analyse av kommunens vannforsyning slik den fremstår per desember 2016.  

 

Fylkesmannen har, i 2015, foretatt tilsyn ved kommunens avløpsanlegg. Tilbakemelding fra tilsynet 

fremkommer i brev datert 23.04.201533. Det er avdekket tre avvik og gitt en anmerkning. Kommunen 

har i brev datert 5.5.2015 informert om at tiltak er igangsatt og bekrefter at avvikene blir rettet. Fylkes-

mannen har besvart at de anser saken som lukket.  

 

Fylkesmannens tilbakemelding på kommunens egenkontrollrapportering34 fremkommer i brev av 

23.5.201935. Det er påpekt avvik fra vilkår i avløpstillatelsen for rapporteringsåret 2018. Det fremkom-

mer blant annet at renseanlegget er overbelastet og at dette også ble påpekt i tilbakemelding på egen-

kontroll for årene 2016 og 2017. Fylkesmannen setter krav til kommunen om å utarbeide en plan med 

tiltak for lukking av avvik innen 1.10.2019. Kommunen har besvart Fylkesmannen i brev av 26.9.2019. 

Kommunen redegjør der for utfordringene ved Mysen renseanlegg. Total mengde avløpsvann i inn på 

renseanlegget er høyere enn det i utgangspunktet var dimensjonert for, og det er gjort tiltak for å kom-

pensere for dette frem til ny løsning er på plass. Kommunen skriver videre at de har tatt Fylkesmannens 

tilbakemelding om beregning av rensegrad for fosfor til etterretning.  

 

Mattilsynet har sendt brev til kommunen datert 29.10.2019. Mattilsynet viser til en inspeksjon ved Eids-

berg vannverk 6.5.2019, en etterfølgende tilsynsrapport datert 9.7.2019 og kommunens tilbakemelding 

på utførte tiltak datert 10.10.2019. Tilsynsrapporten hadde vedtak om at kommunen blant annet måtte 

utarbeide prøvetakingsplan og utarbeide skriftlige rutiner for oppfølging av avvik fra krav til drikkevanns-

kvalitet. Kommunen har etterkommet vedtakene og Mattilsynet konkluderer med at de avslutter saken 

fra deres side.  

  

Trøgstad kommune 

Revisjonen har etterspurt hovedplan for vann og avløp som omfatter årene 2018-2019 og har fått tilba-

kemelding om at kommunen ikke har dette. Det var planlagt å utarbeide en hovedplan, men da kommu-

nesammenslåingen ble et faktum valgte kommunen å vente.   

 

Tabellen nedenfor viser budsjetterte og regnskapsførte investeringer innenfor vann og avløp i perioden 

2015-2019 hentet fra kommunens regnskapssystem. Tallene gjelder investeringer innenfor funksjonene 

for vann (340 og 345) og avløp (350 og 353). 

 

Trøgstad  2015 2016 2017 2018 2019 Totalt 

Regulert budsjett for   

Investeringer innenfor vann 

7,9 13,9 21,4 2,9 5,0 51,2 

Regnskapsførte  

investeringer innenfor vann  

8,4 10,5 20,4 4,0 4,1 47,4 

                                                      
33 Rapportnummer: 2015.017.I.FMOS 
34 Årlig rapportering til forurensningsmyndighetene. Egenkontrollrapporteringen ble etablert i 1992 for 
at myndighetene skulle få oversikt over forurensningen fra industri med tillatelse etter forurensningslo-
ven. Rapporteringsordningen er pålagt virksomheten som et vilkår i tillatelsen, eller i brev datert 25. ja-
nuar 1993. 
35 Tilbakemelding på egenkontrollrapporter for avløpssektoren 2018- Eidsberg kommune – Avvik. 
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Gjennomføringsgrad vann i % 106 % 75 % 96 % 139 % 83 % 93 % 

Regulert budsjett for   

Investeringer innenfor avløp 

3,1 21,3 49,0 23,6 4,9 102,0 

Regnskapsførte  

investeringer innenfor avløp 

4,5 16,4 45,3 22,0 5,9 94,1 

Gjennomføringsgrad avløp i % 141% 77 % 93 % 93 % 120 % 92 % 

Figur 21: Regnskapsførte investeringer i forhold til budsjetterte beløp, i millioner kr.  

 

Tabellen viser at gjennomføringsgraden på budsjetterte investeringer i perioden er 93 % for vann og    

92 % for avløp.  

 

Kommunen har oversendt følgende risikoanalyser: 

 Risikoanalyse av Prøveplan drikkevann, Trøgstad kommune, 16.04.2019 

 Risikoanalyse Trøgstad vannverk, datert 29.3.2011 

 Miljørisikoanalyse avløp, Trøgstad kommune, datert 8.3.2010 

 

AHSA IKS  

Askim, Hobøl og Spydeberg avløpssamarbeid IKS ble etablert i 1980 og avviklet i 2020. Formålet til sel-

skapet var, ifølge selskapsavtalen, å eie og drive avløpsanlegg i henhold til de til enhver tid gjeldende 

krav fra forurensningsmyndighetene og eierkommunene. Dette innebærer å innhente nødvendige tilla-

telser og rapportere på disse.  

 

Selskapet har ikke utarbeidet hovedplan med tilhørende handlingsplan for renseanlegget.  

 

Gjennomgang av saksfremlegg og referater fra representantskapsmøter i perioden 2016-2019 viser: 

 Budsjett for påfølgende år blir vedtatt høsten i forkant.  

 Økonomi- og handlingsplan blir vedtatt på våren i aktuelt år, og er et resultat av vedtatt budsjett.  

 Budsjettene som vedtas hver høst inneholder vurdering av investeringsbehov, men ikke inves-

teringsbudsjett.  

 Økonomi- og handlingsplanene er ikke utarbeidet som et eget dokument som viser utviklingen i 

tallene og forutsetningene som er lagt til grunn for planperioden, men er saksfremstilling til styre 

og representantskapet, som beskriver ulike punkter og investeringsbudsjett.  

 

I saksfremleggene vedrørende behandling av budsjettene for 2018 og 2019 fremkommer det at fremti-

dige investeringer må sees under et for kommunene og AHSA. Selskapet har ikke funnet det riktig å 

føre opp noen større investeringer da selskapet vil være en del av den nye kommunen fra 2020.   

 

Beskrivelse av planlagte investeringer fremkommer i selskapets økonomi- og handlingsplaner for perio-

dene 2016-2019, 2017-2020, 2018-2021 og 2019.  

 

Saksfremleggene for samtlige økonomi- og handlingsplaner har informasjon om at renseanlegget ikke 

klarer å nå målene om rensekrav i utslippstillatelsen. Dette er forårsaket av overvann/fremmedvann i 

systemet, i perioder med mye nedbør, som medfører overløp fra ledningsnettet og renseanlegget. Do-

kumentene beskriver at sanerings- og investeringsplanene for kommunene, og selskapet må samord-

nes, for å reduserer mengden overvann/fremmedvann i avløpssystemet og øke kapasiteten til rensean-

legget.  
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Saksfremleggene har et avsnitt som omhandler planlagte investeringer. Disse består både av mindre 

tiltak på renseanlegget, vesentlig oppgradering av avløpsnettet i Spydeberg, hvor selskapet skal finansi-

ere en stor andel, samt utvidelse av byggingen av renseanlegget. De siste årene er mange av de plan-

lagte tiltak og investeringer satt på vent, i lys av selskapets fremtid som et resultat av kommunesam-

menslåingen. Det er i sak om økonomi- og handlingsplan for 2018-2021 referert til at i eiermøtet fra 

2017, ble selskapet «anmodet å avvente investeringer til vi fikk konkrete pålegg og at utbedringer av 

ledningsanlegg bør prioriteres». I referat fra nevnte eiermøte, er det omtalt at tiltak/investeringer som 

absolutt ikke er nødvendig må utsettes, samt at saneringsarbeidet i kommunene og selskapet må sees 

under et. 

 

Styret er i møte 12.3.2019, sak 9/19, informert om status på bevilgede investeringer og bruken av mid-

lene i perioden 2012-2018. Informasjonen er gjengitt i tabellen nedenfor.  

 

Status investeringer 

AHSA IKS  

2012-2015 2016 2017 2018 Totalt 

Vedtatt budsjett kr  3 600 000 2 000 000 0 1 000 000 6 600 000 

Anskaffet kr 3 443 683 557 436 254 561 659 058 4 894 738 

Gjennomføringsgrad 

i % 

96 % 28 % Budsjett 0 66 % 74 % 

Figur 22: Regnskapsførte investeringer i forhold til budsjetterte beløp.  

 

Tabellen viser at gjennomføringsgraden på budsjetterte investeringer i perioden er 74 %.  

 

Representantskapet har hvert år behandlet selskapets regnskap og årsmelding. I årsmeldingene for 

2016-2019 er det informert om fremmedvann, spesielt gjennom Spydeberg sentrum og at selskapet og 

Spydeberg kommune må samarbeide om oppgradering av avløpssystemet. I 2016 informeres i tillegg 

om et forprosjekt. Dette er igangsatt for å klargjøre anlegget for fremtidig utbygging av renseanlegget og 

befolkningsvekst. Denne informasjonen er også gitt i 2017-2019.  

 

Selskapets kvalitetssystemet inneholder beredskapsplan for ytre miljø datert 03.03.2015 samt utførte 

risikoanalyser. Selskapet har blant annet utført følgende analyser: 

 Risikoanalyse slambehandling, datert 4.9.2012 

 Risikoanalyse HMS – biologiske helsefarer, datert 19.10.2009 

 Miljørisikoanalyse avløp ytre miljø, datert 21.11.2019 

 

Fylkesmannen har foretatt inspeksjon i AHSA IKS36 i årene 2010, 2015 og 2019. Inspeksjonene tar ut-

gangspunkt i «Tillatelse etter forurensningsloven til drift av avløpsanlegg for AHSA interkommunale ren-

seanlegg» fra Fylkesmannen i Østfold, datert 11.11.2008. Tillatelsen erstatter tidligere tillatelse som er 

datert 31.7.1995. Videre er det gitt en tilbakemelding på egenkontrollrapportering i 2017.  

 

Rapport etter tilsyn i 201037 viser følgende avvik: 

 Risikovurdering for avløpsanlegget er ikke tilfredsstillende. 

 Overløp av urenset kloakkvann blir ikke tallfestet. 

 Driftsforhold i renseanlegg er ikke tilfredsstillende dokumentert.  

 Kontroll med og/eller oppfylling av rensekrav for utslipp til vann overholdes ikke. 

                                                      
36 Askim, Hobøl og Spydeberg avløpssamarbeid IKS. 
37 Revisjon ved AHSA avløpssamarbeid IKS, rapport 18 – 2010, Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavde-

lingen. 
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 Virksomheten har ikke overholdt tidsfrister for oversendelse av nødvendig utredninger og doku-

mentasjon.  

 Virksomheten har mangler ved levering av farlig avfall. 

 

Rapport etter tilsyn i 201538 viser følgende avvik: 

 Virksomheten har ikke fastsatt overordnede og etterprøvbare mål for miljø. 

 Virksomheten har ikke utarbeidet handlingsplan for miljø. 

 Manglende etterlevelse av rensekrav. 

 

Rapporten viser også til at AHSA IKS har et samordningsansvar, som også fremkommer av utslippstilla-

telsens punkt 2.5 om internkontroll. Herunder forutsetter Fylkesmannen at AHSA tar ansvar for å vur-

dere den samlede effekten av de kommunale hovedplanene og etter dette vurdere om det er behov for 

ytterligere tiltak for å kunne overholde rensekravet, enten i eget anlegg eller hos kommunene.  

 

Tilbakemelding fra Fylkesmannen på egenkontrollrapportering for 2017, datert 12.4.2018, viser avvik fra 

kravene i tillatelsen i rapporteringsåret. Fylkesmannen skriver blant annet at: «AHSA har ikke klart ren-

sekravet for fosfor og KOF siden 2007, og heller ikke i 2017».  

 

Rapport etter tilsyn i 201939 viser følgende avvik: 

 Renseanlegget overskrider utslippsgrensene for totalfosfor på grunn av store overløp. 

 AHSA har ikke driftet og vedlikeholdt avløpsnettet på en tilfredsstillende måte. 

 AHSA har ikke utført sin plikt til samordning med eierkommunene. 

 AHSA har ikke utarbeidet tilstrekkelige handlingsplaner for ytre miljø. 

 AHSA har ikke oversikt over relevant regelverk og mangler miljømål i sin internkontroll. 

 AHSA sitt energistyringssystem er mangelfullt. 

 

Rapporten i 2019 er det også gitt en anmerkning på at det ikke er foretatt et klimaregnskap for AHSA sin 

avløps- og slamhåndtering med mål for klimareduksjoner. Fylkesmannen skriver at de ser alvorlig på 

avvikene som ble avdekket.  

 

Selskapet har informert om gjennomførte tilsyn i årsmeldingene til representantskapet. I årsmelding for 

2015 ble det informert om gjennomført tilsyn med fire avvik og at to av avvikene medfører at selskapet 

må implementere overordnede mål for ytre miljø i økonomi- og handlingsplan. Videre ble det informert 

om at de to andre avvikene har direkte årsak i store fremmedvannsmengder inn på anlegget, at Fylkes-

mannen har akseptert selskapets tilbakemelding og at avvikene er lukket.  

 

I årsmelding for 2018 er det informert om tilbakemelding fra Fylkesmannen vedrørende egenrapporte-

ring for 2017, at Fylkesmannen etterlyst konkrete tiltak for å bedre renseresultatene, og at dette er blitt 

besvart.  

 

I årsmelding for 2019 ble det opplyst om følgende vedrørende tilsynet som ble utført 26.11.2019: 

«Resultatet fra tilsynet er per i dag ikke kjent men det ble uttalt at AHSA vil få pålegg om utvi-

delse av rensekapasiteten. Det er Indre Østfold kommune sitt ansvar å følge opp påleggene.» 

 

                                                      
38 Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved AHSA interkommunale renseanlegg i AHSA avløpsanlegg, Fyl-

kesmannen i Østfold, datert 10.6.2015. 
39 Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved AHSA Interkommunale avløpsanlegg, Fylkesmannen i Oslo og 

Viken, udatert. 
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Gjennomgang av saksdokumenter til representantskapsmøter i perioden 2016-2019 viser at verken til-

synsrapportene eller tilbakemeldingen i 2017, er lagt frem til representantskapet. Vi kan heller ikke se at 

kommunestyrene i eierkommunene har fått informasjon om Fylkesmannens tilsyn som er foretatt.  

 

Indre Østfold kommunes oppfølging av tilbakemeldinger fra tilsyn og egenrapportering  

Ved sammenslåingen til Indre Østfold kommune er det besluttet at AHSA IKS skulle avvikles og inngå i 

den nye kommunen.  

 

Kommunestyret behandlet sak 069/20 «Oppfølging av avvik etter Fylkesmannens inspeksjon av avløps-

anlegg» i møte 16.6.2020. Til saken lå følgende vedlegg: 

 Inspeksjonsrapport 2020.044.I.FMOV 

 Rapport etter forurensningstilsyn 2019.036.I.FMOV 

 Rapporter etter forurensningstilsyn – presisering datert 19.3.2020 

 Tilsvar på inspeksjonsrapport - Askim Avløpsanlegg 

 Tilsvar på inspeksjonsrapport - AHSA interkommunale avløpsanlegg 

 Tilbakemelding på egenkontrollrapport for avløpssektoren for rapporteringsåret 2019 -Indre Øst-

fold kommune (datert 20.05.2020) 

 

Fylkesmannen har i «Rapport etter forurensningstilsyn – presisering» understreket alvoret i at:  

 renseanlegget overskrider utslippsgrensene for totalfosfor på grunn av store overløp. Det angis 

at en av hovedårsakene til dette er at AHSA og Askim kommune ikke har driftet og vedlikeholdt 

avløpsnettet på en tilfredsstillende måte  

 AHSA renseanlegg har heller ikke tilstrekkelig behandlingskapasitet til å rense mengdene med 

avløpsvann som blir tilført anlegget 

 AHSA under tilsynet ikke kunne dokumentere at de har klart rensekravet for totalfosfor siden 

tillatelsen ble gitt i 2008.  

 

Fylkesmannen presiserer: 

«Gjentakende brudd på tillatelse er svært alvorlig. Ulovlig forurensning fra ledningsnett og ren-

seanlegg har de siste årene økt. Så lenge Indre Østfold kommune ikke overholder krav til ut-

slipp vil ett hvert nytt påslipp av nye abonnenter, private eller næring, bli betraktet som en for-

settlig økning i ulovlig utslipp.» 

 

Det er i saksfremlegget en link til administrasjonens «Notat om avløpsrensesituasjonen i Indre Østfold 

kommune» som ble framlagt som en orienteringssak i samfunnsutvalget 06.05.202040.  

 

Den ene inspeksjonsrapporten som omtales og vedlegges i saken omhandler Askim avløpsnett. Den 

andre inspeksjonsrapporten omhandler renseanlegget driftet av AHSA IKS. Begge rapportene påpeker 

manglende utbedring av tidligere avvik. Fylkesmannen presiserer i særskilt brev at gjentakende brudd 

på utslippstillatelse er svært alvorlig.  

 

Fylkesmannens tilbakemelding på kommunens egenkontrollrapport for avløpssektoren 2019 omhandler 

Indre Østfold kommunes samlede avløpssystem med nett og anlegg. Tilbakemeldingen inneholder infor-

masjon om manglende rapportering som har ført til: 

 avvik knyttet til Spydeberg avløpsnett til AHSA  

 alvorlige avvik på Hobøl og Askims avløpsnett til AHSA  

 svært alvorlige avvik ved AHSA avløpsanlegg og Mysen avløpsanlegg. 

 

                                                      
40 Sak 028/20. 
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I saksfremlegget fremkommer det at kommunen har gitt tilsvar på rapportene 30.03.2020. Kommunen 

har i sitt tilsvar gjort Fylkesmannen oppmerksom på at det ikke vil la seg gjøre å rette avvikene på 

AHSA som gjelder overskridelse av utslippsgrensene for totalfosfor og at AHSA ikke driftet og vedlike-

holdt avløpsnettet på en tilfredsstillende måte. Videre informerer kommunen at de vil sende en skriftlig 

redegjørelse senest 15.10.2020, som viser hvordan kommunen har rettet og planlegger å rette avvik-

ene.  

 

Rådmannen har vurdert at:  

«… avvikene er en konsekvens av for lave investeringer over mange år. Tilsynet avdekker også 

at det i liten grad har vært systematikk i de saneringsprosjektene kommunene har gjennomført. 

For å få rettet avvikene, vil det bli viktig å se tiltakene i en helhet, slik at de tiltakene vi prioriterer 

faktisk reduserer fremmedvannsmengden inn på renseanleggene.»  

 

Videre fremkommer at: 

«Tilsynene er gjennomført på AHSA og i Askim, men vi har ingen grunn til å tro at resultatet ville 

vært annerledes dersom tilsynet hadde vært gjennomført på andre avløpsanlegg i kommunen. 

Rådmannen er derfor opptatt av at vi gjør vurderinger for avløpsanleggene i hele kommunen 

når vi lager en plan for å rette avvikene.»  

 

Kommunestyret fattet følgende vedtak: 

1. Rådmannen bes utarbeide en rapport som svarer ut hvordan avvikene etter Fylkesmannens 

inspeksjon av avløpsanlegg skal håndteres og løses, med en fremdrift og gjennomføringsplan. 

2. Rapporten legges fram for politisk behandling før den oversendes Fylkesmannen. 

3. Det opprettes en politisk referansegruppe for arbeidet med rapporten bestående av 3 

medlemmer fra formannskapet bestående av: 

Ordfører Saxe Frøshaug (SP) 

Varaordfører Kathrine Hestø Hansen (AP) 

Olav Breivik (H) 

4. En gransking av situasjonen som har oppstått, følges opp som egen sak. 

 

Kommunens oppfølging av vedtaket har resultert i rapport «Plan for retting av avvik etter Fylkesman-

nens inspeksjon ved AHSA interkommunale avløpsanlegg og Askim avløpsnett i AHSA avløpsanlegg, 

belyst i inspeksjonsrapport 2019.036.I.FMOV og 2020.044.I.FMOV».  

 

Planen tar utgangspunkt i avvik fra Fylkesmannens to inspeksjonsrapporter og det er satt opp tiltak for å 

lukke samtlige avvik. Tiltakene er også estimert med hensyn på utgifter som må hensyntas i fremtidige 

budsjetter.  

 

Rapporten er behandlet i kommunestyremøte 16.9.2020, sak 106/20, der det ble fattet følgende vedtak:  

1. Plan for retting av avvik etter Fylkesmannens inspeksjon ved AHSA interkommunale avløpsan-

legg og Askim avløpsnett i AHSA avløpsanlegg vedtas slik den er framlagt for kommunestyret 

med tilhørende framdriftsplan. 

2. Planen oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken med følgende kommentar: 

 Indre Østfold kommune tar avvikene på stort alvor og forplikter seg til å gjøre nødven-

dige investeringer for å rette avvikene. 
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I vedtatt budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021-202441 omtales planen for lukking av avvik42. Pla-

nen beskriver tiltak i en syv års periode (2021-2027) som beløper seg til totalt 839 millioner. Disse forde-

ler seg med kr 788 millioner kroner til investeringer og kr 51 millioner til driftstiltak. Videre er det lagt opp 

til ytterligere driftstiltak på kr 9,3 mill for å håndtere den «prekære» situasjonen. Midlene skal blant annet 

brukes til utarbeidelse av en kommunedelplan som vil danne grunnlag for en langsiktig satsning som vil 

gjelde hele kommunen.   

 

Vedtatt økonomiplan for 2021-2024 viser planlagte investeringstiltak for til sammen kr 757,3 mill innen-

for selvkost. 

 

Avvikene som gjelder Spydeberg og Hobøl sitt avløpsnett til AHSA og Mysen avløpsanlegg for 2019 vil 

følges opp av kommunen i forbindelse med egenrapporteringen for 2020 med rapporteringsfrist innen 

01.03.2021.   

 

 Revisjonens vurderinger 

 

Hovedplaner og gjennomføringsgrad på investeringer i kommunene 

For å møte krav på leveranse av vann og krav i utslippstillatelser innenfor vann og avløpsområdet, er 

det viktig å kartlegge og planlegge investeringsbehovene i den enkelte kommune. Ifølge veilederen fra 

Norsk Vann43 bør hovedplanene for vann- og avløp ha et 15-20 års perspektiv for å gjøre riktige beslut-

ninger om etablering av infrastrukturen.  

 

Kommunene Spydeberg, Askim og Hobøl har hatt hovedplaner for vann og avløp som dekker perioden 

2018-2019. Planene synliggjør at kommunene har hatt problemer med fremmedvann i avløpssystemet 

ved store nerbørsmengder. Hovedplanene inneholder handlings- eller tiltaksplaner med estimering av 

kostnad knyttet til investeringsbehov i planperioden hvilket gir et godt grunnlag for innarbeidelse i bud-

sjett og økonomiplan.  

 

Kommunene Trøgstad og Eidsberg har ikke utarbeidet hovedplaner for vann og avløp som gjelder 

2018-2019. Revisjonen er av den oppfatning at manglende hovedplaner for vann og avløp medfører en 

risiko for at nødvendige investeringer ikke blir prioritert.  

 

Det er positivt at kommunene Askim og Spydeberg har budsjetterte investeringer i perioden 2015-2019 

som beløpsmessig ligger over de stipulerte utgifter som fremkommer i hovedplanens oversikt over tiltak 

for perioden. Dette indikerer at kommunene beløpsmessig har lagt opp til å investere i vann og avløp på 

nivå med nevnte planer. Hobøl kommunes budsjetterte investeringer i samme periode ligger beløps-

messig under tiltaksplanen som indikere at det motsatte er tilfelle i Hobøl.  

 

Revisjonens gjennomgang av regnskapene viser at kommunene i all hovedsak har gjennomført investe-

ringer til en beløpsmessig størrelse som tilsvarer investeringsbudsjettene i undersøkt periode. Revisjo-

nen har ikke vurdert hvorvidt de konkrete tiltakene i handlingsplanene og saneringsplanene er hensyn-

tatt i kommunenes investeringsbudsjetter og iverksatt.  

 

 

                                                      
41 Kommunestyrets sak 175/20 
42 https://pub.framsikt.net/2021/io/bm-2021-test/#/budsa/orgstructuremain/5. 
43 Rapport 210/2015 fra Norsk Vann «Veiledning for praktisering av selvkost i vann- og avløpssekto-

ren».  

52



43 
 

Risikoanalyser i kommunene 

I følge veilederen fra Norsk Vann skal risikoanalyser være grunnlag for kommunens langsiktige mål, 

strategier og prioritering og plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet.  

 

Kommunene har gjennomført risikoanalyser/kartlegginger innenfor vannområdet. På avløpsområdet er 

det mottatt risikoanalyser/kartlegginger fra alle unntatt Eidsberg kommune. Det er positivt at kommu-

nene har gjennomført analyser, og det er viktig at dette videreføres i ny kommune.  

 

Inspeksjoner og oppfølging fra kommunene 

Revisjonen har mottatt statlige myndigheters tilbakemeldinger etter tilsyn og egenkontrollrapportering fra 

Eidsberg kommune. Samtlige avvik er fulgt opp av kommunen og lukket av tilsynsmyndighetene. Vi har 

ikke mottatt dokumentasjon fra de andre kommunene og antar at de ikke har hatt tilsyn. 

 

AHSA IKS 

Som tidligere nevnt er det viktig å kartlegge og planlegge investeringsbehovene. Kommuner som har 

produksjon av tjenester i eksternt selskap må, ifølge tidligere veileder fra Norsk Vann44, koordinere sine 

investeringsplaner. Dette for å prioritere tiltakene ut fra behov, slik at de samlet utgjør kommunenes 

økonomiplan for tjenesten. Dersom kommunene eller selskapet planlegger større investeringer som gjør 

at gebyrene må økes, kan kommunen vedta at gebyrene skal trappes opp i forkant av investeringen for 

å utjevne gebyrøkningen over flere år. 

 

Fakta viser at AHSA har ikke hatt en hovedplan for avløp. Det foreligger heller ikke dokumentasjon på at 

selskapet og kommunene har samordnet tiltak og investeringsplaner. Dette ansvaret tilligger AHSA 

ifølge utslippstillatelsen fra Fylkesmannen. Revisjonen er av den oppfatning at manglende dokumenta-

sjon av investeringsbehov og samordning er kritikkverdig.  

 

Det er positivt at selskapet har et kvalitetssystem som inneholder beredskapsplan for ytre miljø og at 

risikoanalyser er gjennomført.   

 

Det er i representantskapsmøter og eiermøter informert om at selskapet ikke klarer rensekravene i ut-

slippstillatelsen og at det er behov for vesentlige investeringer. Investeringer for 2017 og 2018 ble satt 

på vent i påvente av prosessen med kommunesammenslåing. Revisjonen ser at det er foretatt mindre 

investeringstiltak, men det fremgår ikke av regnskap og årsmeldinger status på vesentlige investerings-

prosjekter som er omhandlet i selskapets økonomi- og handlingsplan, f.eks. saneringsarbeidet i Spyde-

berg kommune. 

 

Fylkesmannen har gjennomført flere inspeksjoner på AHSA avløpsanlegg som har resultert i vesentlige 

avvik fra krav i utslippstillatelsen. Videre har Fylkesmannen uttalt at AHSAs avløpsanlegg og Askim av-

løpsnett ikke har vært driftet og vedlikeholdt på en tilfredsstillende måte. Dette har vært en årsak til av-

vik fra kravene i utslippstillatelsen.  

 

Selskapet har informert om tilsyn i årsmeldinger, men tilsynsrapportene er ikke lagt frem for represen-

tantskapet. Vi kan heller ikke finne at resultatene av tilsynene er informert om i kommunestyrene i eier-

kommunene. Etter revisjonens oppfatning vanskeliggjør dette koordinering av investeringsbehov med 

risiko for at nødvendige investeringer ikke blir prioritert. 

                                                      
44 Selvkostberegninger for VA-tjenestene produsert i kommuner og selskaper – Veileder fra Norsk 

Vann, 20.10.2008. 
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Indre Østfold kommune har ved kommunesammenslåingen overtatt ansvar for oppfølging av Fylkes-

mannens tilsynsrapporter utført på AHSA avløpsanlegg i 2019 og Askim avløpsnett i 2020. Fylkesman-

nen presiserer til kommunen at gjentakende brudd på tillatelse er svært alvorlig og at en av hovedårsa-

kene til dette er at AHSA og Askim kommune ikke har driftet og vedlikeholdt avløpsnettet på en tilfreds-

stillende måte.  

 

Det er positivt at kommunen har vedtatt en detaljert plan med tiltak for retting av avvikene der også tilta-

kene er kostnadsberegnet, og at planen i all hovedsak er innarbeidet i vedtatt økonomiplan 2021-2024.   

Videre har kommunen planer om å utarbeide en kommunedelplan som vil danne grunnlag for en lang-

siktig satsning som vil gjelde hele kommunen. 

 

 Revisjonens konklusjon og anbefalinger 

Revisjonen finner at de tidligere kommunene delvis har sørget for god forvaltning av VA-området.  

 

Våre undersøkelser viser at kommunenes investeringer på vannområdet beløpsmessig på nivå med 

vedtatte hovedplaner. En av kommunene har hatt tilsyn og avvikene er lukket. Basert på mottatt infor-

masjon har vi ingen indikasjoner på at forvaltningen på området har vært mangelfull.   

 

På avløpsområdet er revisjonen derimot av den oppfatning at de tidligere kommunene ikke i stor nok 

grad har sørget for god forvaltning. Vi legger til grunn manglende hovedplaner, manglende koordinering 

og alvorlige avvik. Revisjonen finner det derfor positivt at kommunen har vedtatt planer og tiltak med 

hensikt for å bedre forvaltningen.  

 

Revisjonen anbefaler at kommunen bør: 

 videreføre arbeidet med risikoanalyser og bruke dem som grunnlag for planlegging 

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

for lukking av avvik. 
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7 Rådmannens/ kommunedirektørens utta-

lelse 

 

Rådmannens uttalelse: 

Rådmannen har ikke innvendinger til det om står i rapporten. 

 

For å styrke informasjonen og forutsigbarheten om kommunens antatte direkte og indirekte kostnader 

etter gjennomført budsjettprosess, vil rådmannen påse at notat som beskriver grunnlaget for gebyrenes 

størrelse og prognoser fremover i en femårs periode, følger budsjettdokumentet. 

 

Rådmannen er ikke ferdig med sitt arbeid med å beregne av indirekte driftsutgifter for 2020. Arbeidet 

med bruk av ulike fordelingsnøkler for å kunne fordele kostnader knyttet til bruken av interntjenestene ut 

på respektive selvkostområder fortsetter, og vil ferdigstilles i forbindelse med årsregnskapet. 

 

I kapitel 6 i rapporten har revisjonen hentet ut budsjetterte investeringer fordelt på funksjon fra økonomi-

systemet i de sammenslåtte kommunene, og sett dette opp mot faktisk regnskapsførte investeringer. I 

budsjettprosessen har flere av kommunene hatt større fokus på investeringsprosjektene enn fordeling 

på funksjon, derfor er ikke tabellene sammenlignbare mellom de sammenslåtte kommunene. Ser man 

summen av investeringer på vann og avløp under ett opp mot et samlet budsjettet, er tabellene sam-

menlignbare mellom kommunene. 
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9 Vedlegg 

 Vedlegg 1 Utledning av revisjonskriterier 

 

Problemstilling 1: Er det etablert tilfredsstillende rutiner som sikrer korrekt beregning av selv-
kostgebyrer? 

 

Kommuner fører regnskap etter kommunelovens regnskapsregler45, og i tråd med god kommunal regn-

skapsskikk46.  

 

Gjeldende retningslinjer for selvkost 

I henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets retningslinjer47 er det tre typer kostnader 

som skal inngå i selvkostkalkylen. 

 Direkte kostnader 

 Henførbare indirekte kostnader (tilleggsytelser/støttefunksjoner) 

 Kapitalkostnader (både direkte og indirekte) 

 
Direkte kostnader 

Kostnader som direkte kan henføres til den aktuelle selvkosttjenesten er de direkte kostnadene. Kostna-

dene kan også kalles kostnader til kjerneproduktet; alle kostnader som er forbudet direkte med produk-

sjonen av den tjenesten brukeren mottar fra kommunen, og som brukeren skal betale for. Eksempler 

kan være: 

 Lønnskostnader 

 Kjøp av varer og tjenester 

 
Henførbare indirekte kostnader 

Henførbare indirekte kostnader er kostnader til aktiviteter som indirekte kan kobles til kjerneproduktet. 

Altså; interne tjenester som bidrar til å skape en helhetlig tjeneste for brukerne. Slike kostnader kan for 

eksempel være: 

 Regnskaps- og innfordringsfunksjoner 

 Personalforvaltning 

 Informasjonsteknologi 

 
Kapitalkostnader 

Kapitalkostnader beregnes på grunnlag av anskaffelseskostnaden av varige driftsmidler48, og skal sikre 

at generasjonsprinsippet49 ivaretas ved at investeringsutgiften fordeles over den perioden anskaffelsen 

                                                      
45 Kommuneloven av 25.9.1992, kapittel 8. 
46 Standarder og fortolkninger utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk. 
47 H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. 
48 Et varig driftsmiddel kan defineres som et driftsmiddel med en forventet økonomisk levetid på mer 

enn tre år og en anskaffelseskost på minimum kr 100 000. 
49 Kostnadene for tjenestene som ytes i dag, skal dekkes av de brukerne som mottar tjenesten. En gene-

rasjon brukere skal ikke subsidiere neste generasjon, eller motsatt. 
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er i bruk. Avgrensning av hva som defineres som varig driftsmiddel etter kommuneloven vurderes i hen-

hold til KRS 150 og KRS 451.  

 

En forutsetning for å kunne beregne korrekte årlige kapitalkostnader, er at slike anskaffelser er definert 

og avgrenset fra øvrige anskaffelser i kommunen. Årlige kapitalkostnader består av to elementer: 

 Avskrivningskostnader; kostnadsfordeling av anskaffelseskost over anleggets levetid. 

 Alternativkostnaden (kalkulatorisk rentekostnad); den avkastning kommunen alternativt kunne 

oppnådd ved å plassere penger tilsvarende netto investeringsbeløp i markedet.  

 

Størrelsen på årlig kapitalkostnad bestemmes av følgende komponenter: 

 

 Størrelsen på anleggskostnaden.  

Retningslinjene angir at historisk anskaffelseskostnad skal benyttes ved fastsetting av avskrivnings-

grunnlaget. Videre skal investeringstilskudd/ anleggsbidrag fra eksterne komme til fradrag i anskaf-

felseskostnaden. Byggelånsrenter på nye investeringer trekkes ut av anskaffelseskost. 

 

 Anleggsmidlets økonomiske levetid.  

Lineære avskrivninger52 skal brukes i selvkostkalkylen. Lineære avskrivninger over driftsmiddelets 

økonomiske levetid gir best samlet kostnadsriktighet, tidsriktighet og anvendbarhet ved beregning 

av avskrivninger.  

 

 Fordelingen av anleggskostnad over økonomisk levetid.  

Ved valg av avskrivningsperiode for ulike investeringer legges de perioder som er angitt i Forskrift 

om årsregnskap og årsberetning av 15.12.2000 til grunn. Avskrivningstiden settes etter hvor lang 

økonomisk levetid de ulike driftsmidlene antas å ha; henholdsvis 5, 10, 20, 40 eller 50 år. Videre 

legger retningslinjene opp til at tomter, som ikke avskrives i regnskapet, kan tas inn i selvkostkalky-

len med en avskrivningstid på 50 år. 

 

 Alternativkostnaden (den kalkulatoriske rentekostnaden). 

Beregningsgrunnlaget er årets gjennomsnittlige verdi av netto anskaffelseskostnad (anskaffelses-

kost minus tidligere års avskrivninger) multiplisert med angitt rentesats (kalkylerente). Kalkylerenten 

settes lik 5-årig swaprente med et tillegg på ½ prosentpoeng. Byggelånsrenter trekkes ut av bereg-

ningsgrunnlaget, grunnet alternativkostnadens formål; at kostnadsberegningen ikke skal være av-

hengig av valgt finansieringsform (lån eller egenkapital).  

 

Ifølge retningslinjene skal det i utgangspunktet også foretas beregninger av kapitalkostnader på henfør-

bare driftsmidler og indirekte tjenester. Eks. innfordrings-funksjonens bruk av rådhuset. Tilsvarende for-

delingsnøkler som for de indirekte driftskostnadene kan legges til grunn, men som forenklet beregning 

kan et sjablongmessig påslag på 5 prosent av netto indirekte kostnader for selvkosttjenesten benyttes. 

 

 
 

                                                      
50 Kommunal regnskapsstandard nr. 1 – Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidler, langsiktig og 

kortsiktig gjeld. 
51 Kommunal regnskapsstandard nr. 4 – Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregn-

skapet. 
52 Lineære avskrivninger; å avskrive et driftsmiddel med like store beløp hvert år. 
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Selvkostkalkyle 

Selvkost er en kalkyle over inntekter og kostnader som tar utgangspunkt i regnskapet. Kommuner base-

rer sin selvkostkalkyle (etterkalkyle) på utgifter og inntekter regnskapsført etter kommunelovens regns-

kapsregler.  

 

Over- og underskudd 

Selvkostfond oppstår ved at gebyrinntektene er høyere enn kostnadene knyttet til området. 

I henhold til H-3/14 kan kommunen «framføre et overskudd fra selvkosttjenesten til et senere år (innen-

for en viss periode). I praksis skjer dette gjennom et bundet selvkostfond. Selvkostfondets funksjon er å 

håndtere svingninger i inntekter og kostnader mv. slik at gebyrene kan holdes mer stabile.» 

 

For de fleste tjenester hvor selvkostprinsippet er gjort gjeldende, er det ikke forutsatt at inntektene for 

det enkelte år maksimalt kan tilsvare årskostnaden. I stedet er det forutsatt at inntektene over noen år 

ikke skal overstige kostnadene for årene samlet. Selvkostfondet gir med dette nødvendig fleksibilitet i 

forhold til endringer på inntekts- og kostnadssiden, samt en viss stabilitet i gebyrnivået.  

 

Retningslinjene fastslår at ved negativt resultat i selvkostregnskapet kan dette fremføres mot fremtidige 

overskudd dersom gebyrområdet, gjennom lov eller kommunestyrevedtak, skal ha full kostnadsdekning. 

Underskudd i selvkostkalkylen skal ikke medføre negative selvkostfond i kommunens årsregnskap men 

kun i selvkostkalkylen. I slike tilfeller kan kommunen benytte memoriakonto i balansen.  

 

Hvert selvkostområde skal ha sitt eget selvkostfond, slik at inntekter og kostnader for de enkelte tjenes-

ter kan kontrolleres. 

 

For avsatte midler i selvkostfond skal det beregnes kalkulatorisk rente tilsvarende alternativavkast-

ningen brukerne går glipp av ved at midlene er bundet i selvkostfond. Kalkylerenten er den samme som 

for beregning av alternativkostnaden; 5-årig swaprente med et tillegg på ½ prosentpoeng. Beregnings-

grunnlaget er gjennomsnittlig fondsbeholdning det enkelte år. Selvkostfondets kalkulatoriske renter er lik 

beregningsgrunnlaget multiplisert med kalkylerente.  Ved fremføring av underskudd i selvkostregnska-

pet kan tilsvarende prinsipp benyttes, dersom det gjennom lov eller kommunestyrevedtak er bestemt at 

brukerne fullt ut skal dekke kostnaden. 

 

Retningslinjene fastslår at for å ivareta generasjonsprinsippet må et overskudd (eller underskudd) i ett 

år tilbakeføres til (eller dekkes inn fra) brukerne innen fem år etter at overskuddet (eller underskuddet) i 

selvkostkalkylen oppstod.  

 
Kommunestyrets beslutningsgrunnlag 

Det fremkommer av forurensningsforskriften § 16-1 annet ledd at det stilles krav til kommunestyrets be-

slutningsgrunnlag for vedtak av gebyrsatser for budsjettåret:  

 

«Før kommunen gjør vedtak om gebyrenes størrelse, skal det foreligge et overslag over kommunens 

antatte direkte og indirekte kostnader knyttet til drifts-, vedlikeholds- og kapitalkostnader på henholdsvis 

vann- og avløpssektoren for de nærmeste tre til fem årene. Overslaget skal så vidt mulig utarbeides i 

sammenheng med kommunens rullerende økonomiplan. Det skal også foreligge et overslag over hvilke 

beløp gebyrene antas å innbringe.»  
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Som grunnlag for de årlige vedtak av VA-gebyrene må derfor kommunene utarbeide en selvkostkalkyle 

som omfatter investeringsplaner, drift- og vedlikeholdskostnader og selvkostkalkyle for budsjettåret samt 

for økonomiplanperioden. 

 

Det fremkommer i rapporten fra Norsk Vann53 at kalkylen skal vise hvordan selvkost vil utvikle seg i pe-

rioden og hvilke eventuelle endringer som må gjøres i årsgebyr og tilknytningsgebyr for å oppnå selv-

kostdekning. Oppsettet må videre blant annet vise saldoen på selvkostfondet i økonomiplanperioden, 

utviklingen av selvkost og gebyrinntektene. Kommunestyret får da en mulighet å se behovet for å sette 

gebyrene opp eller ned, og at det tas høyde for eventuelle svingninger i selvkost som krever en stigende 

opptrapping av gebyrene.  

 

 

Note til regnskapet 

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk angir krav til noteinformasjon i standard KRS nr 654. 

Ifølge avsnitt 3.1.3 punkt 10, skal det opplyses om resultatene for gebyrfinansierte selvkosttjenester der 

kommunen fastsetter betalingen etter lov og forskrift, gjerne over flere år. Opplysningene bør omfatte 

inntekter, kostnader, over-/underskudd og budsjettert (vedtatt) versus faktisk dekningsgrad. Videre opp-

lyses om saldo på selvkostfond og bruk av/avsetning til fondene. Standarden er opphevet etter regns-

kapsåret 2019.  

 

Selskost og anbefalinger ved kommunesammenslåing  

Indre Østfold kommune er en sammenslåing fra 1.1.2020 av de tidligere kommunene Trøgstad, Spyde-

berg, Askim, Eidsberg og Hobøl.  

 

Styret i NKRF55 satte i møte 06.05.15 ned en prosjektgruppe for å forberede kontrollutvalgssekretariat 

og revisjonsenhetene på den forestående kommunestrukturreformen. Prosjektets arbeid ble oppsum-

mert i en sjekkliste56 over forhold som krever spesiell oppmerksomhet i en kommunesammenslåing. 

Prosjektgruppen har hatt kontakt med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for å avklare 

ulike problemstillinger. I den forbindelsen har departementet gitt følgende informasjon vedrørende selv-

kost: 

 
 «Dersom kommuner som slår seg sammen, har forskjellig avgiftsnivå og/eller selvkostgrad (f.eks. 
hvis en kommune har vedtatt at gebyrinntektene skal dekke 100 pst. av selvkost, mens den andre 
kommunen har vedtatt at gebyrinntektene skal dekke 80 pst.), må det ved 
sammenslåingstidspunktet avtales felles satser. 
 
Generelt kan kommunen differensiere avgiftsnivået ut fra innbyggernes bruk av tjenestene, men 
ikke ut fra geografi. Adgangen til å differensiere gebyrene innad i kommunen vil avhenge av 
hjemmelsgrunnlaget for det enkelte gebyret. 
 
I prinsippet skal gebyrene dekke kostnadene for tjenestene som innbyggerne har fått, og 
innbyggere i en kommune skal ikke subsidiere innbyggerne i en annen. Kommuner som skal slå 
seg sammen, bør derfor ta sikte på at selvkostfondene ved sammenslåingen er like i størrelse, 
relativt sett. F.eks. kan fondene bygges ned mot null i årene fram mot sammenslåingen. Dette ble 

bl.a. gjort i sammenslåingen mellom Inderøy og Mosvik.» 

 

                                                      
53 Jf. Norsk Vann rapport 210/2015 s. 59. 
54 Fastsatt som KRS av styret i Foreningen GKRS 19.01.2018, med virkning fra regnskapsåret 2018. 
55 Norges kommunerevisorforbund. 
56 «Kommunereform – sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretariat» 
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Informasjon ved kommunesammenslåing  

Det fremkommer publisering på regjeringens nettsider57 at i et godt lokaldemokrati er informasjon og 

dialog en viktig demokratisk verdi og rettighet. Det bør være åpenhet og innsyn mellom politikere og si-

vilsamfunn, og innad i kommunen mellom politikere og administrasjon. 

 

Videre fremkommer det at i omstillingsprosesser med mange berørte, slik en kommunesammenslåing 

er, vil informasjons- og kommunikasjonsbehovet være ekstra stort. Erfaringene fra tidligere sammenslå-

inger58 viser at kommunen ikke må undervurdere betydningen av informasjon om sammenslåingspro-

sessen. Det er viktig at kommunen og de folkevalgte baserer informasjon og dialog på åpenhet og inn-

syn. Det styrker innbyggernes tillit. De kommunene som har størst åpenhet og mulighet for innsyn, har 

også de mest tilfredse innbyggerne.  

 

Det vises til at det er særlig viktig med god informasjon og dialog i forkant av beslutninger som har di-

rekte betydning for befolkningen og lokalsamfunnet. Sammenslåingsprosessen består av en rekke fa-

ser, der mange forhold og spørsmål blir berørt. Rapporten «Å bygge en ny kommune59» viser at formid-

ling, dialog og informasjonshåndtering underveis til dels har vært undervurdert.  

 

Det fremkommer videre i publiseringen fra regjeringen at mangelfull informasjon og dialog kan føre til 

negativt fokus, med uheldige følger for prosessen. Derfor er det viktig å få på plass et system for infor-

masjonshåndtering og kommunikasjon så tidlig som mulig.  

 

 

Problemstilling 2: Er indirekte kostnader beregnet i tråd med lov/forskrift og eventuelle egne ruti-
ner? 

 

I henhold til selvkostprinsippet skal både kostnader og inntekter knyttet til interntjenesten fordeles til den 

aktuelle selvkosttjenesten. Det betyr at det er kommunens netto driftsutgifter som er utgangspunktet for 

fordeling. Retningslinjene angir at metode for henføring av indirekte kostnader i størst mulig grad bør 

reflektere faktisk bruk av interntjenesten, eks. ansattes bruk av personalfunksjon. Der dette vanskelig lar 

seg utføre, kan alternativ fordelingsnøkkel benyttes, eks. hvilken andel selvkosttjenesten utgjør av kom-

munens samlede brutto driftsutgifter.  

 

Fra 2020 gjelder kommunelovens bestemmelser om selvkost i kapittel 15, og det er i tillegg fastsatt 

egen forskrift om selvkost60. I § 4 fremkommer at: 

«Indirekte driftskostnader omfatter kostnader til stabs- og støttetjenester, fellestjenester og kontrollfunk-
sjoner som utfyller eller understøtter selvkosttjenesten. Andelen indirekte driftskostnader som tilordnes 
selvkost, skal gjenspeile selvkosttjenestens bruk av disse tjenestene og funksjonene. 

                                                      
57 https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/Verktoy/lokalde-

mokrativeilederen/kommunen-og-innbyggerne/informasjon-og-kommunikasjon-mellom-kommune-

og-innbyggerne/id2425537/. 
58 http://distriktssenteret.no/2014/10/15/kunnskap-og-erfaringer-fraprosesser-med-kommunesam-
menslaing/. 
59 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/a-bygge-en-ny-kommune---rad-fra-tidligere-sammen-

slainger/id2506700/?ch=6. 
60 FOR-2019-12-11-1731 Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale 

gebyrer (selvkostforskriften). 
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Kostnader til administrativ ledelse, folkevalgte organer etter kommuneloven § 5-1 eller eierorganer skal 
ikke inngå i selvkost.» 

 

Indirekte kapitalkostnader for tjenester og funksjoner som nevnt i § 4 skal enten tilordnes selvkost på 

samme måte som indirekte driftskostnader ved andelsberegning, eller settes lik 5 % av de indirekte 

driftskostnadene etter fratrekk for inntekter som knytter seg til tjenesten61.  

 

Kommunal- og regionaldepartementets retningslinjer angir også konkrete eksempler på enkelte kost-

nadstyper som ikke kan henføres til selvkost: 

«Kostnader knyttet til administrativ ledelse og utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for politisk ledelse 

regnes ikke som henførbare i selvkostkalkylen. Administrative ledere som yter tjenester for betalingstje-

nesten, fordeler denne andelen til betalingstjenesten.» 

 

Under «administrative ledere», slik det brukes i disse retningslinjene, hører: 

 Den administrative ledergruppe sammensatt av administrasjonssjefen og sektorledere (ledere 

for funksjonsområder). Medlemmer av ledergruppen leder ikke selv tjenester, men leder tjenes-

teledere. 

 Folkevalgte organer som kommunestyre, formannskap, faste utvalg, styrer og komiteer. 

 Aktiviteter som understøtter den politiske og administrative ledelse som utarbeidelse av saks-

framlegg for politisk behandling, utarbeidelse av strategiske planer som kommuneplan, økono-

miplan, budsjett, sektorplan osv. 

 

Det fremkommer av retningslinjene at kostnader forbundet med utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for 

politisk ledelse ikke regnes som henførbare (kommuneplaner, økonomiplaner, årsbudsjett mv.). Det kan 

imidlertid gjøres vurderinger av om enkelte aktiviteter vil være nødvendig for tjenesteproduksjonen, slik 

at de likevel kan medtas i selvkostkalkylen for den aktuelle tjenesten.  

 

Videre fremkommer det at stabs- og støttefunksjoner knyttet til planlegging, oppfølging og styring av 

hele kommunen eller av et administrativt ledernivå, i utgangspunktet er en del av administrasjonsfunk-

sjonen, men at deler av slike tjenester kan henføres til betalingstjenesten som indirekte kostnad dersom 

de ytes til betalingstjenesten. 

 

Eksempler på slike funksjoner kan være: 

 Økonomiforvaltning 

 Personalforvaltning 

 Kommuneadvokat/-jurist. 

 

Retningslinjene angir videre at dersom ansatte som jobber direkte med betalingstjenesten yter tjenester 

til administrativ ledelses stab-/støttefunksjon, skal denne andelen ikke inngå i selvkostkalkylen, men for-

deles til stab/støtte. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
61 § 5. 
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Problemstilling 3: Har de tidligere kommunene sørget for god forvaltning av VA-området? 

 

Generelle krav  

Ifølge veilederen fra Norsk Vann62 er kommunen, som eier av vannforsynings- og avløpsanlegg, under-

lagt mange krav i særlovgivning som f.eks. forurensningsloven med forskrifter, plan- og bygningsloven 

med forskrifter, helseberedskapsloven, sivilbeskyttelsesloven, drikkevannsforskriften, og forskrift om 

brannforebygging. Det er også krav til risiko- og sårbarhetsanalyser i henhold til helseberedskapsloven 

og sivilbeskyttelsesloven. Slike analyser skal være grunnlag for kommunens langsiktige mål, strategier, 

prioriteringer og plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet.  

 

Kommunen må ta hensyn til dette regelverk ved utarbeidelse av planer for vedlikehold og investeringer. 

I tillegg bør planene også ta høyde for endret befolkningsgrunnlag og bosettingsstruktur. Det er viktig at 

kommunen har etablert planer for vedlikehold og investeringer for å kunne inkludere riktige kostnader i 

selvkostkalkyler fremover i tid. 

 

For å møte de store investeringsbehovene i sektoren er det nødvendig å kartlegge og planlegge inves-

teringsbehovet i den enkelte kommune og de ulike selskapene. Veilederen fra Norsk Vann63 beskriver 

at hovedplanene for vann- og avløp bør ha et 15-20 års perspektiv for å gjøre riktige beslutninger om 

etablering av infrastrukturen. Det fremkommer også at:  

«Hovedplaner bør revideres hvert fjerde år, for å være oppdatert mht. endringer i rammer og 

krav, og slik at grunnlaget for å utarbeide budsjett og økonomiplan er oppdatert. Siden sektoren 

skal finansieres med gebyrer fra abonnentene, må det utføres selvkostberegninger som viser 

hvordan gebyrene påvirkes av gjennomføringen av hovedplanen. Ved vedtak av en hovedplan 

vil spørsmålet om selvkostperioden være et aktuelt tema. Kan det oppnås selvkostdekning med 

en akseptabel gebyrøkning innenfor 5-årsregelen for praktisering av selvkost, eller bør kommu-

nene bidra med mellomfinansiering i noen år for å hindre for stor belastning på dagens abon-

nenter?» 

 

Det fremkommer av i tidligere veileder fra Norsk Vann64 at når kommunene også har produksjon av tje-

nester i eksternt selskap bør investeringsplanene koordineres for å prioritere tiltakene ut fra behov og 

slik at de samlet utgjør kommunenes økonomiplan for tjenesten. Dersom kommunene eller selskapet 

planlegger større investeringer som gjør at gebyrene må økes, kan kommunen vedta at gebyrene skal 

trappes opp i forkant av investeringen for å utjevne gebyrøkningen over flere år.  

 

Som tidligere nevnt stiller forurensningsforskriften krav i § 16-1 om at kommunestyrets beslutnings-

grunnlag for vedtak av gebyrsatser for budsjettåret skal være et overslag over kommunens antatte di-

rekte og indirekte kostnader knyttet til drifts-, vedlikeholds- og kapitalkostnader på henholdsvis vann- og 

avløpssektoren for de nærmeste tre til fem årene. For at et slik overslag skal være et godt beslutnings-

grunnlag bør de reelle investeringsplanene være innarbeidet.  

 

                                                      
62 Rapport 210/2015 fra Norsk Vann «Veiledning for praktisering av selvkost i vann- og avløpssekto-

ren», s. 24-28.  
63 Rapport 210/2015 fra Norsk Vann «Veiledning for praktisering av selvkost i vann- og avløpssekto-

ren», s. 56.  
64 Selvkostberegninger for VA-tjenestene produsert i kommuner og selskaper – Veileder fra Norsk 

Vann, 20.10.2008. 
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Tilsynsrapporter 

Fylkesmannen og andre statlige organ er tillagt en myndighet å gjennomføre tilsyn innenfor vann- og 

avløpsområdet i forhold til krav som er gitt i lov, forskrift og utslippstillatelser. I tillegg utføres såkalt 

egenkontrollrapportering til Fylkesmannen. Dette er en årlig rapportering til forurensningsmyndighetene. 

Rapporteringsordningen er pålagt virksomheten som et vilkår i tillatelsen.  

 

Revisjonen vil ta utgangspunkt i rapporter og tilbakemeldinger etter tilsyn og egenkontrollrapporteringer 

og de krav og tidsfrister som fremkommer der.  

 

Andre revisjonskriterier 

Videre revisjonskriterier vil også være kommunenes vedtatte budsjetter. 
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 Vedlegg 2 Etterkalkyler 2018 og 2019 

 

 

Etterkalkyler for vann 2018. 

 

Figur 23: Detaljert etterkalkyler for vannområdet fra Momentum med tillegg for balansetall i avlagte regnskaper 

2018.  
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Etterkalkyler for vann 2019.  

 

Figur 24: Detaljert etterkalkyler for vannområdet fra Momentum med tillegg for balansetall i avlagte regnskaper 

2019.  
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Etterkalkyler for avløp 2018. 

 

Figur 25: Detaljert etterkalkyler for avløpsområdet fra Momentum med tillegg for balansetall i avlagte regnskaper 

2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69



60 
 

Etterkalkyler for avløp 2019. 

 

Figur 26: Detaljert etterkalkyler for avløpsområdet fra Momentum med tillegg for balansetall i avlagte regnskaper 

2019.  
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Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 01.02.2021 21/4 

 
 

Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjon "Antikorrupsjonsplaner og tiltak" 

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

«Antikorrupsjonsplaner og tiltak», samt rådmannens uttalelse til rapporten til 
etterretning. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Antikorrupsjonsplaner og tiltak», til etterretning. 
 

 
Fredrikstad, 19.01.2021 
 
 

Vedlegg 
Vedlegg 1: Oppfølgingsrapport «Antikorrupsjonsplaner», datert den 18.januar 2021.  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kommunestyret i Eidsberg kommune sak 19/72, den 04.12.2019 – 

Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Antikorrupsjonsplaner og tiltak» 
 Kontrollutvalget i Eidsberg sak 19/25, den 31.10 2019 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt 

«Antikorrupsjonsplaner og tiltak». 
 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget og kommunestyret i tidligere Eidsberg kommune behandlet en 
forvaltningsrevisjonsrapport som omhandlet kommunens antikorrupsjonsplaner og tiltak i 
2019. I henhold til kommunelovens §23-2, e) skal kontrollutvalget sørge for at vedtak, som 
kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp. 
Kontrollutvalget følger opp vedtaket ved at revisjonen har utformet en oppfølgingsrapport, 
denne ligger som vedlegg 1 til saken. 
 
Kommunestyrets vedtak i sak 19/72, den 04.12.2019 var følgende: 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Antikorrupsjonsplaner og 
tiltak» til orientering, og henstiller administrasjonen i Indre Østfold kommune 
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om å følge opp rapportens tre anbefalinger og iverksette anbefalte tiltak. 
2. Kontrollutvalget i Indre Østfold kommune bes om å vurdere å følge opp 
kommunestyrets vedtak ved å få forelagt oppfølgingsrapport et år etter at 
revisjonsprosjektet er behandlet i kommunestyret. 
 
De tre anbefalinger som skulle følges opp var: 
1. Kommunen bør løpende vurdere og videreutvikle sine retningslinjer og kontrollsystemer. 
Kommunen bør oppdatere personalhåndboken med endringer i arbeidsmiljølovens kapittel 
2A. 
 
2. Eidsberg kommune bør vurdere om man også på politisk nivå bør etablere formelle 
antikorrupsjonsplaner. 
 
3. Eidsberg kommune bør vurdere å skille varsling om korrupsjon og økonomisk mislighold 
fra arbeidsmiljølovens 
varslingsrutiner for feil eller kritikkverdige forhold, gjennom opprettelsen av et 
eksternt varslingsorgan. 
 
Revisjonen har i sin oppfølgingsrapport kontrollert hvorvidt de tre anbefalingene er fulgt opp 
av kommunen. Revisjonens konklusjon er følgende: 
 
«Revisjonen har i denne rapporten vurdert om Eidsberg kommunestyres vedtak i sak 19/72 
og tilhørende anbefalinger er fulgt opp. Revisjonen konkluderer med at samtlige tre 
anbefalinger er fulgt opp av administrasjonen i Indre Østfold kommune.» 
 
Rådmannen har kommet med sin uttalelse til oppfølgingsrapporten. Dette ligger i sin helhet 
Som vedlegg 2 til rapporten. Rådmannen finner rapporten god og dekkende og har ingen 
merknader til rapporten. 

Vurdering 
Samlet sett vurderer sekretariatet at dataene som er benyttet er tilstrekkelig som grunnlag 
for oppfølgingsrapportens vurderinger og konklusjoner. Siden dette er en oppfølgingsrapport 
er det ikke gjennomført kontrollhandlinger av kommunens praksis, det er kontrollert 
kommunens systemer og rutiner, og kontrollhandlingene baserer seg i hovedsak på 
rådmannens tilbakemeldinger på arbeidet med anbefalingene. 
 
Sekretariatet vurderer at rådmannen slutter seg til revisjonens konklusjon. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og rådmannens uttalelse til rapporten 
til etterretning. 
Sekretariatet anbefaler videre at kontrollutvalget legger revisjonens vurderinger og 
konklusjon til grunn i sitt forslag til vedtak i kommunestyret. 
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1 Innledning 

Revisjonen gjennomførte en forvaltningsrevisjon av Eidsberg kommunes arbeid med «antikorrupsjons-

planer og tiltak» i 2019. Rapporten fra revisjonen ble behandlet i kontrollutvalget i sak 19/25 den 31.10.19, 

og i kommunestyret i sak 19/72 den 04.12.19. 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 «Kontrollutvalgets oppfølging av kommunestyrets eller fylkes-

tingets vedtak om revisjoner og eierskapskontroller» fastslår at kontrollutvalget skal påse at kommune-

styrets vedtak om forvaltningsrevisjoner blir fulgt opp, og skal rapportere til kommunestyret om vedtaket 

er fulgt opp. 

Kommunestyret vedtok i sak 19/72 i møte den 04.12.19, at kommunestyrets vedtak skulle følges opp med 

en oppfølgingsrapport levert av revisjonen. Rapporten skal behandles av kontrollutvalget og kommune-

styret. 

Revisjonen vil takke administrasjonen for samarbeidet i forbindelse med gjennomføringen av oppfølgings-

undersøkelsen. 

2 Gjennomføring av undersøkelsen 

 Oppfølgingskriterier 

Formålet med undersøkelsen er å kontrollere om kommunestyrets vedtak i forbindelse med forvaltnings-

revisjonsrapporten er fulgt opp. Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 19/72: 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Antikorrupsjonsplaner og

tiltak» til orientering, og henstiller administrasjonen i Indre Østfold kommune

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

2. Kontrollutvalget i Indre Østfold kommune bes om å vurdere å følge opp

kommunestyrets vedtak ved å få forelagt oppfølgingsrapport et år etter at

revisjonsprosjektet er behandlet i kommunestyret.

Kommunestyret tok forvaltningsrevisjonsrapporten til orientering og henstilte administrasjonen i Indre Øst-

fold kommune om å følge opp rapportens tre anbefalinger og iverksette anbefalte tiltak. Det er disse 

anbefalingene som er gjenstand for oppfølging og kontroll. Oppfølgingsrapporten beskriver hvordan og i 

hvilken grad Indre Østfold kommune har fulgt opp anbefalingene. 

Anbefalingene i rapporten lyder som følger: 

1. Kommunen bør løpende vurdere og videreutvikle sine retningslinjer og kontrollsystemer.

Kommunen bør oppdatere personalhåndboken med endringer i arbeidsmiljølovens kapittel 2A.

2. Eidsberg kommune bør vurdere om man også på politisk nivå bør etablere formelle antikorrup-

sjonsplaner.
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3. Eidsberg kommune bør vurdere å skille varsling om korrupsjon og økonomisk mislighold fra ar-

beidsmiljølovens varslingsrutiner for feil eller kritikkverdige forhold, gjennom opprettelsen av et

eksternt varslingsorgan.

 Metode og datagrunnlag 

Revisjonen har gjort vurderinger på bakgrunn av en analyse av rådmannens redegjørelse for hvordan 

anbefalingene er fulgt opp, samt medfølgende dokumentasjon.  

Rådmannen i Indre Østfold kommune har i e-post til revisjonen datert 30.11.20, oversendt følgende do-

kumentasjon sammen med rådmannens redegjørelse: 

 Etiske retningslinjer

 Rutiner for varsling etter vedtak i kommunestyret

 Habilitetsveileder for folkevalgte i Indre Østfold kommune

 Anskaffelsesreglement IØK

 Anskaffelsesstrategi for Indre Østfold kommune 2020-2023

 Seriøsitetskrav

Rådmannen har fått anledning til å uttale seg om denne oppfølgingsrapporten før behandlingen i kontroll-
utvalget, uttalelsen ligger som vedlegg til rapporten.  

3 Kommunens retningslinjer og kontrollsys-

temer 

Anbefaling 1: Kommunen bør løpende vurdere og videreutvikle sine ret-
ningslinjer og kontrollsystemer. Kommunen bør oppdatere personalhånd-
boken med endringer i arbeidsmiljølovens kapittel 2A. 

 Bakgrunn 

Norske kommuner forvalter store verdier som benyttes til å ivareta fellesskapets beste gjennom blant 

annet å levere grunnleggende tjenester til befolkningen. Det eksisterer risiko for at ledere og medarbei-

dere i en kommune kan misbruke sin posisjon, tillit og makt. Kommunens innbyggere kan også fremme 

særinteresser og utøve press på kommunens ansatte, dette kan være vanskelig å håndtere og sette den 

ansattes integritet på prøve. Kommunen bør forebygge og forhindre at misligheter og korrupsjon skjer og 

sørge for å avdekke slike saker. Gode rutiner for kontroll og oppfølging er viktig for å forebygge og av-

dekke misligheter og korrupsjon.  

I arbeidet med forvaltningsrevisjonsprosjektet ble revisjonen opplyst om at Eidsberg kommune i 2015 

startet et arbeid med å samle ulike rutiner relevante for antikorrupsjonsarbeidet. Dette arbeidet ble forsin-

ket på grunn av kommunesammenslåingen. Dokumentet «Antikorrupsjon i Eidsberg kommune – handling 

mot korrupsjon» ble vedtatt i kommunestyret i Eidsberg kommune 13. februar 2019. I dette dokumentet 

ble det vedtatt rutiner, retningslinjer og prosedyrer som tiltak mot korrupsjon. 

I forbindelse med forvaltningsrevisjonen fikk revisjonen oversendt en rekke av kommunens interne regel-

verk. Dokumentene «Varsling av kritikkverdige forhold» og «Varslingssekretariat» ble sist endret 01.07.17 
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og 06.12.16. Revisjonen kunne ikke se at disse dokumentene var oppdatert i henhold til endringene i 

arbeidsmiljøloven, jf. Arbeidsmiljølovens kapittel 2A. 

 Administrasjonens redegjørelse 

Administrasjonen informerer om i sitt svar at de begynte arbeidet med å etablere ulike rutiner før etable-

ringen av Indre Østfold kommune. De samlede planer, delegasjoner, rutiner og prosedyrer danner ifølge 

administrasjonen en plattform for antikorrupsjonsplaner og tiltak mot korrupsjon. 

Administrasjonen opplyser om at Indre Østfold kommunes varslingsrutiner er oppdatert i henhold til ar-

beidsmiljølovens kapittel 2A i kommunestyrets sak 33/20.  Administrasjonen informerer også om at Indre 

Østfold kommune bruker kvalitetssystemet Compilo. Compilo inneholder et avviks- og varslingssystem 

hvor det kan varsles om feil, systemsvikt og kritikkverdige forhold mv. Kommunens ansatte har tilgang til 

kommunens rutiner i Compilo.  

Det informeres også om at rådmannen vil fortsette arbeidet med å etablere reglement, retningslinjer og 

rutiner som støtter opp under antikorrupsjonsarbeid. Det understrekes også at dette er et kontinuerlig 

arbeid.  

 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen vurderer det som positivt at Indre Østfold kommune har oppdatert sine varslingsrutiner i hen-

holdt til arbeidsmiljølovens kapittel 2A og at det er utarbeidet rutiner som er tilgjengelige for kommunens 

ansatte i kvalitetssystemet Compilo. Revisjonen har anbefalt kommunen løpende å vurdere og videreut-

vikle sine retningslinjer og kontrollsystemer. Rådmannen har bekreftet at arbeidet med rutiner er en kon-

tinuerlig prosess og at dette arbeidet utvikles fortløpende for å supplere og utfylle antikorrupsjonsarbeid-
et i Indre Østfold kommune.

Revisjonen konkluderer med bakgrunn i ovennevnte vurdering at anbefaling 1 er fulgt opp. 

4 Antikorrupsjonsplaner på politisk nivå 

Anbefaling nr. 2: Kommunen bør vurdere om man også på politisk nivå bør 
etablere formelle antikorrupsjonsplaner.  

 Bakgrunn 

Ved politiske beslutningsprosesser ligger ansvaret for arbeidet mot korrupsjon på kommunestyret. Revi-

sjonen hadde i forvaltningsprosjektet et begrenset tilfang av data vedrørende dette området av kommu-

nens antikorrupsjonsarbeid.  

Revisjonen anbefalte kommunen å vurdere om det kunne være behov for å utarbeide konkrete retnings-

linjer for saksbehandling og etisk standard for kommunens politiske organ, tilsvarende de som var etablert 

på administrativt nivå. 
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 Administrasjonens redegjørelse 

Administrasjonen informerer om at Indre Østfold kommune har utarbeidet en habilitetsveileder for folke-

valgte og etiske retningslinjer som gjelder for alle ansatte og folkevalgte. Disse dokumentene sammen 

med den enkeltes verdier og holdninger skal støtte opp under antikorrupsjonsarbeidet og forebygge at 

hendelser oppstår. 

Administrasjonen informerer videre at de etablerte prosedyrer og rutiner evalueres og utvikles videre da 

dette er et kontinuerlig arbeid.   

 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen vurderer det som positivt at Indre Østfold kommune har utarbeidet habilitetsveileder for folke-

valgte og etiske retningslinjer som gjelder for alle ansatte og folkevalgte. Disse retningslinjene bør be-

visstgjøre de folkevalgte sitt ansvar i antikorrupsjonsarbeidet. Revisjonen vurderer at Indre Østfold kom-

mune har etablert og løpende utvikler sine retningslinjer og rutiner i forhold til antikorrupsjonsarbeidet. 

Revisjonen konkluderer med bakgrunn i ovennevnte vurdering at anbefaling 2 er fulgt opp. 

5 Eksternt varslingsorgan 

Anbefaling 3: Kommunen bør vurdere å skille varsling om korrupsjon og 
økonomisk mislighold fra arbeidsmiljølovens varslingsrutiner for feil eller 
kritikkverdige forhold, gjennom opprettelsen av et eksternt varslingsorgan. 

 Bakgrunn 

Kommunen plikter å etablere betryggende system for de ansattes varsling av kritikkverdige forhold på 

arbeidsplassen ifølge arbeidsmiljølovens kapittel 2A. Varslingsreglene skal sikre at ansatte som varsler 

ikke skal kunne utsettes for represalier. I forvaltningsprosjektet ble Eidsberg kommunes system for vars-

ling forstått av revisjonen dithen at varsler som hovedregel skal varsles tjenestevei. Ansatte kunne under 

visse forutsetninger varsle direkte til varslingssekretariatet i Eidsberg kommune. Dette varslingssekreta-

riatet var opprettet hovedsakelig for å sikre ansatte i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser. Revi-

sjonen vurderte i forvaltningsrapporten at det kunne reises spørsmål om ordningen var tilstrekkelig uav-

hengig, samt om ordningen var tilstrekkelig som tiltak for å motvirke og avdekke korrupsjon. Revisjonens 

anbefaling var at kommunen bør vurdere om det bør opprettes et eksternt varslingsorgan for å skille 

varsling om korrupsjon og økonomisk mislighold fra arbeidsmiljølovens varslingsrutiner for feil eller kri-

tikkverdige forhold.   

 Administrasjonens redegjørelse 

Administrasjonen informerer om at Indre Østfold kommune bruker kvalitetssystemet Compilo, og i Com-

pilo har kommunen som tidligere nevnt etablert et avviks- og varslingssystem for feil, systemsvikt, kritikk-

verdige forhold mv. «Rutine for varsling av kritikkverdige forhold i Indre Østfold kommune» er tilgjengelig 

for alle ansatte i Compilo på kommunens intranett.  
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Det er i «Rutine for varsling av kritikkverdige forhold i Indre Østfold kommune» punkt 2 beskrevet hva 

som menes med kritikkverdige forhold: 

 Fare for liv og helse

 Fare for klima eller miljø

 Korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet

 Myndighetsmisbruk

 Uforsvarlig arbeidsmiljø

 Brudd på personopplysningssikkerheten

Under punkt 6 er det beskrevet hvilke kanaler de ansatte kan bruke når de skal varsle: 

 Tjenestevei

 Til varslingsrådet

 Varsling til tilsynsmyndighet

 Varsling til media

I rutinens punkt 7 står det også at ansatte kan velge å varsle anonymt. 

 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen vurderer det som positivt at Indre Østfold kommune har utarbeidet en rutine for varsling av 

kritikkverdige forhold. Ifølge rutinen skal varsleren ivaretas og det er beskrevet flere kanaler som kan 

brukes ved varsling. Det er ikke opprettet eksternt organ spesifikt for varsling av korrupsjon og økonomisk 

mislighold. Kommunen har likevel vurdert sine varslingssystemer og kommer frem til at det skal kunne 

varsles om disse forholdene gjennom flere kanaler både internt og eksternt, og anonymt ved behov. Re-

visjonen vurderer at Indre Østfold kommune har etablert hensiktsmessige ordninger som legger til rette 

for at ansatte skal ha mulighet for å varsle og at de som varsler skal bli ivaretatt. 

Revisjonen konkluderer med bakgrunn i ovennevnte vurdering at anbefaling 3 er fulgt opp.  
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6 Konklusjon 

Revisjonen har i denne rapporten vurdert om Eidsberg kommunestyres vedtak i sak 19/72 og tilhørende 

anbefalinger er fulgt opp. Revisjonen konkluderer med at samtlige tre anbefalinger er fulgt opp av admi-

nistrasjonen i Indre Østfold kommune. 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy 18.01.2020 

Casper Støten (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor 

Lene Eilertsen (sign.) 

revisor 

80



Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

OPPFØLGINGSRAPPORT ANTIKORRUPSJONSPLANER OG TILTAK /9 

7 Dokumentliste 

1. Rådmannens redegjørelse, datert 30.11.20 (vedlegg 1)

2. Etiske retningslinjer

3. Rutiner for varsling etter vedtak i kommunestyret

4. Habilitetsveileder for folkevalgte i Indre Østfold kommune

5. Anskaffelsesreglement IØK

6. Anskaffelsesstrategi for Indre Østfold kommune 2020-2023

7. Seriøsitetskrav

8. Rådmannens uttalelse til oppfølgingsrapport, datert 06.01.2021 (vedlegg 2). 

81



Postadresse 
Postboks 34 
1861 Trøgstad 

Besøksadresse 
Rådhusgata 22 
1830 Askim 

Kontaktinfo 
+47 69 68 10 00 
post@io.kommune.no
www.io.kommune.no 

Foretaksnummer 
Org.nr. 920 123 899 
EHF-nr. 920 123 899 
Kontonr. 3207.29.71298 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 
Lene Eilertsen 
Råkollveien 103 
1664 ROLVSØY 

Din referanse: Vår referanse:  Dato: 

20/40914 - 2 / STARUUD 30.11.2020 

Antikorrupsjonsplaner og tiltak - tilbakemelding på oppfølging av tidligere 
forvaltningsrevisjonsprosjekt i Eidsberg kommune 

Det vises til ovennevnte forvaltningsrevisjonsprosjekt og anmodning om en redegjørelse for hvilke 
tiltak som er iverksatt for å gjennomføre kommunestyrets vedtak. Samt dokumentasjon som viser 
hvordan vedtak er fulgt opp.  

Forvaltningsrevisjonens anbefalinger: 
1. Kommunen bør løpende vurdere og videreutvikle sine retningslinjer og kontrollsystemer.

Kommunen bør oppdatere personalhåndboken med endringer i arbeidsmiljølovens kapittel
2A.

2. Eidsberg kommune bør vurdere om man også på politisk nivå bør etablere formelle
antikorrupsjonsplaner.

3. Eidsberg kommune bør vurdere å skille varsling om korrupsjon og økonomisk mislighold fra
arbeidsmiljølovens varslingsrutiner for feil eller kritikkverdige forhold, gjennom opprettelsen
av et eksternt varslingsorgan.

Administrasjonen har siden før etableringen av Indre Østfold kommune arbeidet med å etablere ulike 
rutiner for Indre Østfold kommune. Rutinene i seg selv har sin spesifikke funksjon mot særskilte 
tema, hvor de samlede planer, delegasjoner, rutiner og prosedyrer i sum vil danne en plattform for 
antikorrupsjonsplaner og tiltak mot korrupsjon. Her kan som eksempler nevnes 
Fellesnemndas/kommunestyrets vedtak i følgende saker: 

- FN-sak 26/19 den 15.03.2019 – Indre Østfold kommune varslingsrutiner for IØK
- FN-sak 46/19 den 27.05.2019 – Etiske retningslinjer for Indre Østfold kommune
- K-sak 33/20 Endring i Indre Østfold kommunes varslingsrutiner
- K-sak 74/20 Anskaffelsesstrategi for Indre Østfold kommune
- K-sak 54/20 Habilitetsveileder for folkevalgte i Indre Østfold kommune

Administrasjonen har så langt ikke satt disse tiltakene i kontektsen antikorrupsjonsplaner og tiltak, 
men hatt fokus på å etablere nødvendige tiltak og rutiner for å ivareta de spesifikke funksjonene som 

Vedlegg 1
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de hver seg har til hensikt å oppfylle. Blant annet følger k-sak 33/20 konkret opp oppdateringen ihht. 
arbeidsmiljølovens kapittel 2A. Videre har Indre Østfold kommune etablert et avvikssystem gjennom 
applikasjonen Compilo for varsling av feil, systemsvikt, kritikkverdige forhold mv. fra 
arbeidsmiljølovens varslingsrutiner. Det vises her til vedlagte rutiner som er etablert i avvikssystemet 
Compilo som alle ansatte har tilgang til gjennom kommunens intranett. Videre vises det til k-sak 
54/20 Habilitetsveileder for folkevalgte i Indre Østfold kommune som henviser til kommunens etiske 
retningslinjer. Vi viser i denne sammenheng også til den politiske behandlingen av sakene på 
kommunens innsynsløsning: 

Saker i fellesnemnda: 
https://innsyn.io.kommune.no/Historisk/askim/wfinnsyn.ashx?response=moteplan&fradato=2019-
01-01T00:00:00 
Saker i kommunestyret: https://innsyn-mote.io.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=moteplan& 

Det vil alltid være den enkelte ansattes verdier og holdninger som utgjør førstelinjeforsvaret i 
antikorrupsjonsarbeidet, og gjennom vedtatte «Etiske retningslinjer for Indre Østfold kommune» og 
«Habilitetsveileder for folkevalgte i Indre Østfold kommune» skal dette gi et nødvendig 
førstelinjeforsvar for både ansatte og folkevalgte. Videre skal prosedyrer og rutiner være tiltak som 
støtter opp under å forebygge at hendelser oppstår. Det er etablert en rekke prosedyrer og rutiner 
for Indre Østfold kommune, og det utvikles fortløpende nye rutiner som skal supplere og utfylle det 
samlede antikorrupsjonsarbeidet i Indre Østfold kommune. 

Rådmannen vil fortsette arbeidet med å etablere reglementer, retningslinjer og rutiner som kan 
støtte opp under antikorrupsjonsarbeidet, men understreker at dette er et kontinuerlig arbeid. 

Vedlagte følger diverse dokumentasjon på etablerte reglementer, retningslinjer og rutiner. 

Med hilsen 

Ståle Ruud 
seksjonsleder 
Seksjon Økonomi og finans 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke underskrift. 

Vedlegg: 
Etiske_retningslinjer_IOK 
Rutine_for_varsling_etter_vedtak_i_kommunestyret_20-05-2020 
Habilitetsveileder for folkevalgte i Indre Østfold kommune 
Anskaffelsesreglement IØK 
Anskaffelsesstrategi for Indre Østfold kommune 2020-2023 
Seriøsitetskrav 

Kopi til: 
Tom-Arne Tørfoss 

Mottakere: 
Østre Viken kommunerevisjon IKS 
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Fra: Georg Smedhus
Til: Eilertsen Lene; IOK Post
Kopi: Betker Jolanta; Støten Casper
Emne: SV: Høringsutkast oppfølgingsrapporter
Dato: onsdag 6. januar 2021 18:14:36
Vedlegg: image002.png

image003.png

Takker for tilsendte rapporter!

Til revisjonen knyttet til «Antikorrupsjonsplaner og tiltak» har vi følgende kommentar:
Rådmannen har gått gjennom rapporten. Vi finner rapporten god og dekkende, og har ingen
merknader.

Til revisjonen knyttet til «Innkjøp» har vi følgende kommentar:
Rådmannen har gått gjennom rapporten. Vi finner rapporten god og dekkende. Vi har to små
kommentarer.
7.2 Rammeavtaler Administrasjonen informerer videre at det per november 2020 jobbes med
rammeavtaler for mat, drikke, tørrvarer, PC-er, mobiltelefoner og periferiutstyr. Det foreligger en
rammeavtale på kjøp av møbler.

Kommentar: Eksisterende rammeavtale på mat, drikke og tørrvarer skal erstattes av ny(-e)
rammeavtaler i løpet av første kvartal 2021.

9. Konklusjon. Kommunen bør videre fokusere på å:
utarbeide rolleoversikt for anskaffelser i tråd med anskaffelsesstrategien.
løpende vurdere om kommunen er tilstrekkelig dekket med rammeavtaler for
varegruppene «mat-varer», «inventar og utstyr» og «IT-utstyr».

Kommentar: Kommunen har i dag rammeavtaler for varegruppene mat og inventar og utstyr.
Rammeavtale for mat utløper og vil bli erstattet av ny rammeavtale første kvartal 2021.
Rammeavtale for inventar og utstyr (møbler) inngått av innkjøpssamarbeidet i 2018 og overført
til ny kommune, løper videre til november 2021.

Georg Smedhus
Rådmann
Indre Østfold kommune
970 63 808 / 69 68 10 00

Fra: Eilertsen Lene <leneil@ovkr.no> 
Sendt: onsdag 6. januar 2021 11:36
Til: IOK Post <post@io.kommune.no>
Kopi: Georg Smedhus <georg.njargel.smedhus@io.kommune.no>; Betker Jolanta
<jolb@ovkr.no>; Støten Casper <cassto@ovkr.no>
Emne: Høringsutkast oppfølgingsrapporter

Til rådmann.

Vedlegg 2
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Revisjonen har ferdigstilt høringsutkast til oppfølgingsrapportene «Innkjøp» og
«Antikorrupsjonsplaner og tiltak» for Indre Østfold kommune som ligger vedlagt.
Rapportene skal behandles i kontrollutvalgets møte 1. februar. Dersom rådmann har
kommentarer til oppfølgingsrapportene, ber vi om at disse oversendes revisjonen
senest innen 13. januar klokken 12. Revisjonen beklager at fristen er noe kortere enn
vanlig. Dersom rådmann ikke har noe å bemerke, ber vi om å få en bekreftelse på det.
Rådmannens tilbakemeldinger vil bli lagt ved rapporten til behandling.

Oppfølgingsrapporten er foreløpig unntatt offentlighet jamfør offentlighetslovens § 5, 2.
ledd (Utsatt innsyn).

Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede.

Med vennlig hilsen
Lene Eilertsen
revisor
_____________________________________

Telefon: 69 30 77 00 Rolvsøy
Telefon: 69 22 31 10 Rakkestad
Mobil: 47 75 25 52

E-mail: leneil@ovkr.no
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/87 
Dokumentnr.: 6 
Løpenr.: 12349/2021 
Klassering: 3014-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 01.02.2021 21/5 

 
 

Oppfølging forvaltningsrevisjon "Innkjøp" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Innkjøp», samt 

rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Innkjøp», til etterretning. 
 
2. Rådmann skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen har utarbeidet 
rolleoversikt over anskaffelser i tråd med anskaffelsesreglementet. 
 

 
Fredrikstad, 19.01.2021 
 
 

Vedlegg 
Vedlegg 1: Oppfølgingsrapport «Innkjøp», datert den 18. januar 2021.  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kommunestyret i Eidsberg sak 19/55, den 08.10.2019 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt 

«Innkjøp» 
 Kontrollutvalget i Eidsberg sak 19/21, den 24.06 2019 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt 

«Innkjøp». 
 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget og kommunestyret i tidligere Eidsberg kommune behandlet en 
forvaltningsrevisjonsrapport som omhandlet kommunens innkjøp i 2019. I henhold til 
kommunelovens §23-2, e) skal kontrollutvalget sørge for at vedtak, som kommunestyret 
treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp. 
Kontrollutvalget følger opp vedtaket ved at revisjonen har utformet en oppfølgingsrapport, 
denne ligger som vedlegg 1 til saken. 
 
Kommunestyrets vedtak i sak 19/55, den 08.10.2019 var følgende: 
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A. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Innkjøp» til orientering, og ber 
administrasjonen i Eidsberg kommune/Indre Østfold kommune å følge opp 
rapportens seks anbefalinger og iverksette anbefalte tiltak. 
 

B. Kontrollutvalget i Indre Østfold kommune følger opp Eidsberg kommunestyrets 
vedtak ved å få forelagt oppfølgingsrapport et år etter at revisjonsprosjektet er 
behandlet i kommunestyret. 
 

Revisjonen ga i sin rapport følgende 6 anbefalinger: 
 
Anbefaling 1: Revisjonen anbefaler at Eidsberg kommune/Indre Østfold kommune utarbeider 
og vedtar en anskaffelsesstrategi så raskt som mulig etter oppstarten av ny kommune 
01.01.2020. 
 
Anbefaling 2: Revisjonen anbefaler at Eidsberg kommune/Indre Østfold kommune vurderer 
å etablere en oversikt over ansatte med innkjøpskompetanse, jf. anskaffelsesreglementets 
målsetting om at det kun er ansatte med budsjettansvar, eller med delegert myndighet, som 
har tillatelse til å gjøre anskaffelser på kommunens vegne. 
 
Anbefaling 3: Revisjonen anbefaler at Eidsberg kommune/Indre Østfold kommune fortsatt 
har fokus på å benytte seg av risikoanalyser som verktøy i internkontrollarbeidet på 
innkjøpsområdet. 
 
Anbefaling 4: Revisjonen anbefaler at Eidsberg kommune/Indre Østfold kommune har et 
sterkt fokus på at anskaffelsesforskriftens krav til dokumentasjon av anskaffelsesprosessen 
følges. Revisjonen anbefaler at det føres anskaffelsesprotokoller i samsvar med 
kommunens anskaffelsesreglement. 
 
Anbefaling 5: Revisjonen anbefaler Eidsberg kommune/Indre Østfold kommune om å 
vurdere om man er tilstrekkelig dekket med rammeavtaler for varegruppene «matvarer», 
«inventar og utstyr» og «IT-utstyr». 
 
Anbefaling 6: Revisjonen anbefaler Eidsberg kommune/Indre Østfold kommune å vurdere 
hvorvidt det hadde vært hensiktsmessig å kontrollere og kvalitetssikre eksterne anskaffelser 
av pleie- og omsorgstjenester. 
 
Revisjonen har i sin oppfølgingsrapport kontrollert hvorvidt de seks anbefalingene er fulgt 
opp av kommunen. Revisjonens vurdering og konklusjon er følgende: 
 
«Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad kommunestyrets vedtak i 
sak 19/55 er fulgt opp. Revisjonen har konkludert med at 4 av 6 anbefalinger er fulgt opp. De 
2 siste anbefalingene konkluderer revisjonen med at er påbegynt, men ikke ferdigstilt.  
 
Kommunen bør videre fokusere på å: 
  
 utarbeide rolleoversikt for anskaffelser i tråd med anskaffelsesstrategien. 
 løpende vurdere om kommunen er tilstrekkelig dekket med rammeavtaler for 

varegruppene «matvarer», «inventar og utstyr» og «IT-utstyr». 
 
Rådmannen har kommet med sin uttalelse til oppfølgingsrapporten. Dette ligger i sin helhet 
som vedlegg 3 til rapporten. 
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Rådmannen skriver blant annet følgende: 
«Vi finner rapporten god og dekkende. Vi har to små kommentarer. 
 
7.2 Rammeavtaler Administrasjonen informerer videre at det per november 2020 jobbes 
med rammeavtaler for mat, drikke, tørrvarer, PC-er, mobiltelefoner og periferiutstyr. Det 
foreligger en rammeavtale på kjøp av møbler. 
 
Kommentar: Eksisterende rammeavtale på mat, drikke og tørrvarer skal erstattes av ny(-e) 
rammeavtaler i løpet av første kvartal 2021. 
 
9. Konklusjon. Kommunen bør videre fokusere på å: 
utarbeide rolleoversikt for anskaffelser i tråd med anskaffelsesstrategien. 
løpende vurdere om kommunen er tilstrekkelig dekket med rammeavtaler for 
varegruppene «mat-varer», «inventar og utstyr» og «IT-utstyr». 
 
Kommentar: Kommunen har i dag rammeavtaler for varegruppene mat og inventar og utstyr. 
Rammeavtale for mat utløper og vil bli erstattet av ny rammeavtale første kvartal 2021. 
Rammeavtale for inventar og utstyr (møbler) inngått av innkjøpssamarbeidet i 2018 og 
overført til ny kommune, løper videre til november 2021.» 

 

Vurdering 
Samlet sett vurderer sekretariatet at dataene som er benyttet er tilstrekkelig som grunnlag 
for oppfølgingsrapportens vurderinger og konklusjoner. Siden dette er en oppfølgingsrapport 
er det ikke gjennomført kontrollhandlinger av kommunens praksis, revisjonen har 
gjennomført vurderinger på bakgrunn av administrasjonens redegjørelse. 
 
Sekretariatet vurderer at rådmannen i hovedsak slutter seg til revisjonens konklusjon, men 
også viser til at arbeidet med rammeavtaler er ytterligere igangsatt. Det står imidlertid ikke 
noe om rammeavtaler for IT-utstyr. Kontrollutvalget kan velge om dette bør presiseres i 
innstilligen til kommunestyret. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og rådmannens uttalelse til rapporten 
til etterretning. 
Sekretariatet anbefaler videre at kontrollutvalget legger revisjonens vurderinger og 
konklusjon til grunn i sitt forslag til vedtak i kommunestyret. Det bør der fremkomme at 
rådmann skal gi kontrollutvalget informasjon når rolleoversikt for anskaffelser i tråd med 
anskaffelsesstrategien er utarbeidet. 
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1 Innledning 

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

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

 

Revisjonen gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjektet «Innkjøp» i Eidsberg kommune i 2019. Rappor-

ten fra revisjonen ble behandlet i kontrollutvalget i sak 19/21 den 24.06.2019, og i kommunestyret i sak 

19/55 den 08.10.2019. Kommunestyret vedtok i sak 19/55 at kommunestyrets vedtak skulle følges opp 

med en oppfølgingsrapport levert av revisjonen. Rapporten skal behandles av kontrollutvalget og kom-

munestyret. 

 

Revisjonen vil takke kommuneadministrasjonen for samarbeidet i forbindelse med gjennomføring av opp-

følgingsundersøkelsen. 

 

2 Gjennomføring av undersøkelsen 

 Oppfølgingskriterier 

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

forvaltningsrevisjonsrapporten er fulgt opp.  

 

Kommunestyret i Eidsberg kommune fattet følgende vedtak i sak 19/55:  

 

A. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Innkjøp» til orientering, og ber administrasjo-

nen i Eidsberg kommune/Indre Østfold kommune å følge opp rapportens seks anbefalinger og 

iverksette anbefalte tiltak. 

 

B. Kontrollutvalget i Indre Østfold kommune følger opp Eidsberg kommunestyrets vedtak ved å få 

forelagt oppfølgingsrapport et år etter at revisjonsprosjektet er behandlet i kommunestyret. 

 

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

denne oppfølgingsrapporten beskrives det hvordan anbefalingene er arbeidet med, og revisjonen gjør 

en vurdering av i hvilken grad administrasjonen har fulgt opp anbefalingene. 

 

Forvaltningsrevisjonsrapportens anbefalinger lyder som følger: 

 

Anbefaling 1: Revisjonen anbefaler at Eidsberg kommune/Indre Østfold kommune utarbeider og 

vedtar en anskaffelsesstrategi så raskt som mulig etter oppstarten av ny kommune 

01.01.2020. 

 

Anbefaling 2: Revisjonen anbefaler at Eidsberg kommune/Indre Østfold kommune vurderer å 

etablere en oversikt over ansatte med innkjøpskompetanse, jf. anskaffelsesreglementets mål-

setting om at det kun er ansatte med budsjettansvar, eller med delegert myndighet, som har 

tillatelse til å gjøre anskaffelser på kommunens vegne. 

 

Anbefaling 3: Revisjonen anbefaler at Eidsberg kommune/Indre Østfold kommune fortsatt har 

fokus på å benytte seg av risikoanalyser som verktøy i internkontrollarbeidet på innkjøpsområ-

det. 
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Anbefaling 4: Revisjonen anbefaler at Eidsberg kommune/Indre Østfold kommune har et 

sterkt fokus på at anskaffelsesforskriftens krav til dokumentasjon av anskaffelsesprosessen 

følges. Revisjonen anbefaler at det føres anskaffelsesprotokoller i samsvar med kommunens 

anskaffelsesreglement. 

 

Anbefaling 5: Revisjonen anbefaler Eidsberg kommune/Indre Østfold kommune om å vurdere 

om man er tilstrekkelig dekket med rammeavtaler for varegruppene «matvarer», «inventar og 

utstyr» og «IT-utstyr». 

 

Anbefaling 6: Revisjonen anbefaler Eidsberg kommune/Indre Østfold kommune å vurdere 

hvorvidt det hadde vært hensiktsmessig å kontrollere og kvalitetssikre eksterne anskaffelser 

av pleie- og omsorgstjenester. 

 

 Metode og datagrunnlag 

Revisjonen ba i e-post til kommunedirektøren datert 08.10.2020 om en redegjørelse for hvilke tiltak som 

er iverksatt som følge av anbefalingene. Revisjonen ba også om at eventuelle iverksatte tiltak dokumen-

teres, for eksempel ved at utarbeidede rutiner, kartlegginger, referater eller lignende dokumentasjon ble 

lagt ved redegjørelsen. 

 

Kommuneadministrasjonen v/ seksjonsleder for anskaffelser har i e-post til revisjonen datert 26.11.2020 

redegjort for fremdrift på kommunens oppfølging av de vedtatte anbefalingene.  

 

Revisjonen har gjennomført vurderinger på bakgrunn av administrasjonens redegjørelse. 

 

Rådmannen har fått anledning til å uttale seg om denne oppfølgingsrapporten før behandlingen i kontroll-

utvalget, uttalelsen ligger vedlagt rapporten. 

92



Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

OPPFØLGINGSRAPPORT INNKJØP 

 

 

/5 

 

3 Anskaffelsesstrategi 

Anbefaling 1: Revisjonen anbefaler at Eidsberg kommune/Indre Østfold 
kommune utarbeider og vedtar en anskaffelsesstrategi så raskt som mulig 
etter oppstarten av ny kommune 01.01.2020. 

 Bakgrunn 

En kommune forvalter fellesskapets økonomiske ressurser og bør derfor opptre som en profesjonell inn-

kjøper. Effektive offentlige innkjøp kan frigjøre ressurser til økt velferd og fornyelse.  

 

Ifølge kommuneloven § 23, punkt 2, andre setning står det at administrasjonssjefen skal sørge for at 

administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnet instrukser, og at den er gjenstand 

for betryggende kontroll. Internkontroll på innkjøpsområdet vil innebære at det vedtas overordnede sty-

ringsdokumenter. 

 

I arbeidet med forvaltningsrevisjonsrapporten ble revisjonen opplyst om at det ikke var utarbeidet en en-

delig, politisk vedtatt anskaffelsesstrategi for Eidsberg kommune. Det forelå heller ikke en vedtatt anskaf-

felsesstrategi for Indre Østfold kommune. Innkjøpskontoret i Askim hadde igangsatt et arbeid med et slikt 

strategidokument. På bakgrunn av dette fremmet revisjonen anbefaling 1. 

 

 Administrasjonens redegjørelse  

Administrasjonen oppgir i sin redegjørelse at Indre Østfold kommune i juni 2020 vedtok anskaffelses-

strategi for perioden 2020-2023. 

 

 Revisjonens vurderinger 

Med bakgrunn i at administrasjonen oppgir at det er utarbeidet og vedtatt en anskaffelsesstrategi, kon-

kluderer revisjonen med at Indre Østfold kommune har fulgt opp anbefaling 1. 
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4 Oversikt innkjøpskompetanse  

Anbefaling 2: Revisjonen anbefaler at Eidsberg kommune/Indre Østfold 
kommune vurderer å etablere en oversikt over ansatte med innkjøpskom-
petanse, jf. anskaffelsesreglementets målsetting om at det kun er ansatte 
med budsjettansvar, eller med delegert myndighet, som har tillatelse til å 
gjøre anskaffelser på kommunens vegne.  

 Bakgrunn 

I arbeidet med forvaltningsrevisjonsrapporten ble revisjonen opplyst om det ikke var noen begrensninger 

på hvem det var som kunne gjøre innkjøp i Eidsberg kommune, men at det ifølge Eidsberg kommunes 

anskaffelsesreglement kun var personer med budsjettansvar som var delegert myndighet til å gjøre an-

skaffelser på kommunens vegne. Eidsberg kommunes anskaffelsesreglement og rutinebeskrivelse ga 

føringer for når innkjøpskontoret skulle knyttes til anskaffelsene.  

 

I forvaltningsrevisjonsrapporten fremmet revisjonen en anbefaling om at kommunen burde etablere en 

oversikt over ansatte med innkjøpskompetanse, jf. anskaffelsesreglementets målsetting om at det kun er 

ansatte med budsjettansvar, eller med delegert myndighet, som har tillatelse til å gjøre anskaffelser på 

kommunens vegne.  

 

 Administrasjonens redegjørelse 

Administrasjonen oppgir i sin redegjørelse at anskaffelser er sentralisert i egen seksjon under kommunal-

område økonomi og virksomhetsstyring (OKV) i Indre Østfold kommune. Seksjonen består av fem rådgi-

vere samt leder. Seksjonens medarbeidere skal være prosessleder i alle anskaffelser over 500 000 kr, jf. 

vedtatt anskaffelsesreglement.  

 

Administrasjonen opplyser videre om at kommunens delegeringsreglement omhandler hvem som har 

fullmakt til å kjøpe inn på vegne av kommunen. Det er i utgangspunktet de som har fått fullmakt som 

bestiller, attestant eller anviser som kan foreta innkjøp. Et av tiltakene i anskaffelsesstrategien er å utar-

beide rolleoversikt for anskaffelser med bestiller, avtaleeier og avtaleforvalter. Denne er pr. november 

2020 under utarbeidelse.  

 

 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen vurderer det som positivt at kommunen har etablert en egen seksjon som jobber med anskaf-

felser. Det er også positivt at de som kan foreta innkjøp på vegne av kommunen har fått fullmakt til dette.  

Med bakgrunn i at kommunen har startet arbeidet med å utarbeide rolleoversikt for anskaffelser, konklu-

derer revisjonen med at oppfølgingen av anbefalingen er påbegynt, men ikke ferdigstilt.   

 

 

 

 

 

94



Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

OPPFØLGINGSRAPPORT INNKJØP 

 

 

/7 

5 Risikoanalyser som verktøy i internkon-

trollarbeidet på innkjøpsområdet 

Anbefaling 3: Revisjonen anbefaler at Eidsberg kommune/Indre Østfold 
kommune fortsatt har fokus på å benytte seg av risikoanalyser som verktøy 
i internkontrollarbeidet på innkjøpsområdet.  

 Bakgrunn 

I forvaltningsrevisjonsrapporten er det beskrevet at det ikke ble gjennomført systematiske risikoanalyser 

knyttet til innkjøp i Eidsberg kommune. Revisjonen vurderte det som uheldig at Eidsberg kommune ikke 

gjennomførte systematiske risikoanalyser knyttet til innkjøp, da manglende risikoanalyser kan gi mulighe-

ter for feilanskaffelser eller andre uheldige hendelser knyttet til innkjøp.  

 

Vertskommunesamarbeidet på innkjøpsområdet gjennomførte risikoanalyser knyttet til de anskaffelsene 

som ble foretatt gjennom dette vertskommunesamarbeidet.  

 

I forvaltningsrevisjonsrapporten ble det gitt en anbefaling om at kommunen bør ha fokus på å benytte seg 

av risikoanalyser som verktøy i internkontrollarbeidet på innkjøpsområdet.  

 

 Administrasjonens redegjørelse 

Administrasjonen oppgir i sin redegjørelse at Indre Østfold kommune anskaffet seg analyseverktøyet 

Ignite Procurement høsten 2020. Dette analyseverktøyet skal hjelpe kommunen i arbeidet med å kart-

legge og kategorisere innkjøpsvolumet samt avdekke eventuelle kjøp utenfor avtale. I Indre Østfold 

kommune er det et større fokus på e-handel som bidrar til økt avtalelojalitet. Høsten 2020 har seksjonen 

anskaffelser avholdt nettbaserte kurs i e-handle for ledere og bestillere på alle kommunalområder.  

 

Administrasjonen presiserer i e-post datert 05.01.21 at risikoanalyser i internkontrollarbeidet ivaretas 

gjennom kommunen sitt porteføljestyringsverktøy. Verktøyet vurderer risikoen i alle anskaffelser med 

hensyn til strategisk betydning, volum/kostnad, sannsynlighet for klage, omdømme etc.  

 

 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen vurderer det som positivt at Indre Østfold kommune har anskaffet seg et analyseverktøy for 

innkjøpsområdet og at det blir avholdt kurs for ledere og bestillere på alle kommunalområder. Det er også 

positivt at Indre Østfold kommune foretar risikovurderinger gjennom et prosjektstyringsverktøy.  

 

Med bakgrunn i administrasjonens redegjørelse, konkluderer revisjonen med at Indre Østfold kommune 

har fulgt opp anbefalingen. 
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6 Dokumentasjon av anskaffelsesprosessen  

Anbefaling 4: Revisjonen anbefaler at Eidsberg kommune/Indre Østfold 
kommune har et sterkt fokus på at anskaffelsesforskriftens krav til doku-
mentasjon av anskaffelsesprosessen følges. Revisjonen anbefaler at det fø-
res anskaffelsesprotokoller i samsvar med kommunens anskaffelsesregle-
ment.  

 Bakgrunn 

Anskaffelsesforskriftens § 7-1 omhandler dokumentasjonsplikt og protokollføring som er tilstrekkelig til å 

begrunne viktige beslutninger i anskaffelsesprosessen. Det er i forvaltningsprosjektrapporten beskrevet 

viktigheten av at krav til dokumentasjon overholdes, da dette vil bidra til å unngå potensielle tvister og 

konflikter. Ifølge Eidsberg kommune sitt innkjøpsreglementet skulle det føres en enkel anskaffelsesproto-

koll fra innkjøpsprosessen.  

 

I forvaltningsprosjektrapporten ble det konkludert med at Eidsberg kommunes innkjøpsreglement med 

tilhørende innkjøpsrutiner var i samsvar med gjeldende regelverk, men at kommunens innkjøpspraksis 

ikke fullt ut møtte de krav som stilles i Lov om offentlige anskaffelser. Dette gjaldt spesielt forskriftskravet 

om å dokumentere anskaffelsesprosessen med anskaffelsesprotokoller. På bakgrunn av dette fremmet 

revisjonen anbefaling 4. 

 

 Administrasjonens redegjørelse 

Administrasjonen skriver i sin redegjørelse at i henhold til Indre Østfold kommunes vedtatte reglement 

for anskaffelser fra juni 2020 skal det skrives protokoll for alle anskaffelser over 100 000 som ikke gjen-

nomføres i kommunens elektroniske konkurransegjennomføringsverktøy. Protokollen skal arkiveres i 

websak1 og administrasjonen skriver videre at denne rutinen blir ytterligere fulgt opp høsten 2020.  

 

 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen vurderer det som positivt at kommunen bruker et elektronisk konkurransegjennomføringsverk-

tøy da dette støtter brukerne i prosesstegene. På bakgrunn av administrasjonens redegjørelse vurderer 

revisjonen at Indre Østfold kommune har utarbeidet reglement som vektlegger dokumentasjon i anskaf-

felsesprosessene. Dokumentasjon av anskaffeleseprosessene er et kontinuerlig arbeid som bør følges 

opp jevnlig og revisjonen merker seg at kommunen har fokus på å følge opp rutinen. Revisjonen konklu-

derer med bakgrunn i ovennevnte vurdering at anbefaling 4 er fulgt opp. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Acos Websak er et dokumenthåndteringssystem. 
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7 Rammeavtaler  

Anbefaling 5: Revisjonen anbefaler Eidsberg kommune/Indre Østfold kom-
mune om å vurdere om man er tilstrekkelig dekket med rammeavtaler for 
varegruppene «matvarer», «inventar og utstyr» og «IT-utstyr».   

 Bakgrunn 

Revisjonen fikk opplyst at Eidsberg kommune hadde en rekke rammeavtaler. De fleste rammeavtalene 

var inngått sammen med de andre kommunene i 5K-samarbeidet, men Eidsberg kommune hadde også 

noen lokale rammeavtaler. I forvaltningsrevisjonsprosjektet valgte revisjonen å kontrollere følgende fem 

vare- og tjenestegrupper:  

 

Medisinsk forbruksmateriell 

Det var inngått en rammeavtale og 96 % av anskaffelsene ble gjort som avrop på inngått rammeavtale i 

2018.  

 

Matvarer 

Det var inngått fire rammeavtaler og 82 % av anskaffelsene ble gjort som avrop på inngåtte rammeavtaler 

i 2018. En leverandør som kommunen ikke hadde rammeavtale med leverte varer og tjenester på over 1 

million kroner i 2018.  

 

Forsikring og alarmsystem 

Denne anskaffelsen var ute på anbud for flere år siden, hadde vært prolongert flere ganger og siste 

gangen med bakgrunn i den forestående kommunesammenslåingen. Da forvaltingsrapporten var under 

utarbeidelse hadde 5K en felles prosess med å innhente anbud.  

 

Inventar og utstyr 

Det var inngått syv rammeavtaler og 30 % av anskaffelsene ble gjort som avrop på inngåtte rammeav-

taler i 2018. Det ble i 2018 gjort anskaffelser for ca. 1,7 millioner kr utenfor de rammeavtaler kommunen 

hadde inngått hvorav to av anskaffelsene var på over 100 000 kr.  

 

IT-utstyr 

Oversikten over Eidsberg kommunes rammeavtaler inneholdt ikke kjøp av IT-utstyr. Kommunen anskaffet 

IT-utstyr for om lag 1,3 millioner kroner i 2018. Kommunen benyttet seg av Indre Østfold Data IKS sin 

rammeavtale tidligere, og i forbindelse med overgangen til IKOMM som driftsleverandør leverte dette 

selskapet IKT-utstyr.  

 

Med bakgrunn i kontrollene i forvaltningsrevisjonsrapporten som kort er beskrevet ovenfor ble det gitt en 

anbefaling til kommunen om at vurdere om man var tilstrekkelig dekket med rammeavtaler for varegrup-

pene «matvarer», «inventar og utstyr» og «IT-utstyr».    

 

 Administrasjonens redegjørelse 

Administrasjonen oppgir i sin redegjørelse at Indre Østfold kommune har anskaffet analyseverktøyet 

Ignite Procurement som skal hjelpe kommunen med å kartlegge og kategorisere innkjøpsvolumet. Dette 

verktøyet skal også avdekke kjøp utenfor avtale, og dette igjen bidrar til økt avtalelojalitet.  
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Administrasjonen informerer videre at det per november 2020 jobbes med rammeavtaler for mat, drikke, 

tørrvarer, PC-er, mobiltelefoner og periferiutstyr. Det foreligger en rammeavtale på kjøp av møbler.  

 

 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen vurderer det som positivt at kommunen har anskaffet et analyseverktøy som skal bidra til økt 

avtalelojalitet og hjelp med å kartlegge og kategorisere innkjøpsvolumet. Dersom dette analyseverktøyet 

brukes aktivt kan det være enklere å planlegge fremtidige innkjøp og inngå rammeavtaler som er i tråd 

med kommunens behov.   

 

Med bakgrunn i at kommunen har startet arbeidet med å inngå rammeavtaler vedrørende de varegrupper 

som ble pekt på i anbefalingen, konkluderer revisjonen med at oppfølgingen av anbefalingen er påbegynt, 

men ikke ferdigstilt. 

 

 

8 Pleie- og omsorgstjenester 

Anbefaling 6: Revisjonen anbefaler Eidsberg kommune/Indre Østfold kom-
mune å vurdere hvorvidt det hadde vært hensiktsmessig å kontrollere og 
kvalitetssikre eksterne anskaffelser av pleie- og omsorgstjenester.   

 Bakgrunn 

Eidsberg kommune hadde kun rammeavtale knyttet til kjøp av vikartjenester på pleie- og omsorgsområ-

det. Revisjonen valgte i forvaltningsrevisjonsprosjektet å kontrollere anskaffelser knyttet til tjenester ret-

tet mot 10 enkeltbrukere i form av akutte behandlingsplasser og BPA-ordninger. Dette omfattet tjenes-

tene til 10 brukere som beløp seg til 18,5 millioner kroner i 2018.  

 

Revisjonen mottok anskaffelsesprotokoller vedrørende anskaffelser fra tre av leverandørene og disse var 

knyttet til kjøp av tjenester for fire brukere. Anskaffelsesprotokollene var underskrevet og med begrun-

nelse for vesentlige valg ved anskaffelsen. Det ble opplyst av økonomisjefen under forvaltningsprosjektet 

at det på den tiden var kunngjort to konkurranser som gjaldt rammeavtaler for brukerstyrt personlig assis-

tent (BPA), samt omsorgs- og avlastningstjenester.   

 

Revisjonen vurderte det som uheldig at det ikke forelå dokumentasjon vedrørende de fleste av de kont-

rollerte anskaffelsene av pleie- og omsorgstjenester, med bakgrunn i dette fremmet revisjonen anbefaling 

6. 

 

 Administrasjonens redegjørelse 

Administrasjonen informerer i sin redegjørelse om at Indre Østfold kommune har rammeavtaler for kjøp 

av personell innenfor pleie- og omsorg, sykepleiere, helsefagarbeidere, leger samt BPA (brukerstyrt per-

sonlig assistent). Det informeres videre om at i disse avtalene blir lønns- og arbeidsforhold til involvert 

personell ivaretatt i tillegg til pris og kvalitet på tjenesten.  
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Administrasjonen opplyser om vedrørende BPA at kommunen har inngått en tjenestekonsesjonsavtale i 

henhold til standardkontrakten (NS 8435). Dette medfører at det undertegnes en egen kontrakt for det 

enkelte oppdrag.  

 

Administrasjonen opplyser videre at Indre Østfold kommune vil endre sitt anskaffelsesreglement slik at 

det tydeliggjøres at kravet om anskaffelsesprotokoll også gjelder for alle tjenester hvor man benytter unn-

taksbestemmelsen i forskrift til lov om offentlige anskaffelser § 30-4.  

 

Administrasjonen informerer også om at det jobbes med ny rammeavtale for omsorgs- og avlastningstje-

nester. Kommunens tjenestetilbud gjennomgås for å sikre lik behandling etter kommunesammenslåingen 

og det gjøres derfor nye vurderinger av alle tilbud.  

 

 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen vurderer det som positivt at Indre Østfold kommune har inngått flere rammeavtaler for kjøp av 

personell innenfor pleie- og omsorgssektoren og at det blir benyttet standardkontrakter (NS 8435). Dette 

vil bidra til bedre kontroll og forutsigbarhet over innkjøp og bidra til at dokumentasjonskrav overholdes.   

 

Revisjonen vurderer også som positivt at anskaffelsesreglementet blir endret slik at det blir tydeliggjort at 

det skal skrives anskaffelsesprotokoll på anskaffelser etter § 30-4 i lov om offentlige anskaffelser.   

 

Revisjonen vurderer at administrasjonen jobber med tiltak for å forbedre anskaffelsesprosessen vedrø-

rende kjøp av pleie- og omsorgstjenester, og konkluderer med bakgrunn i dette at anbefaling 6 er fulgt 

opp.   
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9 Konklusjon 

Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad kommunestyrets vedtak i sak 19/55 er 

fulgt opp. Revisjonen har konkludert med at 4 av 6 anbefalinger er fulgt opp. De 2 siste anbefalingene 

konkluderer revisjonen med at er påbegynt, men ikke ferdigstilt.

 

Kommunen bør videre fokusere på å: 

 

 utarbeide rolleoversikt for anskaffelser i tråd med anskaffelsesstrategien. 

 løpende vurdere om kommunen er tilstrekkelig dekket med rammeavtaler for varegruppene «mat-

varer», «inventar og utstyr» og «IT-utstyr». 

 

 

 

 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy, 18.01.2021 

 

 

 

 

 

 

  

Casper Støten (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor 

Lene Eilertsen (sign.) 

revisor 
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Fra: Lisbeth Skjeldrum <lisbeth.skjeldrum@io.kommune.no> 
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Til: Rukiqi Jehona <jehruk@ovkr.no>
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Hei!

Her kommer svaret fra Indre Østfold kommune. Svaret er angitt med rød skrift.

Ta kontakt med meg hvis du har spørsmål.

Lisbeth Skjeldrum
Seksjonsleder anskaffelser
Indre Østfold kommune
474 83 286 / 69 68 10 00

Vedlegg 1 
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Svar på forvaltningsrapport Anskaffelser i Indre Østfold kommune

Kommunestyrets vedtak i sak 19/55: «Anskaffelser» – Eidsberg kommune, 08.10.2019.



Kommunestyrets vedtak:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Innkjøp til orientering, og ber administrasjonen i Eidsberg kommune/Indre Østfold kommune å følge opp rapportens seks anbefalinger og iverksette anbefalte tiltak. 

1. Kontrollutvalget i Indre Østfold kommune følger opp Eidsberg kommunestyrets vedtak ved å få forelagt oppfølgingsrapport et år etter at revisjonsprosjektet er behandlet i kommunestyret.



Rapportens anbefalinger: 

1. Revisjonen anbefaler derfor at Eidsberg kommune/Indre Østfold kommune utarbeider og vedtar en anskaffelsesstrategi så raskt som mulig etter oppstarten av ny kommune 01.01.2020.

Indre Østfold kommune vedtok i juni 2020 anskaffelsesstrategi for perioden 2020-2023. 



1. Revisjonen anbefaler at Eidsberg kommune/Indre Østfold kommune vurderer å etablere en oversikt over ansatte med innkjøpskompetanse, jf. anskaffelsesreglementets målsetting om at det kun er ansatte med budsjettansvar, eller med delegert myndighet, som har tillatelse til å gjøre anskaffelser på kommunens vegne.

Anskaffelser er sentralisert i egen seksjon under kommunalområde Økonomi og virksomhetsstyring (OKV). Seksjonen består av fem rådgivere samt leder. Ifølge vedtatt anskaffelsesreglement skal seksjonens medarbeidere være prosessleder i alle anskaffelser over 500 000 kr. Kommunens delegeringsreglement sier noe om hvem som har fullmakt til å kjøpe inn på vegne av kommunen. I utgangspunktet er dette kun de som har fått tildelt rolle som bestiller, attestant eller anviser etter fullmakt. Et av tiltakene i anskaffelsesstrategien er å utarbeide rolleoversikt for anskaffelser (bestiller, avtaleeier og avtaleforvalter). Denne er under utarbeidelse pr november 2020.



1. Revisjonen anbefaler at Eidsberg kommune/Indre Østfold kommune fortsatt har fokus på å benytte seg av risikoanalyser som verktøy i internkontrollarbeidet på innkjøpsområdet.

Indre Østfold kommune har høsten 2020 anskaffet analyseverktøyet Ignite Procurement, som skal hjelpe kommunen i arbeidet med å kartlegge og kategorisere innkjøpsvolumet vårt. Dette verktøyet skal også bidra til å avdekke evt kjøp utenfor avtale. Det er et større fokus på e-handel i Indre Østfold kommune. Det vil bidra til økt avtalelojalitet. Seksjon Anskaffelser har høsten 2020 avholdt nettbaserte kurs i e-handel for ledere og bestillere i alle kommunalområdene. 

1. Revisjonen anbefaler at Eidsberg kommune/Indre Østfold kommune har et sterkt fokus på at anskaffelsesforskriftens krav til dokumentasjon av anskaffelsesprosessen følges. Revisjonen anbefaler at det føres anskaffelsesprotokoller i samsvar med kommunens anskaffelsesreglement.

I henhold til kommunens vedtatte reglement for anskaffelser (juni 2020) skal det skrives protokoll for alle anskaffelser over 100 000 som ikke gjennomføres i kommunens elektroniske konkurransegjennomføringsverktøy. Protokollen skal arkiveres i websak. Denne rutinen blir fulgt opp ytterligere høsten 2020. 



1. Revisjonen anbefaler Eidsberg kommune/Indre Østfold kommune om å vurdere om man er tilstrekkelig dekket med rammeavtaler for varegruppene «matvarer», «inventar og utstyr» og «IT-utstyr».

Viser til svar på punkt 3. Det jobbes pr november 2020 med rammeavtaler for mat og drikke og tørrvarer og PC, mobiltelefoner og periferiutstyr. Kommunen har rammeavtale på møbler. 



1. Revisjonen anbefaler Eidsberg kommune/Indre Østfold kommune å vurdere hvorvidt det hadde vært hensiktsmessig å kontrollere og kvalitetssikre eksterne anskaffelser av pleie- og omsorgstjenester.

Indre Østfold kommune har rammeavtaler for kjøp av personell innenfor pleie- og omsorg, sykepleiere, helsefagarbeidere, leger samt BPA (brukerstyrt personlig assistent. I disse avtalene blir lønns- og arbeidsforhold til involvert personell ivaretatt i tillegg til pris og kvalitet på tjenesten. 



For BPA har vi inngått en tjenestekonsesjonsavtale ihht NS 8435. Det betyr at det undertegnes en egen kontrakt for det enkelte oppdrag. Vedtatt anskaffelsesreglement for kommunen sier at det skal utarbeides anskaffelsesprotokoll for anskaffelser over kr 100.000. For tjenesteanskaffelser til enkeltbrukere hvor anskaffelsesforskriftens §30-4 anvendes, registrerer vi at denne rutinen ikke er fulgt i alle tilfeller. Vi vil ta inn i rutinen at kravet om anskaffelsesprotokoll «også gjelder for alle tjenester hvor man benytter unntaksbestemmelsen i anskaffelsesforskriftens §30-4.» 

Anskaffelsesforskriften §30 - 4:

Tjenester til enkeltbrukere

Oppdragsgiveren er ikke forpliktet til å følge del IV, unntatt § 30-7, ved inngåelsen av kontrakter om helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere, forutsatt at:

a. det ikke er mulig å gjennomføre en forsvarlig konkurranse uten å gi ut taushetsbelagte opp-lysninger om brukeren, og

b. brukeren ikke samtykker i å gi ut slike opplysninger, eller bare samtykker i å gi ut slike opplysninger til en eller flere bestemte leverandører.

Det jobbes med ny rammeavtale for omsorgs- og avlastningstjenester. Alle kommunens tjenestetilbud gjennomgås for å sikre lik behandling etter kommunesammenslåingen, og det gjøres derfor nye vurderinger av alle tilbud. 



Bystyrets vedtak i sak 28/19: «Offentlige anskaffelser» – Askim kommune, 05.06.2019.

1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Offentlige anskaffelser» til orientering, og ber administrasjonen følge opp rapportens seks anbefalinger og iverksette anbefalt tiltak. 

1. Kontrollutvalget (i Indre Østfold kommune) følger opp bystyrets vedtak ved å få forelagt oppfølgingsrapport fra Indre Østfold kommunerevisjon IKS et år etter at revisjonsprosjektet er behandlet i kommunestyret. 



Bystyret anbefaler følgende innspill til det strategiske arbeidet framover:

· Bystyret ber administrasjon legge til rette for at lokalt næringsliv ikke ekskluderes fra å legge inn anbud.

Indre Østfold kommune stiller balanserte kontraktsvilkår i sine anskaffelser. Krav og kriterier for klima og miljø skal være egnede og hensiktsmessige. 

I anskaffelsesstrategien er et av hovedmålene at kommunen skal bidra til leverandørutvikling. «Indre Østfold kommune skal øke kompetansen hos lokale leverandører og små- og mellomstore bedrifter som gjør de i stand til å levere tilbud til det offentlige».  Det er også nevnt flere tiltakt i strategien: «Tilby grunnleggende kurs for lokalt næringsliv i hvordan levere tilbud til det offentlige», «Kartlegge det lokale markedet i forkant av anskaffelser der hvor det er hensiktsmessig», «Kommunen skal, der det er hensiktsmessig, gjennomføre konkurranser mellom lokale leverandører» og «Rammeavtaler skal, der det er mulig, fordeles på flere leverandører». I november 2020 vil det bli gjennomført halvdagskurs i offentlige anskaffelser for lokale bedrifter. 



· Miljøhensyn og vurdering av bruk av faste stillinger og fagarbeidere/lærlinger (Oslomodellen, eller tilsvarende ordning) må tas med i det videre arbeidet.

Strategien beskriver at kommunen skal hensynta miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn ved gjennomføring av anskaffelser gjennom å bidra aktivt til å fremme klimavennlige løsninger. Indre Østfold kommune har etablert seriøsitetsbestemmelser for bygg- og anleggsanskaffelser. Disse er, sammen med anskaffelsesstrategien, vedtatt av kommunestyret i juni 2020.


· Bedrifter med varige tilrettelagte arbeidsplasser, reserverte kontrakter, tas hensyn til i det videre arbeidet. 

Anskaffelsesstrategien beskriver at «..kommunen skal fremme et inkluderende arbeidsliv gjennom bruk av reserverte kontrakter og etablere samarbeid med vekstbedrifter»





Rapportens anbefalinger: 

1. Revisjonen anbefaler at Indre Østfold kommune utarbeider og vedtar en anskaffelsesstrategi så raskt som mulig etter oppstarten av ny kommune 01.01.2020.
Indre Østfold kommune vedtok i juni 2020 anskaffelsesstrategi for perioden 2020-2023. I tillegg ble det vedtatt anskaffelsesreglement og seriøsitetskrav for bygg- og anleggsanskaffelser.  



1. Revisjonen anbefaler at det fortsatt holdes fokus på at anskaffelsesreglementets pkt. 2.1 etterleves i praksis.
Punkt 2.1 lyder «Hvem kan anskaffe – Anskaffelse av varer og tjenester i kommunen skal kun gjøres av ansatte som har budsjettdisponeringsmyndighet, eller ansatte som har fått delegert ansvar for å gjennomføre bestillinger/avrop innenfor sitt fagområde. Se egen rolle- og ansvarsbeskrivelse for anskaffelse». (min bemerkning)
Ifølge vedtatt anskaffelsesreglement skal seksjonens medarbeidere være prosessleder i alle anskaffelser over 500 000 kr. Kommunens delegeringsreglement sier noe om hvem som har fullmakt til å kjøpe inn på vegne av kommunen. I utgangspunktet er dette kun de som har fått tildelt rolle som bestiller, attestant eller anviser etter fullmakt. Et av tiltakene i anskaffelsesstrategien er å utarbeide rolleoversikt for anskaffelser (bestiller, avtaleeier og avtaleforvalter). Denne er under utarbeidelse pr november 2020.



1. Revisjonen anbefaler at det igangsatte forbedringsarbeidet når det gjelder avviksregistrering og avvikshåndtering, fortsatt gis fokus inn mot etableringen av Indre Østfold kommune. 
Det er lagt til rette for at kommunens bestillere og avtaleforvaltere kan melde avvik på rammeavtaler gjennom vår digitale avtaleoversikt. Avvik som blir registrert håndteres av seksjon Anskaffelser og tas videre med leverandør, enten direkte, eller i årlige statusmøter. At avvik blir dokumentert er nødvendig for å kunne gjøre forbedringer i leveransene, og det kan også være avgjørende for fremtidig tilbudsevaluering av en leverandør med dokumenterte mangler i sin leveranse. Vi har gjennomført opplæring av alle ledere i regelverk og reglement for anskaffelser (uke 43). Der ble det også pekt på viktigheten av å dokumentere avvik på avtaler. Dette vil bli fulgt opp i tiden fremover. 

Rutiner for anskaffelser ligger både på kommunens intranett og i kommunens kvalitetssystem, Compilo. Meldte avvik i Compilo følges opp av seksjonsleder for Anskaffelser. Høsten 2020 er det kommet inn to avvik. Disse er behandlet og lukket.

  

1. Revisjonen anbefaler Askim kommune/Indre Østfold kommune å vurdere om det er behov for tiltak for ytterligere å øke lojaliteten til inngåtte rammeavtaler for varegruppene medikamenter og matvarer. 
Indre Østfold kommune har høsten 2020 anskaffet analyseverktøyet Ignite Procurement, som skal hjelpe kommunen i arbeidet med å kartlegge og kategorisere innkjøpsvolumet vårt. Dette verktøyet skal også bidra til å avdekke evt kjøp utenfor avtale. Det er i Askim kommune avdekket feil bruk av art for medikamenter i regnskapet. Dette skal være rettet i Indre Østfold kommune. Kommunen skal ut på nye rammeavtaler for mat, drikke og tørrvarer 2020/2021. Dagens avtaler er evaluert. Resultatet av denne evalueringen har gjort at det blir minimum to avtaler - institusjon og andre lokasjoner.  

Det er et større fokus på e-handel i Indre Østfold kommune. Det vil bidra til økt avtalelojalitet. Seksjon Anskaffelser har høsten 2020 avholdt nettbaserte kurs i e-handel for ledere og bestillere i alle kommunalområdene. 



1. Revisjonen anbefaler Askim kommune/Indre Østfold kommune å vurdere hvorvidt det er behov for ytterligere rammeavtaler for kjøp av juridiske tjenester. 
Viser til punkt 4. Indre Østfold kommune har inngått rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester barnevern. Vi vil se nærmere på erfaringstall for 2020 og vurdere ytterligere rammeavtale innenfor dette området fremover. 



1. Revisjonen anbefaler at det føres anskaffelsesprotokoller for anskaffelser med en verdi som er lik eller overstiger kr 100 000. 
I henhold til kommunens vedtatte reglement for anskaffelser (juni 2020) skal det skrives protokoll for alle anskaffelser over kr 100 000 som ikke gjennomføres i kommunens elektroniske konkurransegjennomføringsverktøy. Protokollen skal arkiveres i websak. Denne rutinen følges opp ytterligere. 





Frist for tilbakemelding settes til  30.11.2020. Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede.







Svar på forvaltningsrapport Anskaffelser i Indre Østfold kommune 

Kommunestyrets vedtak i sak 19/55: «Anskaffelser» – Eidsberg kommune, 08.10.2019. 

Kommunestyrets vedtak: 
A. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Innkjøp til orientering, og ber

administrasjonen i Eidsberg kommune/Indre Østfold kommune å følge opp
rapportens seks anbefalinger og iverksette anbefalte tiltak.

B. Kontrollutvalget i Indre Østfold kommune følger opp Eidsberg kommunestyrets vedtak
ved å få forelagt oppfølgingsrapport et år etter at revisjonsprosjektet er behandlet i
kommunestyret.

Rapportens anbefalinger: 
1. Revisjonen anbefaler derfor at Eidsberg kommune/Indre Østfold kommune utarbeider

og vedtar en anskaffelsesstrategi så raskt som mulig etter oppstarten av ny kommune
01.01.2020.
Indre Østfold kommune vedtok i juni 2020 anskaffelsesstrategi for perioden 2020-
2023.

2. Revisjonen anbefaler at Eidsberg kommune/Indre Østfold kommune vurderer å
etablere en oversikt over ansatte med innkjøpskompetanse, jf.
anskaffelsesreglementets målsetting om at det kun er ansatte med budsjettansvar,
eller med delegert myndighet, som har tillatelse til å gjøre anskaffelser på
kommunens vegne.
Anskaffelser er sentralisert i egen seksjon under kommunalområde Økonomi og
virksomhetsstyring (OKV). Seksjonen består av fem rådgivere samt leder. Ifølge
vedtatt anskaffelsesreglement skal seksjonens medarbeidere være prosessleder i alle
anskaffelser over 500 000 kr. Kommunens delegeringsreglement sier noe om hvem
som har fullmakt til å kjøpe inn på vegne av kommunen. I utgangspunktet er dette kun
de som har fått tildelt rolle som bestiller, attestant eller anviser etter fullmakt. Et av
tiltakene i anskaffelsesstrategien er å utarbeide rolleoversikt for anskaffelser (bestiller,
avtaleeier og avtaleforvalter). Denne er under utarbeidelse pr november 2020.

3. Revisjonen anbefaler at Eidsberg kommune/Indre Østfold kommune fortsatt har fokus
på å benytte seg av risikoanalyser som verktøy i internkontrollarbeidet på
innkjøpsområdet.
Indre Østfold kommune har høsten 2020 anskaffet analyseverktøyet Ignite

Procurement, som skal hjelpe kommunen i arbeidet med å kartlegge og kategorisere

innkjøpsvolumet vårt. Dette verktøyet skal også bidra til å avdekke evt kjøp utenfor

avtale. Det er et større fokus på e-handel i Indre Østfold kommune. Det vil bidra til økt

avtalelojalitet. Seksjon Anskaffelser har høsten 2020 avholdt nettbaserte kurs i e-

handel for ledere og bestillere i alle kommunalområdene.

4. Revisjonen anbefaler at Eidsberg kommune/Indre Østfold kommune har et sterkt
fokus på at anskaffelsesforskriftens krav til dokumentasjon av anskaffelsesprosessen
følges. Revisjonen anbefaler at det føres anskaffelsesprotokoller i samsvar med
kommunens anskaffelsesreglement.
I henhold til kommunens vedtatte reglement for anskaffelser (juni 2020) skal det
skrives protokoll for alle anskaffelser over 100 000 som ikke gjennomføres i
kommunens elektroniske konkurransegjennomføringsverktøy. Protokollen skal
arkiveres i websak. Denne rutinen blir fulgt opp ytterligere høsten 2020.

5. Revisjonen anbefaler Eidsberg kommune/Indre Østfold kommune om å vurdere om
man er tilstrekkelig dekket med rammeavtaler for varegruppene «matvarer»,
«inventar og utstyr» og «IT-utstyr».
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Viser til svar på punkt 3. Det jobbes pr november 2020 med rammeavtaler for mat og 
drikke og tørrvarer og PC, mobiltelefoner og periferiutstyr. Kommunen har 
rammeavtale på møbler.  

6. Revisjonen anbefaler Eidsberg kommune/Indre Østfold kommune å vurdere hvorvidt
det hadde vært hensiktsmessig å kontrollere og kvalitetssikre eksterne anskaffelser
av pleie- og omsorgstjenester.
Indre Østfold kommune har rammeavtaler for kjøp av personell innenfor pleie- og
omsorg, sykepleiere, helsefagarbeidere, leger samt BPA (brukerstyrt personlig
assistent. I disse avtalene blir lønns- og arbeidsforhold til involvert personell ivaretatt i
tillegg til pris og kvalitet på tjenesten.

For BPA har vi inngått en tjenestekonsesjonsavtale ihht NS 8435. Det betyr at det

undertegnes en egen kontrakt for det enkelte oppdrag. Vedtatt anskaffelsesreglement

for kommunen sier at det skal utarbeides anskaffelsesprotokoll for anskaffelser over

kr 100.000. For tjenesteanskaffelser til enkeltbrukere hvor anskaffelsesforskriftens

§30-4 anvendes, registrerer vi at denne rutinen ikke er fulgt i alle tilfeller. Vi vil ta inn i

rutinen at kravet om anskaffelsesprotokoll «også gjelder for alle tjenester hvor man

benytter unntaksbestemmelsen i anskaffelsesforskriftens §30-4.»

Anskaffelsesforskriften §30 - 4: 

Tjenester til enkeltbrukere 

Oppdragsgiveren er ikke forpliktet til å følge del IV, unntatt § 30-7, ved inngåelsen av 
kontrakter om helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere, forutsatt at: 

a. det ikke er mulig å gjennomføre en forsvarlig konkurranse uten å gi ut taushetsbelagte opp-
lysninger om brukeren, og

b. brukeren ikke samtykker i å gi ut slike opplysninger, eller bare samtykker i å gi ut slike
opplysninger til en eller flere bestemte leverandører.

Det jobbes med ny rammeavtale for omsorgs- og avlastningstjenester. Alle
kommunens tjenestetilbud gjennomgås for å sikre lik behandling etter
kommunesammenslåingen, og det gjøres derfor nye vurderinger av alle tilbud.

Bystyrets vedtak i sak 28/19: «Offentlige anskaffelser» – Askim kommune, 05.06.2019. 
A. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Offentlige anskaffelser» til orientering, og

ber administrasjonen følge opp rapportens seks anbefalinger og iverksette anbefalt
tiltak.

B. Kontrollutvalget (i Indre Østfold kommune) følger opp bystyrets vedtak ved å få
forelagt oppfølgingsrapport fra Indre Østfold kommunerevisjon IKS et år etter at
revisjonsprosjektet er behandlet i kommunestyret.

Bystyret anbefaler følgende innspill til det strategiske arbeidet framover: 

 Bystyret ber administrasjon legge til rette for at lokalt næringsliv ikke ekskluderes fra
å legge inn anbud.
Indre Østfold kommune stiller balanserte kontraktsvilkår i sine anskaffelser. Krav og
kriterier for klima og miljø skal være egnede og hensiktsmessige.
I anskaffelsesstrategien er et av hovedmålene at kommunen skal bidra til
leverandørutvikling. «Indre Østfold kommune skal øke kompetansen hos lokale
leverandører og små- og mellomstore bedrifter som gjør de i stand til å levere tilbud til
det offentlige».  Det er også nevnt flere tiltakt i strategien: «Tilby grunnleggende kurs
for lokalt næringsliv i hvordan levere tilbud til det offentlige», «Kartlegge det lokale
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markedet i forkant av anskaffelser der hvor det er hensiktsmessig», «Kommunen skal, 
der det er hensiktsmessig, gjennomføre konkurranser mellom lokale leverandører» og 
«Rammeavtaler skal, der det er mulig, fordeles på flere leverandører». I november 
2020 vil det bli gjennomført halvdagskurs i offentlige anskaffelser for lokale bedrifter.  

 Miljøhensyn og vurdering av bruk av faste stillinger og fagarbeidere/lærlinger
(Oslomodellen, eller tilsvarende ordning) må tas med i det videre arbeidet.
Strategien beskriver at kommunen skal hensynta miljø, menneskerettigheter og andre
samfunnshensyn ved gjennomføring av anskaffelser gjennom å bidra aktivt til å
fremme klimavennlige løsninger. Indre Østfold kommune har etablert
seriøsitetsbestemmelser for bygg- og anleggsanskaffelser. Disse er, sammen med
anskaffelsesstrategien, vedtatt av kommunestyret i juni 2020.

 Bedrifter med varige tilrettelagte arbeidsplasser, reserverte kontrakter, tas hensyn til i
det videre arbeidet.
Anskaffelsesstrategien beskriver at «..kommunen skal fremme et inkluderende
arbeidsliv gjennom bruk av reserverte kontrakter og etablere samarbeid med
vekstbedrifter»

Rapportens anbefalinger: 
1. Revisjonen anbefaler at Indre Østfold kommune utarbeider og vedtar en

anskaffelsesstrategi så raskt som mulig etter oppstarten av ny kommune 01.01.2020.
Indre Østfold kommune vedtok i juni 2020 anskaffelsesstrategi for perioden 2020-
2023. I tillegg ble det vedtatt anskaffelsesreglement og seriøsitetskrav for bygg- og
anleggsanskaffelser.

2. Revisjonen anbefaler at det fortsatt holdes fokus på at anskaffelsesreglementets pkt.
2.1 etterleves i praksis.
Punkt 2.1 lyder «Hvem kan anskaffe – Anskaffelse av varer og tjenester i kommunen
skal kun gjøres av ansatte som har budsjettdisponeringsmyndighet, eller ansatte som
har fått delegert ansvar for å gjennomføre bestillinger/avrop innenfor sitt fagområde.
Se egen rolle- og ansvarsbeskrivelse for anskaffelse». (min bemerkning)
Ifølge vedtatt anskaffelsesreglement skal seksjonens medarbeidere være
prosessleder i alle anskaffelser over 500 000 kr. Kommunens delegeringsreglement
sier noe om hvem som har fullmakt til å kjøpe inn på vegne av kommunen. I
utgangspunktet er dette kun de som har fått tildelt rolle som bestiller, attestant eller
anviser etter fullmakt. Et av tiltakene i anskaffelsesstrategien er å utarbeide
rolleoversikt for anskaffelser (bestiller, avtaleeier og avtaleforvalter). Denne er under
utarbeidelse pr november 2020.

3. Revisjonen anbefaler at det igangsatte forbedringsarbeidet når det gjelder
avviksregistrering og avvikshåndtering, fortsatt gis fokus inn mot etableringen av
Indre Østfold kommune.
Det er lagt til rette for at kommunens bestillere og avtaleforvaltere kan melde avvik på
rammeavtaler gjennom vår digitale avtaleoversikt. Avvik som blir registrert håndteres
av seksjon Anskaffelser og tas videre med leverandør, enten direkte, eller i årlige
statusmøter. At avvik blir dokumentert er nødvendig for å kunne gjøre forbedringer i
leveransene, og det kan også være avgjørende for fremtidig tilbudsevaluering av en
leverandør med dokumenterte mangler i sin leveranse. Vi har gjennomført opplæring
av alle ledere i regelverk og reglement for anskaffelser (uke 43). Der ble det også
pekt på viktigheten av å dokumentere avvik på avtaler. Dette vil bli fulgt opp i tiden
fremover.

Rutiner for anskaffelser ligger både på kommunens intranett og i kommunens 
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kvalitetssystem, Compilo. Meldte avvik i Compilo følges opp av seksjonsleder for 
Anskaffelser. Høsten 2020 er det kommet inn to avvik. Disse er behandlet og lukket. 

4. Revisjonen anbefaler Askim kommune/Indre Østfold kommune å vurdere om det er
behov for tiltak for ytterligere å øke lojaliteten til inngåtte rammeavtaler for
varegruppene medikamenter og matvarer.
Indre Østfold kommune har høsten 2020 anskaffet analyseverktøyet Ignite
Procurement, som skal hjelpe kommunen i arbeidet med å kartlegge og kategorisere
innkjøpsvolumet vårt. Dette verktøyet skal også bidra til å avdekke evt kjøp utenfor
avtale. Det er i Askim kommune avdekket feil bruk av art for medikamenter i
regnskapet. Dette skal være rettet i Indre Østfold kommune. Kommunen skal ut på
nye rammeavtaler for mat, drikke og tørrvarer 2020/2021. Dagens avtaler er evaluert.
Resultatet av denne evalueringen har gjort at det blir minimum to avtaler - institusjon
og andre lokasjoner.

Det er et større fokus på e-handel i Indre Østfold kommune. Det vil bidra til økt 
avtalelojalitet. Seksjon Anskaffelser har høsten 2020 avholdt nettbaserte kurs i e-
handel for ledere og bestillere i alle kommunalområdene.  

5. Revisjonen anbefaler Askim kommune/Indre Østfold kommune å vurdere hvorvidt det
er behov for ytterligere rammeavtaler for kjøp av juridiske tjenester.
Viser til punkt 4. Indre Østfold kommune har inngått rammeavtale for kjøp av juridiske
tjenester barnevern. Vi vil se nærmere på erfaringstall for 2020 og vurdere ytterligere
rammeavtale innenfor dette området fremover.

6. Revisjonen anbefaler at det føres anskaffelsesprotokoller for anskaffelser med en
verdi som er lik eller overstiger kr 100 000.
I henhold til kommunens vedtatte reglement for anskaffelser (juni 2020) skal det
skrives protokoll for alle anskaffelser over kr 100 000 som ikke gjennomføres i
kommunens elektroniske konkurransegjennomføringsverktøy. Protokollen skal
arkiveres i websak. Denne rutinen følges opp ytterligere.

Frist for tilbakemelding settes til  30.11.2020. Eventuelle spørsmål kan rettes til 
undertegnede. 
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Fra: Lisbeth Skjeldrum
Til: Eilertsen Lene
Kopi: Støten Casper
Emne: SV: Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Offentlig anskaffelser/ Innkjøp" i Askim og Eidsberg
Dato: tirsdag 5. januar 2021 09:55:27
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Hei!

Her kommer en presisering:

Risikoanalyser i internkontrollarbeidet ivaretas gjennom Indre Østfold kommune sitt
porteføljestyringsverktøy for anskaffelser. Her vurderes risikoen i alle anskaffelser ut fra deres
strategiske betydning, volum/kostnad, sannsynlighet for klage, omdømme etc.
Porteføljestyringsverktøyet var også et verktøy som ble benyttet i tidligere Askim kommune
(vertskommunesamarbeid på innkjøpsområdet for 5K). I tillegg har Indre Østfold kommune
høsten 2020 anskaffet analyseverktøyet Ignite Procurement, som vil hjelpe kommunen i arbeidet
med å kartlegge og kategorisere innkjøpsvolumet vårt. Dette verktøyet vil også være et viktig
bidrag inn i risikoarbeidet ved å avdekke ev. kjøp utenfor avtale og identifisere risikoområder og
innkjøpskategorier hvor vi må iverksette tiltak. Samlet sett vil verktøyene styrke
internkontrollarbeidet, hvor målsetning er å jobbe mer strategisk innen anskaffelsesområdet med
bakgrunn i prioriteringer og risikovurderinger.

Lisbeth Skjeldrum

Sendt fra E-post for Windows 10

Fra: Eilertsen Lene
Sendt: mandag 4. januar 2021 kl. 13:17
Til: Lisbeth Skjeldrum
Kopi: Støten Casper
Emne: VS: Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Offentlig anskaffelser/ Innkjøp" i Askim
og Eidsberg

Hei

Jeg jobber nå med oppfølgingsrapporten vedr. innkjøp.

I anbefaling nr. 3 ble det anbefalt at Eidsberg kommune/Indre Østfold kommune fortsatt
har fokus på å benytte seg av risikoanalyser som verktøy i internkontrollarbeidet på
innkjøpsområdet.

Du svarte følgende:
Indre Østfold kommune har høsten 2020 anskaffet analyseverktøyet Ignite
Procurement, som skal hjelpe kommunen i arbeidet med å kartlegge og kategorisere
innkjøpsvolumet vårt. Dette verktøyet skal også bidra til å avdekke evt kjøp utenfor
avtale. Det er et større fokus på e-handel i Indre Østfold kommune. Det vil bidra til økt
avtalelojalitet. Seksjon Anskaffelser har høsten 2020 avholdt nettbaserte kurs i e-handel
for ledere og bestillere i alle kommunalområdene.

Kan du utdype hvordan dette verktøyet brukes til å utarbeide risikoanalyser, om

Vedlegg 2 
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risikoanalyser utarbeides på en annen måte eller det ikke har blitt utarbeidet
risikoanalyser?
Fint om du kan svare på dette snart da jeg har en frist på å få ferdig
oppfølgingsrapporten førstkommende torsdag.

Med vennlig hilsen
Lene Eilertsen
revisor
_____________________________________

Telefon: 69 30 77 00 Rolvsøy
Telefon: 69 22 31 10 Rakkestad
Mobil: 47 75 25 52

E-mail: leneil@ovkr.no
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Takker for tilsendte rapporter!

Til revisjonen knyttet til «Antikorrupsjonsplaner og tiltak» har vi følgende kommentar:
Rådmannen har gått gjennom rapporten. Vi finner rapporten god og dekkende, og har ingen
merknader.

Til revisjonen knyttet til «Innkjøp» har vi følgende kommentar:
Rådmannen har gått gjennom rapporten. Vi finner rapporten god og dekkende. Vi har to små
kommentarer.
7.2 Rammeavtaler Administrasjonen informerer videre at det per november 2020 jobbes med
rammeavtaler for mat, drikke, tørrvarer, PC-er, mobiltelefoner og periferiutstyr. Det foreligger en
rammeavtale på kjøp av møbler.

Kommentar: Eksisterende rammeavtale på mat, drikke og tørrvarer skal erstattes av ny(-e)
rammeavtaler i løpet av første kvartal 2021.

9. Konklusjon. Kommunen bør videre fokusere på å:
utarbeide rolleoversikt for anskaffelser i tråd med anskaffelsesstrategien.
løpende vurdere om kommunen er tilstrekkelig dekket med rammeavtaler for
varegruppene «mat-varer», «inventar og utstyr» og «IT-utstyr».

Kommentar: Kommunen har i dag rammeavtaler for varegruppene mat og inventar og utstyr.
Rammeavtale for mat utløper og vil bli erstattet av ny rammeavtale første kvartal 2021.
Rammeavtale for inventar og utstyr (møbler) inngått av innkjøpssamarbeidet i 2018 og overført
til ny kommune, løper videre til november 2021.

Georg Smedhus
Rådmann
Indre Østfold kommune
970 63 808 / 69 68 10 00

Fra: Eilertsen Lene <leneil@ovkr.no> 
Sendt: onsdag 6. januar 2021 11:36
Til: IOK Post <post@io.kommune.no>
Kopi: Georg Smedhus <georg.njargel.smedhus@io.kommune.no>; Betker Jolanta
<jolb@ovkr.no>; Støten Casper <cassto@ovkr.no>
Emne: Høringsutkast oppfølgingsrapporter

Til rådmann.

Vedlegg 3
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Revisjonen har ferdigstilt høringsutkast til oppfølgingsrapportene «Innkjøp» og
«Antikorrupsjonsplaner og tiltak» for Indre Østfold kommune som ligger vedlagt.
Rapportene skal behandles i kontrollutvalgets møte 1. februar. Dersom rådmann har
kommentarer til oppfølgingsrapportene, ber vi om at disse oversendes revisjonen
senest innen 13. januar klokken 12. Revisjonen beklager at fristen er noe kortere enn
vanlig. Dersom rådmann ikke har noe å bemerke, ber vi om å få en bekreftelse på det.
Rådmannens tilbakemeldinger vil bli lagt ved rapporten til behandling.
 
Oppfølgingsrapporten er foreløpig unntatt offentlighet jamfør offentlighetslovens § 5, 2.
ledd (Utsatt innsyn).
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede.
 
 
Med vennlig hilsen
Lene Eilertsen
revisor
_____________________________________

Telefon: 69 30 77 00 Rolvsøy
Telefon: 69 22 31 10 Rakkestad
Mobil: 47 75 25 52

E-mail: leneil@ovkr.no 
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Prosjektplan "Barnevern" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Prosjektplan «Barnevern – Internkontroll og oppfølging av barn i fosterhjem» 

godkjennes. 
 
Fredrikstad, 19.01.2021 
 
 

Vedlegg 
Prosjektplan «Barnevern – Internkontroll og oppfølging av barn i fosterhjem», 18.01 2021 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kommunestyresak 49/20, den 20. mai 2020 (Forvaltningsrevisjonsplan 2020/2021) 
KU-sak 20/12, den 2. mars 2020 (Forvaltningsrevisjonsplan 2020/2021) 

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 to hovedproblemstillinger: 
 

1. Blir barnevernstjenestens arbeid i tilstrekkelig grad planlagt, kontrollert, og ved behov 
korrigert? 

 
2. Sørger kommunen for at barn som bor i fosterhjem får den oppfølgingen de har krav 

på?  
 
Revisjonen antar at det vil gå med 400 timer +/- 10 % til dette prosjektet. Rapporten vil være 
klar til behandling i september 2021. 

 

Vurdering 
Sekretariatet finner problemstillingene relevante i forhold til omtalen i 
forvaltningsrevisjonsplanen. Planlagt ressursbruk er høyere enn et gjennomsnittlig 
forvaltningsrevisjonsprosjekt. Dette fordi revisjonen legger opp til et stort omfang av 
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metodiske tilnærminger, herunder dokumentanalyse, intervju, spørreundersøkelse og 
mappegjennomgang. 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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INDRE ØSTFOLD 

18. JANUAR 2021    

PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 

Barnevern –  
Internkontroll og 
oppfølging av barn 
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1 Bakgrunn for prosjektet 

Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget. 

 

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

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

av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak.  

 

Plan for forvaltningsrevisjon 2020 ble vedtatt i kommunestyret 20. mai 2020, sak 049/20. Planen bygger 

på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen. Barnevern er det neste prosjektet som skal gjen-

nomføres i planperioden. I risiko- og vesentlighetsvurdering fra 2020 skriver vi følgende om risiko på 

området: 

 

«Barnevern er et tema som ble drøftet i kontrollutvalgets workshop og i møtet med rådmannen og ordfø-

rer. Dette området har det vært knyttet betydelige utfordringer til i flere av de tidligere kommunene. Kon-

trollutvalget løftet blant annet frem den sprikende kvaliteten og kostnadene mellom de tidligere kommu-

nene, og at det er risiko for at kommunen kommer dårligere ut kostnadsmessig opp mot sammenlignbare 

kommuner. I møte med rådmannen og ordfører ble barnevern trukket frem som et av de største risikoom-

rådene i den nye kommunen både som følge av den generelle utfordringen kommunene i Indre Østfold 

har på området, og som følge av utfordringer ved kommunesammenslåingen. Imidlertid signaliserte råd-

mannen at dette prosjektet kan være mest egnet å gjennomføre etter at den nye virksomheten har vært i 

drift en stund. 

 

Det er i forrige valgperiode gjennomført to forvaltningsrevisjonsprosjekt på området barnevern i de tidli-

gere kommunene. Eidsberg kontrollutvalg behandlet en rapport om fosterhjem i 2019, der det ble avdek-

ket avvik ved viktige deler av saksbehandlingen, deriblant manglende skriftliggjøring av rutiner, mang-

lende oppfølging av enkelte rutiner, manglende politiattester, avvik ved håndtering av bekymringsmel-

dinger og mangler i rutiner og praksis for fosterhjemsgodtgjørelse med mer. Det er foreløpig ikke utarbei-

det oppfølgingsrapport med bakgrunn i dette prosjektet. 

 

Askim kommune hadde i 2015 også et forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende barnevernet, da med 

fokus på arbeidsmiljø og internkontroll. I 2018 behandlet kontrollutvalget oppfølgingsrapport i forbindelse 

med dette prosjektet. Der konkluderte revisjonen med at samtlige anbefalinger vedrørende arbeidsmiljø 

var fulgt opp, med unntak av den som angikk utarbeidelse av stillingsbeskrivelser, som ble vurdert som 

delvis utført (anbefaling 4). Kun 1 av de 4 anbefalingene som angikk internkontroll ble vurdert som fulgt 

opp. Revisjonen avdekket blant annet at barneverntjenesten ikke hadde implementert Compilos doku-

mentmodul, som skulle inneholde barnevernets rutiner, prosedyrer, mål for tjenesten og forbedringsar-

beidet, samt være verktøyet for en løpende systematisk gjennomgang av rutinene med ansatte. 

 

Spørreundersøkelsene fra de overordnede analysene fra 2018 som ble gjennomført i de fem tidligere 

kommunene, viser at barneverntjenesten var et av områdene som gjennomgående ble høyest prioritert 

som aktuelt for forvaltningsrevisjon. I årsmeldingene/ beretningene for 2018 i de fem kommunene er det 

rapportert på barneverntjenesten. Revisjonen ser at Hobøl kommune oppga at det i løpet av 2018 har 

vært utfordrende å sørge for god nok bemanning i tjenesten samtidig som kommunesammenslåingspro-

sessen har beslaglagt mye ressurser. Spydeberg oppga også i sin årsmelding at rekruttering og langvarig 

sykdom har vært en utfordring i barneverntjenesten. Samtlige tidligere kommuner som nå er sammenslått 

hadde utfordringer med å overholde 3-månedersfristen for gjennomføring av undersøkelser i barneverns-

saker, til tross for at det var blitt gjort forbedringer de siste årene frem til 2018. Askim oppgir også at 

knapphet på tiltaksressurser i barneverntjenesten har ført til ventetid for hjelpetiltak, også i familier med 

alvorlig problematikk. 
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Vurdering 

De tidligere kommunene har hatt betydelige utfordringer innen barnevern/fosterhjem. Rådmannen bekref-

ter også at dette fortsatt er et utfordrende område for Indre Østfold kommune. Barneverntjenesten i Indre 

Østfold kommune er nå samlokalisert i Mysen, dette kan bety et styrket fagmiljø og bedre tjenester til 

innbyggerne. Det kan likevel være risiko tilknyttet til en slik omstillingsprosess de ansatte i barnevernet 

nå går igjennom. 

 

Revisjonen vurderer ut fra informasjonen som har blitt presentert at risikoen for at feil inntreffer er høy for 

dette området. Området kan også sies å ha høy vesentlighet, både med bakgrunn i de konsekvenser det 

kan ha for barns liv og helse dersom tjenesten ikke fungerer som forutsatt, og med bakgrunn i den øko-

nomiske risikoen kommunen utsettes for på kort og lang sikt, for eksempel med tanke på eventuelle er-

statningssøksmål som følge av feil kommunen har begått. 

 

Barnevernet er også gjenstand for stor oppmerksomhet også nasjonalt og internasjonalt, spesielt med 

tanke på domfellelsene mot den norske staten i den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). Dette 

vil muligens føre til at barnevernet i Norge må endre sin praksis i fremtiden. 

 

Dersom kontrollutvalget velger dette prosjektet, bør utvalget drøfte om prosjektet skal gjennomføres i 

2020 eller 2021. Et moment kontrollutvalget bør ta hensyn til er store endringer i virksomheten i forbin-

delse med sammenslåingen, dette kan vurderes i retning av at det er mest hensiktsmessig å gjennomføre 

revisjon i 2021. Revisjonen anbefaler kontrollutvalget at oppfølgingsrapporten angående 2019-prosjektet 

«Fosterhjem», bestilt av Eidsberg kommunestyre ikke gjennomføres dersom dette området velges. Det 

vil etter revisjonens oppfatning være mer effektiv bruk av ressurser å innarbeide tematikken i anbefa-

lingene fra den tidligere rapporten inn i et nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt for Indre Østfold kommune.» 

 

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

 

I tillegg er det gjennomført oppstartsmøte med administrasjonen 8. januar 2021.  

 

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 anbe-

falinger. 

 

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

 

Revisjonen kan gjøre mindre endringer i problemstillinger og avgrensninger. Større endringer avklares 

med sekretariatet og ved behov ved kontrollutvalget. 

 

 

3 Problemstillinger og avgrensninger 

Revisjonen foreslår følgende problemstillinger: 
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1. Blir barnevernstjenestens arbeid i tilstrekkelig grad planlagt, kontrollert, og ved behov 

korrigert? 

 

Revisjonen vil ta utgangspunkt i forskrift om internkontroll for barneverntjenesten og undersøke om 

tjenesten har etablert en internkontroll for sin virksomhet.  

 

 

2. Sørger kommunen for at barn som bor i fosterhjem får den oppfølgingen de har krav på?  

 

Revisjonen vil blant annet se nærmere på barneverntjenestens arbeid med omsorgsplaner, gjennom-

føring av fosterhjemsbesøk og tilsynsbesøk, og journalføring av samtaler med barn og barnevernfag-

lige vurderinger. I tillegg vil revisjonen undersøke om det er lagt til rette for at barn som bor i fosterhjem 

får medvirke i egen sak, om fosterforeldre får nødvendig råd og veiledning, samt barneverntjenestens 

oppfølging av biologiske foreldre. 

 

4 Revisjonskriterier 

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

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

med basis i autoritative kilder. Også kommunens egne retningslinjer kan utgjøre revisjonskriterier. Revi-

sjonskriteriene er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik/svakheter. Fakta vurderes opp mot 

revisjonskriteriene, og disse vurderingene danner grunnlaget for de konklusjoner som trekkes. I dette 

prosjektet vil vi ta utgangspunkt i følgende kilder når vi utleder revisjonskriterier: 

 

 LOV 1992-07-17-100 Lov om barnevernstjenester (barnevernloven). 

 FOR 2005-12-14-1584 Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barne-

verntjenester (internkontrollforskriften). 

 FOR 2003-12-18-1659 Forskrift om fosterhjem.  

 Aktuelle veiledere og utredninger.  

 

5 Metodisk tilnærming og gjennomføring 

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

nedenfor: 

 
Problemstillinger 
 

Revisjonskriterier Databehov Innhentings-/analyse 
metode 

Problemstilling 1 

Blir barnevernstjenestens 

arbeid i tilstrekkelig grad 

planlagt, kontrollert, og 

ved behov korrigert? 

 

Barnevernloven med for-

skrifter, veiledere, forar-

beider og utredninger 

osv. 

 

Informasjon om kommunens ru-

tiner og praksis. 

 

Dokumentanalyse 

 

Intervjuer 

 

Spørreundersøkelse 

 

Mappegjennomgang 

116



Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

PROSJEKTPLAN BARNEVERN – INTERNKONTROLL OG OPPFØLGING AV BARN I FOSTERHJEM 

 

/5 

Problemstilling 2 
Sørger kommunen for at 

barn som bor i fosterhjem 

får den oppfølgingen de 

har krav på?  

 

Barnevernloven med 

forskrifter, veiledere, for-

arbeider og utredninger 

osv. 

 

Informasjon om kommunens ru-

tiner og praksis. 

  

Dokumentanalyse 

 

Intervjuer 

 

Spørreundersøkelse 

 

Mappegjennomgang 

 

6 Prosjektorganisering, ressursbehov og 

fremdriftsplan 

 
Kommentar til ressursrammen 

Revisjonen planlegger alle ordinære forvaltningsrevisjoner med et utgangspunkt på 300 timer. Enkelte 

ganger kan det være behov for en større ressursramme, eksempelvis der det er hensiktsmessig å gjen-

nomføre flere forvaltningsrevisjoner i samme prosjekt, eller det er ønskelig å vurdere praksis i flere enhe-

ter i kommunen. 

 

For å få besvart problemstillingene i dette prosjektet på en best mulig måte har vi valgt å benytte et rikt 

omfang av metodiske tilnærminger (dokumentanalyse, intervju, spørreundersøkelse og mappegjennom-

gang). Vi velger å benytte spørreundersøkelse for å få kunnskap/data om ansattes kjennskap og forstå-

else av barnevernets internkontroll. Ved å benytte spørreundersøkelse har vi mulighet til å nå samtlige 

ansatte i barnevernet og vi vil da få et bedre bilde av situasjonen i virksomheten enn om vi kun benytter 

intervjuer. Videre velger vi å benytte oss av mappegjennomgang på fosterhjemsområdet. Dette vil gi oss 

god kunnskap/data om hvordan fosterhjemssaker faktisk følges opp. Dette er årsaken til at rammen for 

prosjektet er satt til 400 timer +/- 10 %.  

Prosjektdeltakere Kjetil Ramsdal - utførende forvaltningsrevisor 

Bjørnar B. Eriksen – utførende forvaltningsrevisor 

Casper Støten - oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 

Prosjektperiode Februar 2021 – September 2021 

Antall timer 400 +/- 10 % timer 

Vedtaksorgan: Kontrollutvalget i Indre Østfold kommune 

Fremdrift Ferdig  

Når prosjektplan er godkjent i KU 1. februar 2021 

Når rapport er sendt til rådmannen September 2021 

Når rapport er sendt til ØKUS September 2021 

117



ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/87 
Dokumentnr.: 12 
Løpenr.: 15104/2021 
Klassering: 3014-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 01.02.2021 21/7 

 
 

Rullering av plan for forvaltningsrevisjon 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Sekretariatet legger frem saken uten forslag til innstilling. 

 
Fredrikstad, 20.01.2021 
 
 

Vedlegg 
Vedlegg 1. Plan for forvaltningsrevisjon 2020/2021. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU-sak 20/49, den 26.10 2020 (Sak Redegjørelse om utsatt oppfølgingsrapporter 
forvaltningsrevisjon) 
KU-sak 20/45, den 21. september 2020 (Sak Eventuelt) 
 

Saksopplysninger 
I møte den 21. september 2020, la revisjonen frem muntlig at en av fire oppfølgingsrapporter 
på tidligere forvaltningsrevisjoner måtte utsettes til 2021. Kontrollutvalget ba om at denne 
informasjonen skulle legges frem skriftlig til kontrollutvalget til orientering. En slik orientering 
ble lagt frem for kontrollutvalget i deres møte den 26. oktober 2020.  
Det fremkom av redegjørelsen at, etter ønske fra kommunens administrasjon, starter 
arbeidet med oppfølgingsrapport «tiltak og rutiner for reduksjon og forebygging av 
sykefravær», (tidligere Trøgstad kommune) først i 2021. 
 
Det fremkom også at arbeidet med følgende oppfølgingsrapporter igangsettes arbeid med 
og leveres til kontrollutvalget i deres første møte i januar 2021: 
 «Innkjøp» ((Eidsberg) 
 «Antikorrupsjonsplaner og tiltak» (Eidsberg) 
 «Offentlige anskaffelser» (Askim)1 
 

 
1 Denne oppfølgingsrapporten er ikke lagt frem for kontrollutvalget til deres første møte i 2021, 
sekretariatets kommentar. 
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Sekretariatet vurderte at forvaltningsrevisjoner kan virke arbeidsbelastende for en 
kommune, og med mange forvaltningsrevisjoner/ oppfølgingsrevisjoner samtidig kan 
arbeidspresset bli tidkrevende. Sekretariatet hadde derfor forståelse for at en av 
oppfølgingsrapportene utsettes til 2021, og anbefalte kontrollutvalget om å ta saken til 
orientering. Kontrollutvalget tok informasjonen til orientering. 
Kontrollutvalget ønsket også at plan for forvaltningsrevisjon rulleres i deres første møte i 
2021. 
 
Revisjonen har påbegynt arbeidet med følgende forvaltningsrevisjonsprosjekter: 
 Selvkost VA-området (Ferdigstilt januar 2021) 
 Sykehjem – Kvalitet i tjenestene 
 Ansattes medvirkning 
 Beredskapsplanlegging 
 Barnevern (prosjektplan blir behandlet 1.februar) 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget har mulighet til å rullere planverket og gjøre 
endringer hvis behov. Kontrollutvalget kan imidlertid ikke legge til nye områder i planverket 
uten at kommunestyret får det til behandling. 
 
Sekretariatet vurderer også at det er lite hensiktsmessig å endre planen for de prosjekter 
som er igangsatt. Det er slik sett prosjekt 5, (Indre Østfold Brann og redning), prosjekt 7 
(IKT-sikkerhet), Prosjekt 8 (Helsehuset), Prosjekt 9 (Internkontroll) og prosjekt 10 (PPT) som 
kontrollutvalget eventuelt kan rullere i prioritet i planverket, se side 6 i vedlegg 1. 
 
Sekretariatet legger frem saken uten forslag til innstilling. 
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side 2 
Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021 

1. INNLEDNING 

1.1. Hjemmel for forvaltningsrevisjon 

I henhold til kommuneloven kapittel 23, § 23-2 c har kontrollutvalget ansvar for at det 
utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen 
har eierinteresser i.  Etter kommunelovens § 23-3, 1.ledd innebærer 
forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, regelverksetterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra 
kommunestyrets vedtak. 
 
Forvaltningsrevisjon vil for eksempel kunne gå ut på å vurdere om ressursene brukes 
til å løse oppgaver i samsvar med kommunestyrets vedtak, herunder de 
forutsetningene som vedtaket bygger på. Forutsetningene for vedtaket vil ofte ha 
betydning for hvordan kommunestyrets vedtak må forstås. Forvaltningsrevisjon kan 
også gå ut på å vurdere om resultatene til virksomheten er i tråd med målene som er 
satt, og om ressursbruken og virkemidlene er effektive med tanke på å oppnå 
målene, (Prop. 46 L (2017-2018). 
 
Kontrollutvalget har i henhold til kommunelovens § 23-3, andre ledd, første punktum 
en plikt til å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Denne planen skal behandles 
og vedtas i kommunestyret. 

 
Gjennomføring og rapportering på forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god 
kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det 
skal etableres revisjonskriterier for det enkelte prosjekt. Ved gjennomføring av 
prosjekter benyttes standard RSK 001 utarbeidet av NKRF1, ”Standard for 
forvaltningsrevisjon.” 
 

1.2. Hva er forvaltningsrevisjon? 

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har etablert en egen standard (RSK001) og 
veileder for forvaltningsrevisjon. Denne definerer begrepet forvaltningsrevisjon i 
kommunal sammenheng. 
 
Hensikten med en forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer 
effektiv kommunal forvaltning. Når det utføres forvaltningsrevisjon, kan det blant 
annet settet fokus på økonomi, måloppnåelse og oppfølging av lovverk. 
Behovet for forvaltningsrevisjon er stort. Kommunen står overfor betydelige 
utfordringer. Innbyggerne stiller større kvalitet til tjenestene, sentrale myndigheter 
stiller krav til økonomisk effektivitet, men også innhold i tjenester, markeder skaper 
økt konkurranse, og det er ofte manglende samsvar mellom mål og tilgjengelige 
ressurser. Det er også viktig at folkevalgte får nøytral styringsinformasjon. 
 
Dette medfører at kommunene som oftest må rette større fokus på ressursbruk, 
styring og ledelse. Det må styres etter flere variabler enn økonomiske data, med 
evaluering av måloppnåelsen, og det blir stilt større krav til ledelse. 
 
Ved utøvelse av forvaltningsrevisjon bidrar kontrollutvalget blant annet til: 

                                                
1 NKRF - Norges Kommunerevisor Forening 
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 Å påvise forbedringsområder som bidrar til økt produktivitet og måloppnåelse i 
forhold til politiske vedtak og forutsetninger 

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

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

 

1.3 Gjennomføring av forvaltningsrevisjon 

1.3.1 Risiko- og vesentlighetsvurderinger 

Forvaltningsrevisjonsplan skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av 
kommunens virksomhet og selskaper. Risiko- og vesentlighetsvurderinger innebærer 
å vurdere på hvilke områder av kommunens virksomhet, eller i hvilke selskaper, det 
er risiko for vesentlige avvik, og hvor alvorlige konsekvenser disse avvikene vil kunne 
få.  
Hensikten med vurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon. Bestemmelsen i lovverket må forstås slik at det må utarbeides 
en plan som sikrer at det regelmessig gjennomføres forvaltningsrevisjon på de 
områdene hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon, og i et omfang som er 
tilpasset kommunens størrelse, kompleksitet og risiko.  
 
Risiko- og vesentlighetsvurderingen er gjennomført av kommunerevisjon, i samspill 
med kontrollutvalgssekretariatet. Vurderingen er basert på workshop i 
kontrollutvalget, dokumentanalyse, samtale med rådmann/ ordfører, tidligere 
gjennomførte risikovurderinger i 5K-kommunene, samt revisjonens erfaringer. 
  

1.3.2 Arbeidet med prosjektet/syklus i forvaltningsrevisjonsprosess 

Ved utformingen av et forvaltningsrevisjonsprosjekt vil kontrollutvalget avgrense 
temaet slik at prosjektet blir konkret og gir kontrollutvalget de nødvendige 
opplysninger for deres kontroll med kommunen. 
 

Forvaltningsrevisjon skal organiseres som et prosjekt og består av fasene som 
figuren på neste side illustrerer: 
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Syklusen i forvaltningsrevisjon: 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 

 
 

1. Risiko- og 
vesentlighetsvurdering 

2. Kontrollutvalget velger 

områder 

3. Kontrollutvalget og 

kommunestyret vedtar 

forvaltningsrevisjonsplan 

5. Prosjekt gjennomføres 

7. Rådmann svarer skriftlig 

på anbefalinger 

8. Kontrollutvalg behandler 

rapport med anbefalinger, inkl 

administrasjonens 

tilbakemelding 

9. Rapport oversendes 

kommunestyret til behandling 

10. Oppfølgingsrapport 

utarbeides av revisjon ca 1 år 

etter 

kommunestyrebehandling 

11. Oppfølgingsrapport 

behandles i kontrollutvalg og 

kommunestyret 

4. Prosjektplan vedtas i 

kontrollutvalget 

6. Rapport ferdigstilles, med 

verifisering av kontaktperson 
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1.4. Oversikt over gjennomførte prosjekter 

 
I tabellen under vises en oversikt over hvilke forvaltningsrevisjonsprosjekter som fra 
2015 til dags dato er blitt gjennomført i 5K kommunene:  
 

Kommune Prosjekt Årstall for gjennomført 
prosjekt 

Hobøl Krise og beredskapsplaner 2015 

Hobøl Arkiveringssystemer 2016 

Hobøl Pleie og omsorg – forebyggende 
helsetjenester 

2018 

Hobøl Kommunesammenslåing - 
medarbeiderfokus 

2019 

Spydeberg Spesialundervisning 2015 

Spydeberg Internkontroll 2017 

Spydeberg Offentlige anskaffelser/ rutiner for 
internkontroll/ dokumentasjon 

2018 

Spydeberg Sykehjem – fokus på kvalitet Påbegynt 2019 
 

Askim Arbeidsmiljø - barnevern 2015 

Askim Internkontroll 2016 

Askim Grunnskole - Tidlig 
innsats/spesialundervisning 

2017 

Askim Offentlige anskaffelser 2019 

Trøgstad Bygge/dele/plansaksbehandling 2015 

Trøgstad Innkjøp 2017 

Trøgstad Sykefravær 2018 

Trøgstad Compilo (internkontroll) 2019 

Eidsberg Spesialundervisning 2016 

Eidsberg Barnevern 2019 

Eidsberg Innkjøp 2019 

Eidsberg Antikorrupsjonsplaner og tiltak 2019 

 
 

2. Gjennomføring av forvaltningsrevisjon i perioden 2020-2021 

 

2.1 Kontrollutvalgets prioriteringer 
 

I uttrykket ”risiko- og vesentlighetsvurderinger” menes at det skal gjøres en vurdering 
av hvilke områder i kommunens virksomheter det er risiko for vesentlige avvik. Dette i 
forhold til de vedtak, forutsetninger og mål som er satt for virksomheten. 
Med bakgrunn i denne vurderingen skal kontrollutvalget gi forslag til prioritering og 
utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter. 
Et forvaltningsrevisjonsprosjekt krever gjennomsnittlig 300 timer i ressurser. Ut fra 
dette skal det avholdes 8-9 prosjekter i kommende toårsperiode i Indre Østfold 
kommune. 
Kontrollutvalget har i møtet 2.mars 2020, sak 20/12 vurdert det slik at følgende 
områder bør være gjenstand for forvaltningsrevisjon i perioden 2020-2021:  
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I prioritert rekkefølge: 
 

1 Sykehjem – kvalitet i tjenestene 

(Påbegynt) 

2 Ansattes medvirkning 

3 Krise- og beredskapsplaner 

4 Indre Østfold brann og redning 

5 Barnevern 

6 IKT-sikkerhet 

7 Helsehuset 

8 Internkontroll 

9 PPT 

 

Omtalen av prosjektene er hentet fra risiko- og vesentlighetsvurderingen fra Østre 

Viken kommunerevisjon IKS datert 17.02 2020.  

Prosjekt nummer 9 er restanseprosjekt. Det vil si at dette blir gjennomført hvis det er 

timer til det i planperioden, eventuelt hvis det er behov for endringer i planen. 

 

2.2 Kommunestyrets vedtak 

I kommunestyrets sak 49/20 den 20.05 2020 ble følgende områder vedtatt: 
I prioritert rekkefølge: 

 

1 Sykehjem – kvalitet i tjenestene 
(Påbegynt) 

2 Gebyrer på vann og 
avløpsområdet 

3 Ansattes medvirkning 

4 Krise- og beredskapsplaner 

5 Indre Østfold brann og redning 

6 Barnevern 

7 IKT-sikkerhet 

8 Helsehuset 

9 Internkontroll 

10 PPT 
 

I kommunestyrets behandling av saken ble følgende vedtatt i forhold til prosjekt om 
gebyrer på vann og avløpsområdet: 
«Det bes særlig vurdert: 
• Om innbyggerne betaler riktige gebyrer sett i forhold til kostnadene som må til for å 

sikre innbyggerne et godt vann og avløpssystem i årene som kommer. 
• Om gebyrene har fått påslag for urimelig stor andel av kostnader knyttet til overordnet 

administrasjon, politisk styring eller andre kommunale felleskostnader. Her skal også 
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sammenlignes praksis mellom ny og gamle kommuner knyttet til slike påslag, samt 
om Indre Østfolds praksis er i tråd med det som må oppfattes å være normalt i 
landet. 

• Om det stemmer at det gjennom flere år har bygd seg opp store behov for 
investeringer, særlig på avløpssektoren, og om de tidligere kommunene var kjent 
med dette.» 

 
 
 

2.3 Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon 
 

Kontrollutvalget sender hvert år samlet forslag til budsjett for kontrollarbeidet til 
kommunestyret, i henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2. Årsbudsjettet 
for forvaltningsrevisjon utgjør 1400 timer til denne tjenesten. 
 
For tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjoner (4 stk) beregnes det ca 250 timer til 
oppfølgingsrapporter. For hvert nye prosjekt vil det bli avsatt gjennomsnittlig 50 timer 
i ressurser til oppfølging ett år etter at prosjektet er behandlet i kommunestyret.  
Det blir også avsatt ressurser til å gjennomføre risiko- og vesentlighetsvurdering 
hvert andre år, i forkant av utarbeidelse av forvaltningsrevisjonsplan. 
 

2.4 Gjennomføring av forvaltningsrevisjon 

De overordnede føringene for forvaltningsrevisjon vil ligge i plan for 
forvaltningsrevisjon. 
Forvaltningsrevisjonen skal videre underlegges de eksisterende bestemmelser om 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon (jf RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon).  
 
Kommunens valgte revisor gjennomfører forvaltningsrevisjonen i henhold til avtale. 
Kontrollutvalget har fullmakt til å foreta nærmere planlegging av 
forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektbeskrivelser 
og inngå avtaler om gjennomføring med revisjonen. Kontrollutvalget har en egen 
rutinebeskrivelse for bestilling av konkrete prosjekt  
 

2.5 Rapportering til kommunestyret 

Forvaltningsrevisjonsrapporter skal fortløpende sendes til kommunestyret etter 
kontrollutvalgets behandling. Kommunens revisjon skal utarbeide 
oppfølgingsrapporter ett år etter kommunestyre behandling. Disse 
oppfølgingsrapportene skal behandles i kontrollutvalget før de blir sendt til 
kommunestyret for behandling. Generell rapportering fra kontrollutvalget til 
kommunestyret vil ellers skje via kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret. I 
årsmeldingen vises kontrollutvalgets aktivitetsnivå, revisjonens rapporteringer samt 
resultater/oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektene.  
 

2.6 Delegering til kontrollutvalget 

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon skal i henhold til kommunelovens § 23-
3 vedtas av kommunestyret. Etter samme paragraf kan kommunestyret delegere til 
kontrollutvalget å vedta endringer i planen i planperioden ved eventuelle behov for 
dette. 
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Dette gjelder bare hvis kontrollutvalget har fått slik fullmakt fra kommunestyret. Det 
fremgår av forarbeidene til loven at slike fullmakter kan være hensiktsmessige fordi 
risiko- og vesentlighetsvurderinger kan bli uaktuelle, og nye forhold kan komme til, 
slik at det av den grunn oppstår behov for å avvike fra den opprinnelige planen.  
Kommunestyret fattet i sitt møte den 20.05 2020, sak 49/20 ikke vedtak om at 
kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen i planperioden ved 
eventuelle behov for dette.  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/90 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 1821/2021 
Klassering: 3014-192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 01.02.2021 21/8 

 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 som vist i vedlegg 1, tas til orientering 
 

2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering 

 
Fredrikstad, 11.01.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

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

Vurdering 
Årsmeldingen skal gi kommunestyret informasjon om kontrollutvalgets oppgaver og ansvar, 
møte- og informasjonsaktivitet. Årsmeldingen gir også uttrykk for hva som er gjennomført av 
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, samt resultatet og oppfølging 
av disse kontrollene. 
 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar vedlagte årsmelding for 2020 tas til orientering. 
Årsmeldingen oversendes til kommunestyret med følgende forslag vedtak: 

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 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 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. 

 Etterlevelses kontroll 

 

Oppfølging av regnskapsrevisjonen 
Kontrollutvalgets ansvar for å påse at 

regnskapsrevisjonen fungerer på en 

betryggende måte ivaretas blant annet 

gjennom at kontrollutvalget får seg forelagt 

revisjonsplaner, resultater etter 

kvalitetskontroller i revisjonen og 

uavhengighetserklæringer fra 

oppdragsansvarlige revisorer. I tillegg blir 

kontrollutvalget informert om spesielle 

forhold og funn som revisjonen har gjort.   

 

Plan for forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget skal minst en gang i 

valgperioden utarbeide en plan for 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 

Kommunestyret skal vedta planen. 

Kommunestyret kan delegere til 

kontrollutvalget å foreta endringer i 

planperioden. 

 

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 
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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 

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) 

Maragretha Brovold 

Gunn Mælnes 

Ivar Vågen 

 

Kontrollutvalgets møte- og 

informasjonsaktivitet 

Østfold Kontrollutvalgssekretariat har utført 

sekretariats tjenesten i 2020.   

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 2020 avholdt 8 møter. 

Covid-19 situasjonen har preget utvalgets 

møter i den forstand av at tre av åtte møter 

har foregått digitalt via Teams.  

Til sammen har det behandlet i alt 57 saker i 

2020.  

 

Statistikk for de to siste årene: 

 2020 2019 

møter 8 2 

saker 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 2020.  

 

Leder av kontrollutvalget forestår for øvrig 

den uformelle kontakten med den politiske 

ledelse i kommunen. 

 

Rådmannen har vært tilstede i 

kontrollutvalget i tre av åtte møter. 

Rådmannen har gitt orientering om følgende 

tema: 

 Pågående organisasjonsutvikling i 

kommunen 

 

Ved behandling av årsregnskapene for 

Askim, Eidsberg, Hobøl, Trøgstad og 

Spydeberg 2019 var rådmann og 

økonomisjef særskilt invitert til møtet for å 

redegjøre for årets regnskap og resultat.  

 

Behandlede saker i 2020 

I 2020 er regnskapsrevisjon, 

forvaltningsrevisjon og eierskapskontrollen 

utført av Østre Viken kommunerevisjon IKS.  
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Plandokumenter 

Kontrollutvalget har behandlet følgende 

plandokumenter for sin virksomhet: 

 Møteplaner for kontrollutvalget  

 Overordnet revisjonstrategi for 

regnskapsrevisjonen 2020 

 Plan for eierskapskontroll 2020-2023 

 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 

 Budsjett for kontrollarbeidet - 2021 

 
Regnskapsrevisjon 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 

for 2019 

Kontrollutvalget har i 2020 avgitt uttalelse til 

kommunestyret for kommunene Askim, 

Eidsberg, Hobøl, Trøgstad og Spydeberg. 

Uttalelsen gjaldt årsregnskapet for 2019.   

 

Revisjonsberetningen for regnskapsåret 2019 

Resultatet av regnskapsrevisjonen 

rapporteres direkte fra revisjonen til 

kommunestyret gjennom revisjons-

beretningen.  

 

Prosjektregnskap for Fellesnemda 2017 – 

2019. 

Fellesnemda for den nye kommunen 

konstituerte seg i 2017, og påbegynte 

arbeidet med å bygge en ny kommune. 

Fellesnemda er ikke å anse som en egen 

juridisk enhet, men et kommunalt organ 

opprettet i medhold av inndelingsloven. 

Fellesnemdas regnskap er organisert som et 

prosjektregnskap. Indre Østfold 

kommunerevisjon IKS ble valgt til revisor 

for fellesnemda. Fellesnemda har utarbeidet 

et prosjektregnskap for 2017-2019 i henhold 

til «Forskrift om årsregnskap og 

årsberetning» og anbefalinger i GKRS (God 

kommunal regnskapsskikk). Østre Viken 

kommunerevisjon IKS har i september 2020 

avlagt revisjonsberetningen for 2019 til 

prosjektregnskapet for fellesnemda. 

 

Rapport om utført regnskapsrevisjon i 

2019/20 

Rapporten omtaler de lovpålagte oppgavene 

som er utført for å bekrefte kommunens 

årsregnskap samt tilknyttede oppdrag. 

 

 

 

Etterlevelses kontroll: 

I henhold til kommunelovens skal 

regnskapsrevisor se etter om kommunens 

økonomiforvaltning i hovedsak foregår i 

samsvar med bestemmelser og vedtak. 

 
I forbindelse med kommune- og 

regionreformen i 2019/2020 skjedde det 

store omlegginger, og revisjonskomiteen i 

NKRF mente det ikke er hensiktsmessig etter 

lovens intensjon å utføre forenklet 

etterlevelseskontroll for disse kommunene. 

Dette ble begrunnet slik: 

 for kommuner som opphører 31.12.2019 

– Ny lov gjelder enten fra 01.01.20 eller 

fra konstituerende møte, og loven har 

ikke tilbakevirkende kraft. Dette 

impliserer at kravene i ny kommunelov 

for 2019 ikke gjelder for disse 

kommunene. 

 for kommuner som oppstår 01.01.2020 - 

det vil være ny administrasjon og 

økonomiforvaltning fra 01.01.2020 og 

det er ikke formelt økonomiforvaltning å 

ta utgangspunkt for kontroll i for 2019. 

Forvaltningsrevisjon 
I 2020 har kontrollutvalget ikke behandlet 

noen forvaltningsrevisjonsrapporter. 

 

Kontrollutvalget har behandlet tre 

prosjektplaner i 2020 som først ferdigstilles i 

2021: 

 «Selvkostområdet Vann og avløp». 

 «Krise og beredskap» 

 «Ansattes medvirkning» 
 

Oppfølgingskontroller av tidligere 

forvaltningsrevisjons rapporter. 
 

I kontrollutvalgets møte i oktober 2020, la 

revisjonen frem en skriftlig orientering på 

tidligere forvaltningsrevisjoner som måtte 

utsettes til 2021.  Det fremkommer av 

redegjørelsen at, etter ønske fra kommunens 

administrasjon, starter arbeidet med 

oppfølgingsrapport «tiltak og rutiner for 

reduksjon og forebygging av «sykefravær», 

(tidligere Trøgstad kommune) først i 2021. 

Arbeidet med følgende oppfølgingsrapporter 

igangsettes arbeid med og leveres til 
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kontrollutvalget i deres første møte i januar 

2021: 

 «Innkjøp» ((Eidsberg) 

 «Antikorrupsjonsplaner og tiltak» 

(Eidsberg) 

 «Offentlige anskaffelser» (Askim) 

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.  
 
I oktobermøte behandlet kontrollutvalget 

plan for eierskapskontroll med «Indre 

Østfold Renovasjon IKS og Retura AS». 

 

I henhold til plan skal endelig rapport 

foreligge til kontrollutvalget i løpet av vinter 

2021. 

Henvendelser til kontrollutvalget 
Kontrollutvalget kan også behandle 

henvendelser fra innbyggere eller andre 

aktører som mener de har en sak for 

kontrollutvalget. For hver henvendelse må 

det vurderes om den hører inn under 

kontrollutvalgets oppgaver og om den skal 

prioriteres. Kontrollutvalget har behandlet en 

henvendelse i 2020: 
 

 Spydeberg ungdomsskole 

Henvendelsen var fra en privatperson. 

Henvendelsen gjaldt påståtte kritikkverdig 

forvaltning av ressurser, sett opp mot 

Spydeberg ungdomsskole. Kontrollutvalget 

fikk en orientering fra rådmann om saken i 

sitt møte den 2. mars 2020. Kontrollutvalget 

tok henvendelsen til orientering.  

saker og informasjon 
Av andre saker som kontrollutvalget har 

behandlet nevnes: 

 Protokoller fra kontrollutvalgets møter 

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2019  

 Kontrollutvalgets årsmeldinger for 

Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og 

Trøgstad. 

 Uavhengighetserklæringer fra ansvarlige 

revisorer 

 Orientering om utført regnskapsrevisjon 

2019. 

 Statusrapport for utført 

forvaltningsrevisjon (ressursbruk) 

 Workshop – risiko- og 

vesentlighetsvurderinger 

 Prisnippavklaringssak 

 Prosjektplan: «Selvkostområdet Vann og 

avløp». 

 Prosjektplan: «Krise og beredskap» 

 Prosjektplan: «Ansattes medvirkning» 

 Møteplaner for 2020 og 2021 

 

Saker som kontrollutvalget har fått 

informasjon om: 

 Kommunestyrets behandling av saker fra 

kontrollutvalget 

 Tilsynsrapport fra Fylkesmann 

 
 

 
 

 

 

 

  

Denne årsmeldingen er behandlet av kontrollutvalget i møte den 1. februar 2021. 

 

Petter Schou (s) 

Kontrollutvalgets leder 
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Saksnr.: 2021/90 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 3280/2021 
Klassering: 3014-192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 01.02.2021 21/9 

 

Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering 
 
Fredrikstad, 18.01.2021 
 
 

Vedlegg 
Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer  
 Daglig leder Jolanta Betker, datert 18.01 2021 
 Seksjonsleder forvaltningsrevisjon Lene Brudal, datert 18.01 2021 
 Forvaltningsrevisor Casper Støten, datert 18.01 2021 
 Forvaltningsrevisor Bjørnar Eriksen, datert 18.01 2021 
 Regnskapsrevisor Inger-Marie Karlsen Moum, datert 18.01 2021 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kommuneloven, forskrift for kontrollutvalg og revisjon og Forum for kontroll og tilsyn (FKT) - 
veileder 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 oppdragsansvarlig 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 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, 18.01.2021 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Jolanta Betker (sign.) 

Daglig leder  

137



Side 1 av 2 

 

Råkollveien 103 
1664  Rolvsøy 

   

 

www.ovkr.no 

 

  

 

 

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, 18.01.2021 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Lene Brudal (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor  
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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, 18.01.2021 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Casper Støten (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor  
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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, 18.01.2021 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Bjørnar Bakker Eriksen (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor  
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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, 18.01.2021 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Inger-Marie Karlsen-Moum (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/90 
Dokumentnr.: 3 
Løpenr.: 7514/2021 
Klassering: 3014-192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 01.02.2021 21/10 

 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS – Engasjement brev 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Engasjementsbrev fra Østre Viken Kommunerevisjon IKS, tas til orientering 
 
Fredrikstad, 13.01.2021 
 
 

Vedlegg 
Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Engasjementsbrev – Indre Østfold kommune, datert 
07.01 2021 
 

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.   
 
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.: 2021/89 
Dokumentnr.: 4 
Løpenr.: 3232/2021 
Klassering: 3014-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 01.02.2021 21/11 

 

Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Referater og meldinger tas til orientering 
 

2. Rådmann bes legge frem informasjon til kontrollutvalget når pålegget fra Fylkesmann 
er rettet og lukket. 

 
Fredrikstad, 20.01.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 23. november 2020 
2. Kommunestyrevedtak sak 177/20 den 09.12 2020 «Prosjektregnskap for fellesnemda 

2017-2019 
3. Utsatt eierskapskontroll – korrespondanse mellom revisjon, sekretariatet og rådmann  
4. Tilsynsrapport fra Fylkesmann, datert 10.12 2020 
 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen. 
 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1 er protokoll fra kontrollutvalgets møte den 23. november 2020.  
Vedlegg 2. er kommunestyrevedtak i sak 177/20 den 09.12 2020 «Prosjektregnskap for 
fellesnemda 2017-2019.  
Vedlegg 3. Korrespondanse mellom revisjon, sekretariatet og rådmann om utsettelse av 
eierskapskontrollen med Østfold Renovasjon IKS og Retura Østfold AS. Revisjonen gir 
informasjon om grunnen til utsettelsen i møte. 
Vedlegg 4. Tilsynsrapport – Kommunens plikt til å sikre at barn med nedsatt funksjonsevne 
får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud 
 
Fylkesmannen har funnet at Indre Østfold kommune ikke overholder regelverket på alle 
områder.  
Pålegget innebærer at Indre Østfold kommune må (korreksjonspunkter):  
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a) Undersøke om barn med nedsatt funksjonsevne har rett til individuell 
tilrettelegging.  
b) Ta stilling til hvilken tilrettelegging som er egnet for at barnet skal kunne 
   nyttiggjøre seg av barnehagetilbudet på lik linje som andre barn.  
c) Gi en begrunnelse for hvorfor barnet ikke har rett til individuell tilrettelegging.  
d) Ta stilling til hva som er barnets beste i sine vedtak om individuell tilrettelegging.  

 

Kommunens administrasjon har frist til 15.03 2021 å rette dette opp. 
 
Det er planlagt to kontrollutvalgskonferanser i løpet av 2021. Norges Kommunerevisor 
Forening (NKRF) har planlagt den 21. og 22. april 2021 på Gardermoen. Forum for Kontroll 
og Tilsyn (FKT) har planlagt sin den 1. og 2. juni 2021 i Ålesund. Kontrollutvalget har avsatt  
kr. 60 000.- i sitt budsjett til kurs for 2021. Kostnaden for en konferanse ligger rundt  
kr. 7 000.- per person, i tillegg kommer reiseutgifter. 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta referater og meldinger til orientering.
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Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 
 
 
 
Møtedato: 23.11.2020,  
Tidspunkt: fra kl. 09.00 til kl. 10:40 
Møtested: Teams-møte 
Fra – til saksnr.: 20/52 – 20/57  

 
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  
Rådgiver Anita Rovedal  
 
Møtende fra revisjon  
Daglig leder Jolanta Betker  
Regnskapsrevisor Jehona Rukigi 
Regnskapsrevisor Lene Eilertsen 
Fagansvarlig forvaltningsrevisor Lene Brudal 
 
Møtende fra administrasjonen:  
Ass. Rådmann Tom-Arne Tørfoss 
Marit Berven Wilson, controller 
Ingunn Wahl Hansen, controller 
 
Andre: 
Ingen 
 
 
 
 

…………………….  ……………………. 
Petter Schou, leder  Knut J. Herland 
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Sakliste 
 
   

PS 20/52 Godkjenning av innkalling og saksliste  

PS 20/53 Valg av representant til å undertegne protokoll  

PS 20/54 Ny behandling - Revisors beretning til prosjektregnskapet for 
fellesnemda 2017-2019 

 

PS 20/55 Møteplan for 2021  

PS 20/56 Referater og meldinger  

PS 20/57 Eventuelt  
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PS 20/52 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. (saken legges frem uten forslag til innstilling) 
 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 23.11.2020: 

Leder foreslo følgende: Innkalling og saksliste godkjennes 
 
Enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 23.11.2020: 

Innkalling og saksliste godkjennes 
 
 

PS 20/53 Valg av representant til å undertegne protokoll 

Sekretariatets innstilling 

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

 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 23.11.2020: 

Enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 23.11.2020: 

Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges nestleder 
 
 

PS 20/54 Ny behandling - Revisors beretning til prosjektregnskapet 
for fellesnemda 2017-2019 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar Fellesnemdens prosjektregnskap og revisors beretning for 2017-
2019 til orientering 

 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 23.11.2020: 

Leder innledet saken og ga ordet til revisjonen. 
 
Utvalget har hatt saken oppe tidligere, men ønsket mer informasjon fra revisjonen og utsatte 
derfor saken i møte den 26.oktober 2020. 
Revisjonen viste en «powerpoint» fremvisning i saken. På grunn av ulik summer i 
powerpointoversikten kontra den utvalget har fått fremlagt når det gjelder «kjøp av varer og 
tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon – drift», ber kontrollutvalget revisjonen 
om å kontrollere disse summene før oversendelse av revisjonsberetning med vedlegg til 
kommunestyrebehandling. Hvis det er feil skal revisjonen tilbakekalle beretning til regnskapet 
og sende en ny.  
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For øvrig som innstilling, enstemmig. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 23.11.2020: 

Kontrollutvalget tar Fellesnemdens prosjektregnskap og revisors beretning for 2017- 
2019 til orientering. 
 
 

PS 20/55 Møteplan for 2021 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin 
virksomhet for 2021: 

 25. januar 

   1. mars 

 26. april 

 14. juni 

 30. august 

 27. september 

 25. oktober 

 29. november 
 

Møtestart kl. 09.00 
 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 23.11.2020: 

Etter ønske fra revisjonen så blir første møte den 25. januar flyttet til 1 februar. 
 
Forslag til vedtak blir da:  
Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet 
for 2021: 

• 1. februar 
• 1. mars 
• 26. april 
• 14. juni 
• 30. august 
• 27. september 
• 25. oktober 
• 29. november 

 
Møtestart kl. 09.00 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
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Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 23.11.2020: 

Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet 
for 2021: 

 1. februar 

  1. mars 

 26. april 

 14. juni 

 30. august 

 27. september 

 25. oktober 

 29. november 
 
 

PS 20/56 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Referater og meldinger tas til orientering 

 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 23.11.2020: 

En liten skrivefeil i forrige protokoll vedr. navnet til Grønlien, sekretariatet retter dette. 
 
Enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 23.11.2020: 

Referater og meldinger tas til orientering 
 
 
 

PS 20/57 Eventuelt 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 23.11.2020: 

1. Forvaltningsrevisjon: KU-leder ber om en redegjørelse på hvorfor revisjonen ikke 
leverer estimerte prosjekt, hva er utfordringene? 
- Revisjonen redegjorde. Revisjonen kom sent i gang da plan for forvaltningsrevisjon 

ble sent vedtatt. Sykehjemsrapporten burde vært levert til dette møtet, så det er 
uheldig at revisjonen ikke fikk ferdigstilt denne. Leveringsprosent for 2020 vil bli på 
ca 75 % på forvaltningsrevisjon. Revisjonen har hatt ca et halvt år på å levere et 
helt års budsjett, revisjonen er i gang med tre av de nye forvaltningsrevisjonene 
som er bestilt og får levert timer på alle disse tre prosjektene i år, men rapportene 
er ikke ferdigstilt. 

 
2. Stikla pukkverk: Leder orienterte. Utvalget har fått en henvendelse 19.11.2020 fra 

naboer til Stikla Pukkverk. Henvendelsen gjelder flere punkter, herunder blant annet 
brudd på reguleringsbestemmelsene samt kommunens oppfølging ved brudd på 
reguleringsbestemmelsene. 
 KU-leder har vært i kontakt med kommunedirektør, næring, plan og teknikk, som gir 
følgende opplysninger i saken via mail 20.11.2020, oppsummert i tre hovedpunkter: 
- Byggesak driver ulovlighetsoppfølging i saken.  
- Samme er foreløpig svar fra oss på klage fra Grethe Hagen på mulig brudd på 

driftstider regulert i planbestemmelser for reguleringsplan Stikla Pukkverk utvidelse. 
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- Ny reguleringsplan for området er under arbeid. Nytt planutkast ble mottatt i 
oktober. 

Kontrollutvalgets drøftet seg frem til følgende vedtak, enstemmig. 
Kontrollutvalget velger å ikke gå videre med saken, da den er i pågående prosess. Siden 
kommunen skal behandle ny reguleringsplan kan ikke kontrollutvalget legge føringer i saken. 
Dette fordi kontrollutvalget i henhold til kommuneloven ikke skal legge føringer på politiske 
prioriteringer. Kontrollutvalget avventer derfor til ny reguleringsplan er vedtatt med å gjøre 
vurderinger på om det skal kontrolleres om det har forekommet systemsvikt. 
 

3. Revisjonen orienterte for følgende: 
- Samlokalisering fra 31.12.2020, på Rolvsøy 
- Full bemanning 11 regnskapsrevisorer og 8 forvaltningsrevisorer 

 
4. Sekretariatet orienterte om: 

- prosessen rundt samlokalisering og overtakelse av ansatt i IØKUS IKS. 
- ØKUS går fra §27 samarbeid til kommunalt oppgavefellesskap 
- Rakkestad, Marker, Skiptvet og Våler kommune har bedt om inntreden i ØKUS 

 
 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak/innstilling 23.11.2020: 

 
1. Ingen vedtak 
2. Kontrollutvalget velger å ikke gå videre med saken, da den er i pågående prosess. 

Siden kommunen skal behandle ny reguleringsplan kan ikke kontrollutvalget legge 
føringer i saken. Dette fordi kontrollutvalget i henhold til kommuneloven ikke skal legge 
føringer på politiske prioriteringer. Kontrollutvalget avventer derfor til ny reguleringsplan 
er vedtatt med å gjøre vurderinger på om det skal kontrolleres om det har forekommet 
systemsvikt.  

3. Ingen vedtak. 
4. Ingen vedtak. 
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Saksframlegg 
 

 

Prosjektregnskapet for fellesnemnda 2017-2019 
 
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Tone Åsrud Reime  
 

20/41029 

 

Saksnr Utvalg Type Dato 

177/20 
 

Kommunestyret PS 09.12.2020 

 
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 

 

Prosjektregnskapet for fellesnemnda og revisors beretning for 2017-2019 tas til orientering. 

 

 
Kommunestyret i sak 177/20, 09.12.2020 
 
Behandling: 
Ingen forslag. 
 
Votering: 
Kontrollutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kommunestyret - Vedtak: 
Kommunestyrets enstemmige vedtak: 
Prosjektregnskapet for fellesnemnda og revisors beretning for 2017-2019 tas til orientering. 
 
 
 
Bakgrunn og saksopplysninger: 
 
Kontrollutvalget behandlet prosjektregnskapet for fellesnemnda og revisors beretning for 2017-2019 
i møte 23.11.2020. Det vises til vedlagte dokumenter i saken. 
 
Kontrollutvalget vedtok enstemmig å ta fellesnemndas prosjektregnskap og revisors beretning for 
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2017-2019 til orientering. 

 

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret til orientering.  

 

 

 

 

 
Vedlegg: 
Fellesnemdas prosjektregnskap 2017-2019 
Særutskrift 20-54 Ny behandling - Revisors beretning til prosjektregnskapet for fellesnemda 2017-
2019 
Uavhengig revisors beretning til prosjektregnskap for fellesnemda 
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Sammendrag 

Vi gjennomfører tilsyn med Indre Østfold kommune. Temaet for tilsynet er kommunens plikt til å 

sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Det 

overordnede formålet med tilsynet er å kontrollere om Indre Østfold kommune oppfyller 

kravene i regelverket. 

Kommunen mottok en foreløpig tilsynsrapport 22.10.2020 der vi presenterte våre 

foreløpige vurderinger og konklusjoner. Dere har uttalt dere innen fristen som var 

10.11.2020. På bakgrunn av kommunens uttalelse, har vi gjort noen endringer i rapporten.  

Vi fatter nå vedtak med pålegg om retting. Kommunen har rettefrist til 15.03.2021. 

Hovedpunkter i tilsynet er: 

• Kommunens rutine og praksis for å undersøke om et barn har rett til individuell 

tilrettelegging 

• Kommunens vedtak om individuell tilrettelegging 
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1 Innledning 

Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven § 9 

første ledd, jf. kommuneloven kapittel 30. 

I tilsyn kontrollerer vi om barnehagemyndigheten oppfyller barnehageloven med forskrifter. 

Dersom barnehagemyndigheten ikke følger regelverket, kan vi pålegge retting. 

Våre tilsyn er offentlig myndighetsutøvelse, noe som innebærer at vi skal gjennomføre tilsynet i 

samsvar med reglene i forvaltningsretten og offentlighetsloven. I tilsynet behandler vi 

personopplysninger. Les mer om vår behandling av personopplysninger 

på www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/. 

1.1 Kort om Indre Østfold kommune 

Indre Østfold kommune ble etablert 01.01.2020 og består av tidligere av Askim, 

Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad kommuner. 

 

Organisasjonskartet til Indre Østfold kommune viser at ledelsen i kommunen består av 

rådmannen som øverste leder for seks kommunaldirektører deriblant for oppvekst. 

Under området oppvekst er det tre seksjoner: barnehage, skole og livsmestring. 

Mestringsenheten som består av PPU (Pedagogisk psykologisk utvikling), ASP (avdeling for 

spesialpedagogisk hjelp) tilhører samme område. Det er enheten tilsyn og forvaltning i 

seksjonen livsmestring som behandler søknadene om tilretteleggingsmidler i barnehage. I 

delegasjonsreglementet er ikke vedtakene om spesialpedagogisk hjelp beskrevet spesielt, men 

det er beskrevet generelt at seksjonsleder og enhetsleder saksbehandler og avgjør saker innen 

sitt område innen gjeldende regler og retningslinjer. 

 

Kommunens hjemmeside viser tjenestetilbudene med egen fane for Barnehage, PPT og 

Avdeling for spesialpedagogisk hjelp. 

 

Kommunen har 34 barnehager, jf. kommunens hjemmeside. Det er 13 kommunale, derav en 

kommunal åpen barnehage, og 21 private barnehager. BASIL rapporteringen per 15.12.2019 

viser at det er 60 barn som har vedtak om tilrettelegging etter barnehageloven § 19 g og 78 barn 

med spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven § 19 a. 

1.2 Tema for tilsynet 

Temaet for dette tilsynet er kommunens plikt til å sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får 

et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud, jf. barnehageloven kapittel V A § 19 g.   

I tilsynet har vi undersøkt og kontrollert: 
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1. Kommunens rutine og praksis for å undersøke om et barn har rett til individuell 

tilrettelegging, jf. barnehageloven § 19 g. 

2. Kommunens vedtak om individuell tilrettelegging, jf. barnehageloven § 19 g. 

 

Vi har ikke sett på hvordan kommunen oppfyller andre krav i regelverket.  

Formålet med tilsynet er å kontrollere om kommunen oppfyller kravene i regelverket knyttet til 

barn med nedsatt funksjonsevne, og slik bidra til økt rettssikkerhet for barn og foreldre. 

1.3 Om gjennomføringen av tilsynet 

Fylkesmannen åpnet tilsyn med Indre Østfold kommune i brev av 20. august 2020. Kommunen 

ble pålagt å levere dokumentasjon til oss. Vi har fått dokumentasjon for å gjennomføre tilsynet.  

Fylkesmannen fikk tilsendt følgende dokumentasjon: 

1 Organisasjonskart, Rådmannens lederteam 

2 Organisasjonskart, Oppvekst 

3 Ansvar og myndighet for ansatte i Indre Østfold kommune 

4 Rutine 19g 

5 Referatmal møter – det faste laget rundt barnet 

6 Det faste laget – ulike møtearenaer i Indre Østfold kommune 

7 5 Enkeltvedtak om tilrettelegging etter § 19g som ikke er behandlet hos 

Fylkesmannen samt henvisningsskjema, sakkyndig vurdering og andre 

saksdokumenter som hører til de fem vedtakene 

8 5 Enkeltvedtak som gir avslag på søknad om tilrettelegging etter § 19g som ikke er 

behandlet hos Fylkesmannen samt tilhørende saksdokumenter 

10 Ett vedtak med klage på vedtak med tilhørende saksdokumenter om 

tilrettelegging etter § 19g der kommunen har gitt medhold i klagen 

11 Mal for søknad om tilrettelegging etter § 19g, dersom kommunen har utarbeidet en 

slik mal: 

https://skjema.io.kommune.no/skjema/IOK206/Sknad_om_sttte_til_barnehagen 19g 

12 Søknadsskjema om barnehageplass: 

https://www.io.kommune.no/tjenester/barnehage/sok-endre-bytt-

og-si- oppbarnehageplass/ 

13 Ett referat fra tverrfaglig ressursmøte 13.01.20 møte som kommunen gjennomfører 

for å «fange opp» barn som kan ha rett til individuell tilrettelegging i barnehagen på 

grunn av nedsatt funksjonsevne 

14 Modell for samhandling IØK 
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Punkt 9 utgår da kommunen ikke har enkeltvedtak der kommunen har kommet frem til at et 

tiltak vil være en uforholdsmessig byrde, jf. barnehageloven § 19 g andre setning. 

Tilsynet innebærer at den innsendte dokumentasjonen blir gjennomgått og vurdert opp mot 

lovkravene. 

Vi sendte foreløpig tilsynsrapport til kommunen 22.10.2020. I den presenterte vi våre foreløpige 

vurderinger og konklusjoner. Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner i denne rapporten er 

basert på den skriftlige dokumentasjon fra kommunen. I tillegg har vi benyttet opplysninger 

som er rapportert i BASIL per 15.12.2019. 

Kommunen har kommentert innholdet i den foreløpige rapporten innen fristen 10.11.2020. På 

bakgrunn av kommunens uttalelse, har vi endret konklusjonen under punktene 2.1.1, 2.1.3, 

2.1.4, 2.1.6 og 2.1.11 og ikke gitt korreksjoner på disse punktene. Vi har behandlet 

kommentarene fra dere under hvert av de aktuelle temaene. 

 

2 Kommunens vedtak om individuell tilrettelegging 

2.1 Rettslige krav 

Kommunen må sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt 

tilrettelagt barnehagetilbud som oppfyller kravene i barnehageloven § 19 g, 

saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven og barnekonvensjonen artikkel 3. 

Våre observasjoner, vurderinger og konklusjoner 

2.1.1 Fanger kommunen opp barn med nedsatt funksjonsevne som kan ha 

rett til individuell tilrettelegging? 

Rettslige krav 

Kommunen har ansvar for å sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får egnet individuell 

tilrettelegging i barnehagen. Kommunen må informere barnehagene og foreldre og i 

tilstrekkelig grad følge med på funksjonsnivået til barn i barnehagene for å fange opp om det 

er barn som har rett til individuell tilrettelegging. 

 

Våre observasjoner 

I den foreløpige rapporten skrev vi: 

Kommunens hjemmeside viser tjenestetilbudene med egen fane for Barnehage, PPT og 

Avdeling for spesialpedagogisk hjelp for barn under skolepliktig alder. Under fanen 

Barnehage er det ingen informasjon om barnehageloven (bhg.l.) § 19 g. Under fanen PPT 

er det generell informasjon om PPTs oppgaver. Under fanen Avdeling for 

spesialpedagogisk hjelp for barn under skolepliktig alder står det følgende om 
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spesialpedagogisk hjelp etter bhg.l. § 19 a: «Hvis barnet har spesielle behov og ikke kan 

bruke barnehagens varierte innhold og aktiviteter, kan det være behov for 

spesialpedagogisk hjelp». 

 

Vi har ikke observert annen informasjon som kommunen gir om at barn med nedsatt 

funksjonsevne kan ha rett til tilrettelegging for et egnet individuelt tilrettelagt 

barnehagetilbud, og hva dette innebærer. Vi har heller ikke observert generell 

informasjon fra kommunen til foreldre om denne rettigheten, for eksempel i søknaden 

om barnehageplass. 

 

I sin dokumentasjon til oss la kommunen ved en lenke til «Søknad om støtte til 

barnehagen 19g.» Søknaden er elektronisk og skal fylles ut av barnehagen. Til søknaden 

hører det med et samtykkeskjema som foreldrene fyller ut. I foreløpig rapport skrev vi at det 

var vår oppfatning at dette samtykkeskjemaet er et samtykke til å dele informasjon om 

barnet.  I den dokumentasjonen vi fikk oversendt sammen med kommunens kommentarer til 

den foreløpige rapporten, har kommunen lagt ved en papirversjon av Søknad om støtte til 

barnehagen 19g med vedlegg vedrørende samtykke. Her fremgår det at kommunen nå har 

rettet opp dette slik at samtykket som foreldrene gir gjelder for innholdet i søknaden. 

 

Ut ifra den siste dokumentasjonen som er kommet inn, kan vi på kommunens nettsider nå 

observere en fane som heter Barn med nedsatt funksjonsevne.  Her er det informasjon om at 

barn med nedsatt funksjonsevne kan ha rett til tilrettelegging for et egnet individuelt 

tilrettelagt barnehagetilbud, og hva dette innebærer. Her er det også lenke til 

søknadsskjemaet (selve søknadsskjemaet er imidlertid ikke ferdigstilt). Under fanen Avdeling 

for spesialpedagogisk hjelp for barn under skolepliktig alder er det lagt inn flere dokumenter, 

blant annet Håndbok for spesialpedagogisk hjelp i Indre Østfold kommune som har et eget punkt 

om tilrettelegging og en lenke til Utdanningsdirektoratets side om spesialpedagogisk hjelp. 

 

Vi observerer videre at det i Oppvekstportalen nå gis generell informasjon fra kommunen til 

foreldre om denne rettigheten i informasjonen til søknaden om barnehageplass. 

 

I den foreløpige rapporten skrev vi også at Indre Østfold kommune har oversendt en 

intern rutinebeskrivelse av hvordan kommunen behandler søknader om 

tilrettelegging. 

 

Kommunen har ulike arenaer for tverrfaglige møter som kalles Det faste laget rundt barnet. 

Området Oppvekst har etablert et systemarbeid med møtevirksomhet på tvers av enheter: 

Tverrfaglig møte rundt enkeltbarn eller ansvarsgruppemøte der det er etablert. Det fremgår av 

oversendelsen at målet for arbeidet er individarbeid, koordinert innsats rundt enkeltbarn og 

samarbeid mellom foresatte og barnehage/skole og flere tjenester. Et forum for å fange opp 

barn som har krav på tilrettelegging er tverrfaglige ressursmøter knyttet til Det faste laget rundt 
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barnet. Referatet som ligger ved, beskriver utfordringer hos en liten gutt. Det konkluderes i 

møtet med at han trenger voksenstøtte. 

 

BASIL rapporteringen per 15.12.2019 viser at det 60 barn som har vedtak etter barnehageloven 

§ 19 g. Vi observerer at ressurser med ekstra ansatte er svært ulikt fordelt i kommunens 

barnehager. Rapporteringen viser også at vedtakene om tilrettelegging fordeler seg ujevnt 

mellom de gamle kommunene. Det er mange vedtak i de tidligere kommunene Askim, 

Eidsberg, Trøgstad, mens Spydeberg og Hobøl har få vedtak om tilrettelegging i barnehage. 

 

Våre vurderinger 

For å fange opp barn med nedsatt funksjonsevne er det nødvendig at kommunen informerer 

foreldrene, og følger med i barnehagene. Etter foreløpig rapport har kommunen sendt oss 

dokumentasjon og lagt ut informasjon på sin nettside og i Oppvekstportalen. Etter 

Fylkesmannens vurdering viser dokumentasjonen som nå er oversendt oss, at kommunen gir 

informasjon om rettigheten barn med nedsatt funksjonsevne har for å få tilrettelagt 

barnehagetilbudet. 

 

Søknadsskjemaet som kommunen har oversendt til oss, tilsier at kommunen har etablert en 

ordning for barn med nedsatt funksjonsevne som kan ha rett til individuell tilrettelegging. 

Ordningen innebærer at barnehagene gir kommunen en viss informasjon om behovene som 

finnes for tilrettelegging. 

 

I kommunens Rutine for 19g står det bl.a. at nødvendig dokumentasjon skal legges ved 

søknaden. Etter det Fylkesmannen vurderer, beskriver ikke rutinen hva rettigheten innebærer 

og at det for eksempel ikke er krav om sakkyndig vurdering etter § 19 g. Det står i rutinen at 

blant annet sakkyndige vurdering, TRAS o.l. skal legges ved. Dette er dokumenter som 

fortrinnsvis er relevante for søknader etter bhg.l. § 19 a. Etter vår vurdering ser det ut til at 

kommunen ikke gir tydelig informasjon om de to bestemmelsene og heller ikke alltid skiller 

mellom dem. I noen saker er det nødvendigvis ikke relevant å legge ved den etterspurte 

dokumentasjonen. 

Fylkesmannen ser at 10 av 11 søknader om tilrettelegging etter bhg.l. § 19 g er barn som også 

har vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter bhg.l. § 19 a. 

 

Slik Fylkesmannen oppfatter rutinen er denne utarbeidet for internt bruk. Den beskriver 

kommunens formål, omfang og ansvar ved bestemmelsen. Den beskriver ikke innholdet i 

bestemmelsen eller hvor foreldre eller andre kan henvende seg, eller om hvordan barnehagen 

skal informere foreldrene. Ei heller sier den noe om hvordan kommunen følger med på om det 

er barn i barnehager som har behov for tilrettelegging. 

Når det gjelder referatet fra det tverrfaglige ressursmøtet Laget rundt barnet, fremgår det at 

dette er et møteforum som er opprettet med tanke på tidlig innsats. I referatet fra møtet står 

det beskrevet barnets utfordringer og hva barnet har behov for, men det gis ut ifra våre 

observasjoner ikke informasjon om rettigheten barnet/foreldrene har etter bhg.l. § 19 g, eller 
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hva som skal skje framover. Fylkesmannen har mottatt kun ett referat fra et slikt møte noe som 

ifølge kommunen skyldes nedstengningen denne våren grunnet Koronapandemien. 

 

Som vi skriver under våre observasjoner, er ekstra ressurser ujevnt fordelt i kommunen. Den 

ujevne forekomsten av vedtak etter bhg.l. § 19 g i de ulike gamle kommunene kan tyde på at 

ordningen ikke er godt nok kjent i barnehagene eller for foreldrene i alle de tidligere 

kommunene som nå er en del av Indre Østfold kommune. Det kan også bety at kunnskapen om 

rettigheten er forskjellig hos barnehagene. 

 

På bakgrunn av våre observasjoner og ny dokumentasjon oversendt etter foreløpig rapport 

er det vår vurdering at Indre Østfold nå fanger opp alle barn som kan ha rett til individuell 

tilrettelegging. Vi har som følge av det endret vår konklusjon. 

 

Konklusjon 

Indre Østfold kommune fanger opp barn med nedsatt funksjonsevne som kan ha rett 

til individuell tilrettelegging. 

 

2.1.2 Undersøker kommunen om barn med nedsatt funksjonsevne har rett 

til individuell tilrettelegging? 

 

Rettslige krav 

Dersom kommunen får informasjon om at et barn kan ha nedsatt funksjonsevne, må 

kommunen følge opp med nærmere undersøkelser, jf. barnehageloven § 19 g, jf. 

barnekonvensjonen artikkel 2, 3 og 23. 

 

Våre observasjoner 

I den foreløpige rapporten skrev vi: 

Kommunen har en søknadsordning der barnehagen fyller ut informasjon. I søknaden er det 

ikke gitt mulighet for informasjon fra foreldrene.  

 

I to saker har kommunen fattet vedtak samme dagen som søknaden fra barnehagen er sendt. 

I den ene saken blir det gitt 5 veiledningstimer fra administrasjonen og i den ander saken gis 

det avslag. I en tredje søknad kommer vedtaket fra kommunen dagen etter at søknaden er 

sendt inn. 

 

Etter å ha mottatt foreløpig rapport, har Indre Østfold kommune sendt inn en revidert mal for 

søknader og der er det lagt inn et felt der foreldrene kan beskrive barnet sitt. I malen er det 

også lagt inn en redegjørelse der kommunen vurderer hvilken form for tilrettelegging som er 

egnet. Vi ser også at det har vært en telefonsamtale mellom kommunen og foreldrene i en sak 

som gjelder vedtak om tilrettelegging for et barn. Vi har mottatt søknaden og vedtaket for dette 

barnet.  
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Våre vurderinger 

I den foreløpige rapporten skrev vi at vi ikke kan se at kommunen gjør undersøkelser i sakene 

utover det som framkommer i søknadene. I tillegg mente vi at den korte behandlingstiden 

spesielt i noen av sakene, tilsier at saksbehandlingen ikke inneholder undersøkelser som for 

eksempel observasjon og samtaler med foreldre eller at kommunen innhenter informasjon fra 

andre aktuelle instanser i saken. 

 

I den foreløpige rapporten var Fylkesmannen av den oppfatning at den elektroniske søknaden 

fra barnehagen ga god informasjon fra barnehagens ståsted, men vurderte at foreldrene ikke 

ble gitt anledning til å uttale seg. Begrunnelsene i vedtaket var dessuten ikke knyttet til den 

individuelle tilretteleggingen for barnet, slik at det var vanskelig å se hvordan kommunen 

undersøker saken før de fatter vedtak. 

 

Kommunen har etter foreløpig rapport sendt oss en ny mal der dette er rettet opp ved at 

foreldrene når er gitt anledning til å uttale seg ved at det er lagt inn et felt der foreldrene kan 

beskrive barnet sitt.  

 

Kommunene har også sendt inn et nytt vedtak med tilhørende søknad. Den innsendte 

søknaden inneholder imidlertid ikke en beskrivelse av barnet. I det nye vedtaket som 

kommunen har sendt inn, er begrunnelsen delvis knyttet til barnets individuelle behov. 

Kommunen sier i vedtaket følgende «tildelt ressurs benyttes til å videreføre de 

spesialpedagogiske føringer som er beskrevet i sakkyndig rapport, med fokus på å fremme 

barnets forståelse og utvikling.» Fylkesmannen vurderer at dette er en henvisning til vedtaket 

om spesialpedagogisk hjelp og at det i vedtaket ikke gis en tydelig begrunnelse for barnets 

individuelle behov for tilrettelegging. Kommunen har etter vår oppfatning ikke vurdert 

tilrettelegging i forhold til opplysninger gitt av barnehagen i søknadsskjemaet om at barnet må 

holdes øye med hele tiden, at det trenger hjelp til måltidene samt følelses- og helsemessige 

utfordringer. Det er derfor vanskelig å se i det innsendte vedtaket hvilken tilrettelegging barnet 

trenger og hvordan kommune undersøker behovet for tilrettelegging.  

 

Det er vår oppfatning at kommunen har gjort noen forbedringer. De har lagt inn en et felt i 

søknaden der foreldrene kan beskrive barnet og i malen for vedtaket sier kommunen at de skal 

ta stilling til hvilken tilrettelegging som er egnet for at barnet skal nyttiggjøre seg 

barnehagetilbudet på lik linje med andre barn. Vedtaket er imidlertid fortsatt mangelfullt. På 

bakgrunn av ovennevnte opprettholder vi vår konklusjon om at kommunen ikke undersøker om 

barn med nedsatt funksjonsevne har rett til individuell tilrettelegging, opprettholdes. 

 

Konklusjon 

Indre Østfold kommune undersøker ikke om barn med nedsatt funksjonsevne har rett til 

individuell tilrettelegging. 
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2.1.3 Gir kommunen foreldrene mulighet til å uttale seg? 

 

Rettslig krav 

Foreldrene må involveres så tidlig som mulig. I tilfeller der foreldrene ikke har vært 

involvert, må kommunen sende forhåndsvarsel før dere fatter vedtak, jf. 

forvaltningsloven § 16. 

 

Våre observasjoner 

I den foreløpige rapporten skrev vi: 

I den dokumentasjonen som er sendt inn, foreligger det ikke en rutine fra kommunen som 

beskriver hvordan foreldrene får mulighet til å uttale seg. Etter foreløpig tilsynsrapport, har 

imidlertid kommunen lagt inn felt et eget i den elektroniske søknaden der foreldrene gir 

opplysninger som beskrive barnets behov og hvilken type tilrettelegging barnet trenger.  

 

Videre skrev vi i den foreløpige rapporten at enkelte av søknadene vi har mottatt ikke 

inneholder samtykke fra foreldrene. Vi observerte også at samtykket som gis i søknaden, 

inneholder samtykke til å dele opplysningene med andre instanser. Etter vår oppfatning var 

det ikke et samtykke til at foreldrene samtykker til innholdet i søknaden om tilrettelegging. 

 

I den nye dokumentasjonen vi har mottatt, har kommunen endret disse skjemaene slik at 

samtykkeskjema og samtykkeerklæring i søknaden er utvidet til å inneholde foreldrenes 

beskrivelse av barnet sitt, samt samtykke på informasjon om søknadens innhold og mulighet 

til å uttale seg, kommentere og begrense samtykke. Vedtaket som kommunen har sendt inn, 

viser også at kommunen har hatt en samtale med foreldrene til barnet. 

 

Som nevnt i den foreløpige tilsynsrapporten har kommunen en rutine for Laget rundt barnet 

der foreldrene inviteres til et ressursmøte for å drøfte barnets utfordringer sammen med 

ulike og relevante faginstanser. Kommunen har gjennomført et møte i Laget rundt barnet der 

også foreldre har deltatt. Etter foreløpig rapport sendte kommunen inn et referat der det 

stod beskrevet hvilke utfordringer barnet har på ulike områder. Referatet inneholder flere 

punkter, men det var ikke et eget punkt for foreldrenes synspunkter, og det var heller ikke 

referert uttalelser fra foreldrene. Fylkesmannen har mottatt kun ett referat fra et slikt møte 

noe som ifølge kommunen skyldes nedstengningen denne våren grunnet Koronapandemien. 

Det er lagt ved et referat fra dette møtet 13.01.2020. Kommunen har etter foreløpig 

tilsynsrapport endret malen for denne slik at den nå inneholder et punkt som heter 

Foresattes synspunkter. 

 

Våre vurderinger 

Etter dokumentasjonen som er sendt inn etter foreløpig rapport, observerer vi at det nå 

foreligger informasjon som tilsier at foreldrene kan uttale seg både i søknaden og ellers i 

prosessen med en mulig tilrettelegging for barnet i barnehagen. Den nye malen for de 

tverrfaglige møtene omfatter synspunkter fra foresatte. Fylkesmannen vurderer at kommunen 
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involverer foreldrene tilstrekkelig slik at foreldrene har mulighet til å uttale seg, og vi har som 

følge av det det endret vår konklusjon. 

 

Konklusjon 

Indre Østfold kommune gir foreldrene mulighet til å uttale seg. 

 

2.1.4 Opplyser kommunen saken tilstrekkelig for å kunne ta stilling til om 

barnet har nedsatt funksjonsevne og om barnet ikke kan delta i 

barnehagen på lik linje som andre barn? 

 

Rettslige krav 

Kommunen må innhente tilstrekkelig dokumentasjon for å vurdere barnets funksjonsevne i den 

enkelte sak, det vil si blant annet informasjon om barnets behov, hva som er forsøkt av 

tilpasninger og barnehagens samlede kompetanse, bemanning og fysiske utforming. Ved behov 

må kommunen også innhente informasjon fra andre, for eksempel PPT, helsetjenesten eller 

eventuelt barnevernet, dersom de har vært involvert. 

 

Våre observasjoner 

I oversendt dokumentasjon kommer det frem at barnehagen fyller ut skjemaet Søknad om 

støtte til barnehagen § 19g. Skjemaet som barnehagen fyller ut gir beskrivelser av barnets 

styrker, interesser og mestringsområder samt barnets nedsatte funksjonsevne. Det må 

opplyses om hva som er prøvd, hvordan det var organisert og barnehagens evaluering av 

tiltaket. Det må også legges ved dokumentasjon av kartlegginger, observasjoner og veiledning 

som har blitt gjennomført. Videre må det opplyses om barnet er henvist til PPT, om saken er 

drøftet i ressursteamet og om barnet har vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter bhg.l. § 19 a. 

Barnehagen må også opplyse om hvilke situasjoner i løpet av barnehagedagen barnet trenger 

tilrettelegging utover barnehagens egen plikt til tilrettelegging og konkretisere behovet. 

 

Våre vurderinger 

Fylkesmannen anser at informasjonen kommunen får gjennom søknadsskjemaet som 

barnehagene fyller ut, gir god informasjon om barnet, slik at kommunen kan ta stilling til om 

barnet har nedsatt funksjonsevne og om barnet ikke kan delta i barnehagen på lik linje som 

andre. I de aller fleste sakene anser vi at det gis god informasjon i saken, samtidig kan dette 

variere noe ut ifra at barnehagene beskriver ulikt. 

 

Som nevnt under punkt 2.1.3 er det vår vurdering at kommunen etter innsendt dokumentasjon 

involverer foreldrene tilstrekkelig. I foreløpig rapport konkluderte vi med at når kommunen ikke 

involverte foreldrene tilstrekkelig indikerte det at saken ikke var godt nok opplyst. Det 

fremkommer nå en konkret vurdering av foreldrenes mening i vedtaket som er sendt inn. Etter 

vår vurdering indikerer dette at saken er godt nok opplyst før kommunen fatter vedtak. I 

henhold til barnekonvensjonen art. 12 har barnet rett til å bli hørt. Det er vår oppfatning at 
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barnets foreldre er en viktig informasjonskilde for å få saken tilstrekkelig opplyst og vår 

konklusjon endres. 

 

Konklusjon 

Indre Østfold kommune opplyser saken tilstrekkelig for å kunne ta stilling til om barnet har 

nedsatt funksjonsevne og om barnet ikke kan delta i barnehagen på lik linje som andre barn. 

 

2.1.5 Fatter kommunen vedtak om individuell tilrettelegging?  

 

Rettslige krav 

Vedtak skal fattes uavhengig av om vurderingen ender med innvilgelse eller avslag. 

 

Våre observasjoner 

Oversendt dokumentasjon viser at kommunen fatter vedtak om individuell tilrettelegging. 

Kommunen fatter vedtak i alle saker, både når de gir tilrettelegging og ved avslag. Vedtakene er 

skriftlige. 

 

Våre vurderinger 

Fylkesmannen vurderer at Indre Østfold kommune fatter vedtak om tilrettelegging. Vedtakene er 

skriftlige i tråd med kravene forvaltningsloven §§ 2 og 23. 

 

Konklusjon 

Indre Østfold kommune fatter vedtak om individuell tilrettelegging. 

 

2.1.6 Har kommunen i vedtakene tatt stilling til om barnet har nedsatt 

funksjonsevne og om den nedsatte funksjonsevnen gjør at barnet 

ikke kan delta i barnehagen på lik linje med andre barn? 

Rettslige krav 

I vedtaket skal kommunen ta stilling til om barnet har nedsatt funksjonsevne, og om den 

nedsatte funksjonsevnen gjør at barnet ikke kan delta i barnehagen på lik linje med andre barn, 

jf. barnehageloven § 19g, forvaltningsloven §§ 24 og 25 og barnekonvensjonen artikkel 3. Dette 

innebærer en konkret og individuell vurdering av barnehagetilbudet, barnets funksjonsevne og 

tilpasningsbehov, og hvordan barnehagetilbudet kan tilrettelegges for å avhjelpe barnets behov. 

 

Våre observasjoner 

I foreløpig rapport skrev vi følgende: 

I kommunens vedtak er det ikke skrevet noe om barnet har nedsatt funksjonsevne. 

Vi kan ikke se at det fremgår av vedtakene vi har fått oversendt at Indre Østfold 

kommune har tatt stilling til om barnet har nedsatt funksjonsevne. Når kommunen ikke 
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tar stilling til om barnet har en funksjonsnedsettelse i barnehagen, er det som følge av det ikke 

tatt stilling til om bestemmelsen om tilrettelegging etter § 19 g kommer til anvendelse. 

Vi kan heller ikke se at kommunen i sine vedtak har tatt stilling til om den nedsatte 

funksjonsevnen gjør at barnet ikke kan delta i barnehagen på lik linje med andre barn. 

Begge disse punktene er fraværende i vedtakene i Indre Østfold. 

 

Dokumentasjonen som Indre Østfold kommune har sendt inn etter foreløpig rapport viser at 

begge disse punktene nå er med i vedtaket som Indre Østfold kommune har sendt inn. 

 

Våre vurderinger 

Indre Østfold kommune fatter vedtak i saker som gjelder individuell tilrettelegging for barnet 

med nedsatt funksjonsevne. 

 

I søknadsskjemaet gis det et informasjonsgrunnlag for at kommunen skal kunne vurdere og 

ta stilling til om den nedsatte funksjonsevnen gjør at barnet ikke kan delta i barnehagen på lik 

linje med andre. 

 

Kommunen sier i sin tilbakemelding på foreløpig rapport at de har utarbeidet ny mal for 

vedtak. Kommunen viser i det innsendte vedtaket at de tar stilling til om barnet har en 

nedsatt funksjonsevne og at den nedsatte funksjonsevnen gjør at barnet ikke kan delta i 

barnehagen på lik linje med andre barn. Selv om vi bare har mottatt ett vedtak vurderer vi at 

kommunen har sannsynliggjort at de har korrigert praksisen sin i etterkant av foreløpig 

rapport, og som følge av det endres vår konklusjon. 

 

Konklusjon 

Indre Østfold kommune tar i sine vedtak om tilrettelegging stilling til om barnet har nedsatt 

funksjonsevne. 

 

Indre Østfold kommune tar i sine vedtak om individuell tilrettelegging stilling til om den nedsatte 

funksjonsevnen gjør at barnet ikke kan delta i barnehagen på lik linje med andre barn. 

 

2.1.7 Tar kommunen stilling til hvilken tilrettelegging som er egnet for at 

barnet skal kunne nyttiggjøre seg av barnehagetilbudet på lik linje 

som andre barn? 

 

Rettslige krav 

Det skal fremgå av vedtaket hvilken tilrettelegging som gis for at barnet skal kunne nyttiggjøre 

seg av barnehagetilbudet på lik linje som andre barn. Det må også fremgå av vedtaket 

varigheten og omfanget av tiltaket. 

 

Våre observasjoner 
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I fire av fem vedtak nevnes det at små grupper er tiltak som gjør at barna vil kunne 

nyttiggjøre seg barnehagetilbudet i større grad. I ett vedtak innebærer kommunens vedtak 

at barnehageadministrasjonen skal gi 5 timer veiledning. Denne veiledningen skal gi 

personalet økt kompetanse. I to av vedtakene nevnes spesifikt hvilken lønnsramme 

assistenten som skal utøve hjelpen skal ha. I ett vedtak gis 20,5 t per uke for perioden 

01.08 - 31.12. 

Kommunen har sendt inn et nytt vedtak etter foreløpig rapport. I søknaden fra barnehagen 

beskriver de flere utfordringer som barnehagen beskriver i søknaden som barnet har: At 

barnet må holdes øye med hele tiden, at han trenger hjelp til måltidene samt følelses- og 

helsemessige utfordringer. Som nevnt i pkt. 2.1.2 sier kommunen i dette vedtaket følgende: 

«tildelt ressurs benyttes til å videreføre de spesialpedagogiske føringer som er beskrevet i 

sakkyndig rapport, med fokus på å fremme barnets forståelse og utvikling.»  

 

Våre vurderinger 

Ut ifra hvordan barnas behov beskrives i søknadene, kan vi ikke se at vedtakene reflekterer 

hvilke behov barna har. For eksempel sies det i barnehagens søknad at barnet har 

utfordringer med språk og motorikk og trenger voksenstøtte gjennom hele dagen. I 

kommunens vedtak står det at barnet vil få mulighet til å være i små grupper for å nyttiggjøre 

seg barnehagetilbudet i tillegg til at barnehagen skal skrive en evaluering og at visse 

forutsetninger ligger til grunn for vedtaket. Vi kan ikke se at kommunen her tar stilling til 

dette barnets individuelle behov. 

I vedtakene er det etter vår vurdering vanskelig å få øye på hvilke behov barna har som fører 

til at kommunen fatter vedtak om tilrettelegging eller om de gir avslag på søknadene. Det 

framkommer ikke i vedtakene hvilket behov barnet har, og følgelig gir kommunen heller ingen 

beskrivelse av hvilke tiltak som kunne være aktuelle. Det kommer ikke fram i 

saksbehandlingen om barnets individuelle behov er grunnlag for kommunens vedtak om 

tilrettelegging eller ei. 

I vedtaket som er sendt inn etter foreløpig rapport, er begrunnelsen som nevnt i pkt. 2.1.2 

delvis knyttet til barnets individuelle behov, men er etter Fylkesmannens oppfatning utydelig 

og henviser hovedsakelig til vedtaket om spesialpedagogisk hjelp og ikke til hvilken 

tilrettelegging barnet trenger. Barnehagen beskriver i søknaden at barnet må holdes øye 

med hele tiden, at han trenger hjelp til måltidene samt følelses- og helsemessige 

utfordringer. Dette er ikke nevnt i vedtaket og formuleringen om at det skal være «fokus på 

barnets forståelse og utvikling» er vag og beskriver ikke hvilken tilrettelegging barnet har 

behov for. 

 

Forvaltningsloven stiller krav til innhold i og begrunnelse for enkeltvedtak, slik at mottaker 

skal forstå omfanget og innholdet i vedtaket, jf fvl. §§ 24 og 25. Slik Fylkesmannen vurderer, 

er det ikke tatt utgangspunkt i barnets behov eller hvilke tiltak som er aktuelle. 
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Uten at kommunen har tatt stilling til hvilken tilrettelegging som er egnet, er det ikke 

tilstrekkelig at kommunen for eksempel oppgir årstimer til assistent. Kommunen oppgir i to 

vedtak årslønn til assistent. Dette sier ikke foreldrene noe om hvilken tilrettelegging som er 

egnet for barnet. Det er heller ikke tilstrekkelig at kommunen fatter vedtak om å gi veiledning 

for å øke personalets kompetanse når det ikke samtidig beskrives hvilken tilrettelegging barnet 

får på grunnlag av den økte kompetansen. 

 

Det fremkommer ikke en vurdering og begrunnelse av hvilke situasjoner barnet trenger hjelp i 

og hvordan hjelpen skal utføres, slik at barnet kan ta i bruk barnehageplassen på lik linje med 

andre barn. Vedtakene beskriver ikke tiltaket og hvordan tilrettelegging er egnet. Dette 

medfører at det kan være vanskelig for foreldrene å vite hvilken type hjelp og i hvilke 

situasjoner barnet deres får hjelp og vår konklusjon opprettholdes. 

 

Konklusjon 

Indre Østfold kommune tar ikke stilling til hvilken tilrettelegging som er egnet for at barnet skal 

kunne nyttiggjøre seg av barnehagetilbudet på lik linje med andre barn. 

 

2.1.8 Inneholder vedtak om avslag en begrunnelse for hvorfor barnet ikke 

har rett til individuell tilrettelegging? 

 

Rettslige krav 

I vedtak om avslag skal kommunen gi en begrunnelse som viser hvorfor barnet ikke har rett til 

individuell tilrettelegging. 

 

Våre observasjoner 

I tre av fire vedtak er avslaget om tilrettelegging etter barnehageloven § 19 g begrunnet med at 

barnet har vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven 19 a. 

 

Avslagene begrunnes også med at de behovene barnet har for tilrettelegging, kan løses 

innenfor det allmennpedagogiske tilbudet i barnehagen. 

 

Våre vurderinger 

Begrunnelsene i vedtakene ser ut til å skrives innenfor samme mal og det er samme tekst som 

benyttes i alle vedtakene. Vi kan ikke se at verken de behovene det enkelte barnet har eller 

tiltakene det er søkt om tilrettelegging til er vurdert i kommunens vedtak. Begrunnelsene som 

kommunen gir, viser ikke til behovene barnet har for tilrettelegging etter barnehageloven § 19 g. 

Det gjøres heller ingen vurderinger av de tiltakene det søkes om, jf. punkt 2.1.6. Det enkelte 

barnets behov og de tiltakene som foreslås er helt fraværende i kommunens begrunnelse for 

avslag. At barnets behov kan dekkes gjennom det ordinære tilbudet og vedtak om 
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spesialpedagogisk hjelp, er etter vår vurdering en mangelfull begrunnelse fordi den ikke viser 

hvorfor barnet ikke har rett til individuell tilrettelegging. 

 

Som nevnt under punkt 2.1.6 tar ikke kommunen stilling til om barnet har en 

funksjonsnedsettelse i barnehagen, og som følge av det er det ikke tatt stilling til om 

bestemmelsen kommer til anvendelse. Dette er en mangel ved vedtakets begrunnelse, jf. 

forvaltningsloven §§ 24 og 25. På bakgrunn av dette og det ovennvente er det følgelig vår 

vurdering at Indre Østfold ikke begrunner godt nok hvorfor barnet ikke har rett til individuell 

tilrettelegging. 

 

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at barnet kan ha nedsatt funksjonsevne uten å ha behov 

for ekstra ressurser, jf. Utdanningsdirektoratet sin tolkningsuttalelse, datert 23.05.2017: For å ha 

rett til tilrettelegging etter § 19 g må barnets funksjonsnedsettelse være av en slik art at det kreves 

tilrettelegging utover det som er barnehageeiers plikt. 

 

Konklusjon 

Vedtakene om avslag inneholder ikke en begrunnelse for hvorfor barnet ikke har rett til 

individuell tilrettelegging. 

 

2.1.9 Tar kommunen stilling til hva som er barnets beste når den fatter 

vedtak om individuell tilrettelegging? 

Rettslige krav 

Kommunen må vurdere hva som er barnets beste når det fattes vedtak, jf. barnehageloven § 

19 g, jf. barnekonvensjonen artikkel 3. Barnets beste er et grunnleggende hensyn ved alle 

handlinger som berører barn og det skal mye til for å sette det til side. Kommunen må foreta 

en helhetlig vurdering av barnets situasjon hvor barnets behov for utvikling og læring må 

avveies mot andre behov, for eksempel deltakelse i fellesskapet og hvile. 

 

Våre observasjoner 

I foreløpig rapport skrev vi følgende: 

I de oversendte vedtak om individuell tilrettelegging før foreløpig tilsynsrapport vises det ikke til 

barnekonvensjonen artikkel 3. Det fremkommer heller ikke at vedtakene er fattet til barnets 

beste. 

 

I vedtaket som kommunen har sendt inn etter foreløpig tilsynsrapport, viser kommunen til 

barnekonvensjonen artikkel 3. De skriver i «Konklusjon/oppsummering» følgende: «Det er 

vurdert at det vil være til «barnets beste» at XXX tildeles en ressurs etter Lov om barnehager § 

19.» 
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Kommunen skriver videre at barnet må få tid til å bli kjent i ny barnehage og at det må 

vektlegges et godt foreldresamarbeid som fremmer forståelse av barnets behov og videre 

arbeid rundt barnet og familien. Samtidig beskriver kommunen i vedtaket tiltak som handler om 

en videreføring av det spesialpedagogiske og nevner ikke de andre forholdene som barnehagen 

beskriver i søknaden som at barnet må holdes øye med hele tiden, at han trenger hjelp til 

måltidene samt følelses- og helsemessige utfordringer.  

I malen for kommunens vedtak står det at det skal være «Fokus på barnets beste».  

 

Våre vurderinger 

I foreløpig rapport skrev vi følgende: 

Fylkesmannen vurderer at kommunen ikke tar stilling til hva som er barnets beste når 

den fatter vedtak om individuell tilrettelegging. 

 

Ut ifra det vi ser i vedtakene er barnets beste ikke nevnt og en barnets beste-vurdering er 

fraværende. 

 

I det vedtaket som nå er sendt inn vurderer vi at kommunen har gjort forbedringer når det 

gjelder begrepet «barnets beste». Utdanningsdirektoratet skriver følgende: «Dere må foreta en 

helhetlig vurdering av barnets situasjon hvor barnets behov for utvikling og læring må avveies 

mot andre behov, for eksempel deltakelse i fellesskapet og hvile». Med bakgrunn i dette og det 

som er nevnt over oppfatter Fylkesmannen at det fortsatt mangler vurderinger av barnets beste. 

 

Fylkesmannen vurderer at kommunen fortsatt ikke tar stilling til hva som er barnets beste når 

den fatter vedtak om individuell tilrettelegging 

 

Konklusjon 

Indre Østfold kommune tar ikke stilling til hva som er barnets beste i sine vedtak om 

individuell tilrettelegging. 

 

2.1.10 Inneholder enkeltvedtaket informasjon om klageadgang, klagefrist, 

klageinstans og informasjon om at klagen skal sendes til kommunen? 

 

Rettslige krav 

I vedtakene må dere informere om klageadgang, klagefrist, klageinstans, og om at klagen 

skal sendes til kommunen, jf. forvaltningsloven § 27. 

 

Våre observasjoner og vurderinger 

I kommunens vedtak går det fram at det er klageadgang, hvilken frist foreldrene har for å 

kunne klage, hvem som er klageinstans og hvem klagen skal sendes til. 

 

Konklusjon 
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Indre Østfold kommune gir informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og 

informasjon om at klagen skal sendes til kommune i sine vedtak. 

 

2.1.11 Inneholder enkeltvedtaket informasjon om retten til å se sakens 

dokumenter? 

 

Rettslige krav: 

I vedtakene må kommunen informere om retten til å se sakens dokumenter, jf. 

forvaltningsloven § 27. 

 

Våre observasjoner 

I foreløpig rapport skrev vi følgende: 

De oversendte vedtakene inneholder ikke informasjon om retten til å se sakens 

dokumenter.  

 

Vedtaket som er sendt inn etter foreløpig rapport, inneholder retten til å se sakens 

dokumenter. 

 

Våre vurderinger 

Ut ifra det vi leser i det nye vedtaket og malen som vi har fått oversendt, inneholder de 

retten til å se sakens dokumenter. Fylkesmannen vurderer det derfor slik at 

kommunen i sine enkeltvedtak nå gir informasjon om retten til å se sakens 

dokumenter og endrer konklusjonen.  

 

Konklusjon 

Indre Østfold kommunes vedtak inneholder informasjon om retten til å se sakens 

dokumenter. 

 

2.1.12 Fatter kommunen vedtak om individuell tilrettelegging så snart som 

mulig? 

 

Rettslige krav 

Dere skal fatte vedtak så snart som mulig, det vil si at dere må fatte vedtak så snart dere har all 

dokumentasjonen dere trenger, jf. barnehageloven § 19 g, jf. forvaltningsloven § 11a. Dere kan 

ikke vente med å igangsette vedtak om tilrettelegging. Det er barnets behov som avgjør når 

tilretteleggingen skal starte. Hvis dere oppdager nye eller endrede behov i løpet av 

barnehageåret, kan dere ikke vente til et nytt barnehageår med å iverksette tilretteleggingen. 

 

Våre observasjoner 
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Den oversendte dokumentasjonen viser at det varierer hvor lang tid det tar å behandle 

søknadene. I de aller fleste sakene ligger saksbehandlingstiden fra 5 til 14 dager. I to tilfeller 

ble vedtaket fattet samme dag, mens det i to andre saker gikk nesten to måneder; fra 30. mars 

til 28. mai, og fra 14. mai til 8. juli. 

 

Våre vurderinger 

Vi ser at flesteparten av vedtakene fattes innenfor det som kan sies å være rimelig. De to 

vedtakene med lang behandlingstid foregikk under nedstengningen av landet under 

Koronapandemien. Etter Fylkesmannens syn er saksbehandlingstiden innenfor 

forvaltningslovens krav om å forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold, jf. fvl. 

§ 11a. 

 

Konklusjon 

Indre Østfold kommune fatter vedtak om tilrettelegging så snart som mulig. 

 

3 Fylkesmannens reaksjoner 

3.1 Pålegg om retting 

Fylkesmannen har funnet at Indre Østfold kommune ikke overholder regelverket på alle 

områder. Vi pålegger dere å rette opp følgende, jf. barnehageloven § 9 første ledd, jf. 

kommuneloven § 30-4. 

1. Indre Østfold kommune må sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet 

individuelt tilrettelagt barnehagetilbud, jf. barnehageloven § 19g. 

Pålegget innebærer at Indre Østfold kommune må (korreksjonspunkter): 

a) Undersøke om barn med nedsatt funksjonsevne har rett til individuell 

tilrettelegging. 

b) Ta stilling til hvilken tilrettelegging som er egnet for at barnet skal kunne 

nyttiggjøre seg av barnehagetilbudet på lik linje som andre barn. 

c) Gi en begrunnelse for hvorfor barnet ikke har rett til individuell tilrettelegging. 

d) Ta stilling til hva som er barnets beste i sine vedtak om individuell tilrettelegging. 

 

3.2 Oppfølging av påleggene 

Kommunen skal iverksette tiltak for å rette brudd på regelverket umiddelbart. Når 

påleggene er rettet, skal dere erklære at retting er gjennomført og redegjøre for 

hvordan dere har rettet. 
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Frist for innsending er 15.03.2021 Vi vil ikke avslutte tilsynet før kommunen, gjennom 

erklæringen og redegjørelsen, har vist at påleggene er rettet. 

 

4 Kommunen har rett til å klage 

Tilsynsrapporten er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. 

Indre Østfold kommune kan klage på enkeltvedtaket. 

 

Hvis kommunen klager, må dere gjøre det innen tre uker. Fristen gjelder fra beskjed om brevet 

har kommet frem til kommunen, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Kommunen sender klagen til 

oss. Vi har muligheten til å omgjøre vedtaket. Hvis vi ikke er enig med dere, sender vi klagen til 

Utdanningsdirektoratet som avgjør saken. 

 

Kommunen kan be om at vi ikke setter i verk vedtaket før klagefristen er ute, eller klagen er 

endelig avgjort av Utdanningsdirektoratet, jf. forvaltningsloven § 42. 

 

Kommunen er part i saken og har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18. 

 

 

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken 

 

Oslo, 10.12.2020 

 

Åse-Berit Hoffart Martin Svartnes 

seniorrådgiver rådgiver 
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