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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/84 
Dokumentnr.: 29 
Løpenr.: 177009/2022 
Klassering: 3014-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 13.06.2022 22/19 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

 
Fredrikstad, 18.05.2022 
 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Saksliste er fremlagt og godkjent av kontrollutvalgets leder 
 

Vurdering 
Innkalling og saksliste godkjennes 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/84 
Dokumentnr.: 31 
Løpenr.: 177019/2022 
Klassering: 3014-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 13.06.2022 22/20 

 

Valg av representant til å signere protokoll 

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

 
 
Fredrikstad, 18.05.2022 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

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

Vurdering 
Ingen 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/82 
Dokumentnr.: 15 
Løpenr.: 183129/2022 
Klassering: 3014-188 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 13.06.2022 22/21 

 

Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for august 2022 til juli 2024 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget vedtar «Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget 

i Indre Østfold kommune august 2022 til juli 2024», med de føringer som fremkom i 
møtet. 
 

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

 
 
Fredrikstad, 30.05.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Indre Østfold kommune 

august 2022 til juli 2024 
2. Plan for forvaltningsrevisjon Indre Østfold kommune januar 2022 – juli 2024 
3. Risiko- og vesentlighetsvurderinger Indre Østfold kommune 2021 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kontrollutvalgssak 22/16, 09.05.2022, Rutine for avtale om levering av 

forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Indre Østfold kommune 
 Kontrollutvalgssak 21/54, 29.11.2021, Plan for forvaltningsrevisjon Indre Østfold 

kommune januar 2022 – juli 2024 
 Kommunestyresak 174/21, 08.12.2021, Plan for forvaltningsrevisjon Indre Østfold 

kommune januar 2022 – juli 2024 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet den 09.05.2022, sak 22/16, Rutine for avtale om levering av 
forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Indre Østfold kommune. Kontrollutvalget vedtok at 
«Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Indre Østfold kommune for 
perioden august 2022 til juli 2024» skulle behandles i kontrollutvalgets siste møte før 
sommeren i 2022. 
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Dette er en avtale mellom kontrollutvalget og Østre Viken kommunerevisjon IKS, som skal 
sikre en god bestillingsdialog og en gjensidig forståelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter 
som skal gjennomføres i denne perioden. Kontrollutvalget skal i møtet tydeliggjøre hva de 
ønsker bestilt. Dette skal innarbeides i avtalen. 
 
Kontrollutvalget har utarbeidet en plan for forvaltningsrevisjon for perioden januar 2022 til juli 
2024. Denne viser på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Dette 
med utgangspunkt i en risiko- og vesentlighetsvurdering i tråd med § 23-3 i kommuneloven. 
 
Av og til oppstår det også situasjoner eller hendelser som gjør at kontrollutvalget ønsker å 
sette i gang undersøkelser. Slike undersøkelser kalles hendelsesbaserte, i motsetning til 
risikobaserte. Dette kan være en uønsket hendelse eller tilstand som blir kjent gjennom en 
varsling, et medieoppslag eller liknende. Felles er at noe kritikkverdig kan ha skjedd, og at 
kontrollutvalget ønsker saken belyst, med fokus på hendelsen (Jf. Veileder i 
forvaltningsrevisjon, NKRF, 2016) 
 
Et vanlig utgangspunkt for å bestille en forvaltningsrevisjon er at utvalget drøfter bakgrunnen 
for og formålet med prosjektet og mulige problemstillinger. Drøftingene danner grunnlag for 
å be revisor utarbeide en prosjektplan. 
 
Revisor utarbeider videre en prosjektplan for bestillingen der omfang og problemstillinger 
knyttet til forvaltningsrevisjonen fremkommer i tråd med avtalen.  
 
Forvaltningsrevisjon må gjennomføres innenfor budsjettrammen for revisjonen for årene 
2022 – 2024. Det er vedtatt å gjennomføre 6 prosjekter i denne perioden. Det er i 
budsjettperioden anslått 2150 timer (antall budsjetterte timer for forvaltningsrevisjon 
2022*2,5) 
 
Et forvaltningsrevisjonsprosjekt krever i gjennomsnitt 300 timer. Kommunestyret har delegert 
til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden. Dersom 
et prosjekt anslås å overstige 300 timer med mer enn ti prosent må kontrollutvalget enten 
redusere antall prosjekter i planen eller be kommunestyret om en ekstra bevilgning. 
 
Bestilling av en forvaltningsrevisjon skal ta utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon. Men 
kontrollutvalget kan også bli gjort kjent med saker det er knyttet risiko til, som gjør at de vil 
gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt som ikke står i planen. For å kunne bestille en 
forvaltningsrevisjon må kontrollutvalget ha tilgjengelige budsjettmidler. Dersom utvalget ikke 
har midler, kan det be kommunestyret om en ekstra bevilgning. Kommunestyret kan også 
bestille en forvaltningsrevisjon (Jf. Kontrollutvalsboka, 2021) 
 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at avtalen kan bidra til god bestillingsdialog og gjensidig 
forståelse av forvaltningsrevisjonsprosjektet mellom kontrollutvalget og revisjonen. 
 
Videre vurderer sekretariatet at en slik avtale gir en god oversikt og sikrer at leveransen av 
forvaltningsrevisjonsprosjekter tilfredsstiller rammene i oppdraget. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å vedta avtalen med de føringer som fremkommer i 
møtet. 
 
Sekretariatet foreslår også at dersom det senere skal gjøres endringer i avtalen bør den 
settes opp som sak i møte i kontrollutvalget. 
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Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for 
kontrollutvalget i Indre Østfold kommune august 2022 til 
juli 2024 
 

Bestillinger for 2022 – 2024 
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 13.06.2022, sak xx/xx, Avtale om levering av 
forvaltningsrevisjoner for august 2022 til juli 2024. Utvalget la til grunn plan for 
forvaltningsrevisjon for Indre Østfold kommune 2022 – 2024. 

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

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

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

Omfang og økonomisk ramme 
Forvaltningsrevisjon gjennomføres innenfor budsjettrammen for revisjonen for årene 2022-
2024. Budsjettet skal sees i sammenheng med vedtatt plan for forvaltningsrevisjon for 
perioden januar 2022 - juli 2024. I plan for forvaltningsrevisjon for Indre Østfold kommune 
2022-2024 er det vedtatt å gjennomføre 6 forvaltningsrevisjonsprosjekter i planperioden. Det 
er i budsjettperioden anslått 2150 timer (antall budsjetterte timer for forvaltningsrevisjon 
2022*2,5) 

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

I perioden er det vedtatt å gjennomføre 6 forvaltningsrevisjonsprosjekter. 

1 Levekår – utenforskap – barnefattigdom 
2 Organisering og styring i enhet «Eiendom – FDV, renhold, boligkontor, 

forvaltning» 
3 Kommunalt psykisk helsetilbud, barn og unge 
4 PPT 
5 IKT – Sikkerhet 
6 Internkontroll – organisering - avvikssystem 
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Følgende 6 prosjekter bestilles i perioden august 2022 til juli 2024  
 

PROSJEKT 1: 
Levekår – utenforskap – barnefattigdom 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 1. kvartal 2022  
Til behandling i KU-møte: 1.kvartal 2022 
 
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:   
Anslått til sekretariatet: 3. kvartal 2022 
Anslått til behandling i KU-møte: 3. kvartal 2022 

 

PROSJEKT 2: 
Organisering og styring i enhet «Eiendom – FDV, renhold, boligkontor, forvaltning» 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 1. kvartal 2022 
Til behandling i KU-møte: 1. kvartal 2022 
 
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:   
Anslått til sekretariatet: 4. kvartal 2022 
Anslått til behandling i KU-møte: 4. kvartal 2022 

 

PROSJEKT 3: 
Kommunalt psykisk helsetilbud, barn og unge 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 1. kvartal 2023  
Til behandling i KU-møte: 1. kvartal 2023 
 
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:   
Anslått til sekretariatet:  
Anslått til behandling i KU-møte:  

 

PROSJEKT 4: 
PPT 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 2. kvartal 2023  
Til behandling i KU-møte: 2. kvartal 2023 
 
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:   
Anslått til sekretariatet: x. kvartal 20xx 
Anslått til behandling i KU-møte: x. kvartal 20xx 
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PROSJEKT 5: 
IKT – Sikkerhet 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 4. kvartal 2023  
Til behandling i KU-møte: 4. kvartal 2023 
 
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:   
Anslått til sekretariatet:  
Anslått til behandling i KU-møte:  

 

PROSJEKT 6: 
Internkontroll – organisering - avvikssystem 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 1. kvartal 2024  
Til behandling i KU-møte: 1. kvartal 2024 
 
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:   
Anslått til sekretariatet:  
Anslått til behandling i KU-møte:  

 

 

 

Indre Østfold kommune, 13.06.2022 

 

 

 

 

Petter Schou        Jolanta Betker 

Leder av kontrollutvalget      Daglig leder, ØVKR IKS
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PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 
Xxxx kommune perioden jan. 2022- juli 2024 – 
2022/2024 

Plan for 
forvaltningsrevisjon 

Indre Østfold kommune  

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

Innhold 

1 Innledning og sammendrag ............................................................................................ 2 

2 Om forvaltningsrevisjon .................................................................................................. 2 

3 Gjennomføring av forvaltningsrevisjon ............................................................................ 3 

3.1 Oversikt over gjennomførte prosjekter ..................................................................... 4 

4 Forvaltningsrevisjon i perioden januar 2022- juli 2024 .................................................... 5 

4.1 Kontrollutvalgets prioriteringer ................................................................................. 5 

4.2 Kommunestyrets vedtak .......................................................................................... 5 

4.3 Rammebetingelser for forvaltningsrevisjon .............................................................. 6 

4.4 Delegering til kontrollutvalget .................................................................................. 6 
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side 2 
Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 

1 Innledning og sammendrag 

Kontrollutvalget har ansvar for å påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand  
for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden, og  
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert,  
utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på 
en risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet, med sikte på å identifisere 
behovet for forvaltningsrevisjon innen de ulike sektorer og virksomheter1 
 
Dette dokumentet bygger på Risiko- og vesentlighetsvurderinger – Indre Østfold kommune 
20212, og er utarbeidet av ØKUS KOF på vegne av kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalget har i møtet 29. november 2021, sak 21/54 vurdert det slik at følgende 
områder bør være gjenstand for forvaltningsrevisjon i perioden januar 2022- juli 2024:  
 
I prioritert rekkefølge: 

 

1 Levekår – utenforskap – barnefattigdom 

2 Organisering og styring i enhet «Eiendom – FDV, renhold, boligkontor, 
forvaltning» 

3 Kommunalt psykisk helsetilbud, barn og unge 

4 PPT 

5 IKT – Sikkerhet 

6 Internkontroll – organisering - avvikssystem 

 
 
Kommunestyret behandlet planen i sak 174/21 den 08.12.2021 og følgende områder ble 
vedtatt for forvaltningsrevisjon: 
 
I prioritert rekkefølge: 

 

1 Levekår – utenforskap – barnefattigdom 

2 Organisering og styring i enhet «Eiendom – FDV, renhold, boligkontor, 
forvaltning» 

3 Kommunalt psykisk helsetilbud, barn og unge 

4 PPT 

5 IKT – Sikkerhet 

6 Internkontroll – organisering - avvikssystem 

 

2 Om forvaltningsrevisjon  

I henhold til kommuneloven kapittel 23, § 23-2 c har kontrollutvalget ansvar for at det utføres 
forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen har 
eierinteresser i.  Etter kommunelovens § 23-3, 1.ledd innebærer forvaltningsrevisjon å 
gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regelverksetterlevelse, 
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. 
 
Kontrollutvalget har i henhold til kommunelovens § 23-3, andre ledd, første punktum en plikt 
til å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Denne planen skal behandles og vedtas i 
kommunestyret/bystyret. 
                                                
1 kommuneloven kapittel 23, § 23-2 c og kommunelovens § 23-3, 1.ledd  
2 Eget dokument som ligger som vedlegg 2 til saken  
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side 3 
Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 

 
Gjennomføring og rapportering på forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god kommunal 
revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det skal etableres 
revisjonskriterier for det enkelte prosjekt. Ved gjennomføring av prosjekter benyttes standard 
RSK 001 utarbeidet av NKRF3, ”Standard for forvaltningsrevisjon.” 
 
Hensikten med en forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv 
kommunal forvaltning. Når det utføres forvaltningsrevisjon, kan det blant annet settet fokus 
på økonomi, måloppnåelse og oppfølging av lovverk. 
Behovet for forvaltningsrevisjon er stort. Kommunen står overfor betydelige utfordringer. 
Innbyggerne stiller større kvalitet til tjenestene, sentrale myndigheter stiller krav til økonomisk 
effektivitet, men også innhold i tjenester, markeder skaper økt konkurranse, og det er ofte 
manglende samsvar mellom mål og tilgjengelige ressurser. Det er også viktig at folkevalgte 
får nøytral styringsinformasjon. Dette medfører at kommunene som oftest må rette større 
fokus på ressursbruk, styring og ledelse. Det må styres etter flere variabler enn økonomiske 
data, med evaluering av måloppnåelsen, og det blir stilt større krav til ledelse. 
 
Ved utøvelse av forvaltningsrevisjon bidrar kontrollutvalget blant annet til: 

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

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

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

 

3  Gjennomføring av forvaltningsrevisjon 

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

                                                
3 NKRF - Norges Kommunerevisor Forening 
4 Eget dokument som ligger som vedlegg 2 til saken 
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side 4 
Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 

Syklusen i forvaltningsrevisjon: 
 

 
Figur1.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3.1 Oversikt over gjennomførte prosjekter 

I tabellen under vises en oversikt over hvilke forvaltningsrevisjonsprosjekter som fra 2020 til 
dags dato er blitt gjennomført i Indre Østfold kommune:  
 

Prosjekt Årstall for gjennomført 
prosjekt 

Sykehjem – kvalitet i tjenestene 2021 

Gebyrer på vann og avløpsområdet 2021 

Ansattes medvirkning 2021 

                                                
5 Forvaltningsrevisjonsrapporter skal fortløpende sendes til kommunestyret etter kontrollutvalgets 
behandling. 

1. Risiko- og 
vesentlighets 

vurdering
2. Kontrollutvalget  

(KU) behandler Plan 
for 

forvaltningsrevisjon 
og innstiller til 

by/kommunestyret 

3. By/kommunestyret 
behandler og vedtar Plan for 

forvaltningsrevisjon

4. KU bestiller 
forvaltningsrevisjonsprosjekt fra 

revisjonen og prosjektet 
gjennomføres 

5. KU får rapporten til 
behandling og sender den til 

by/kommunestyret for 
behandling 

6. Rapporten behandles 
og vedtak fattes i 

by/kommunestyret 

7. 
Oppfølgingsrapport 

utarbeides og 
behandles
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side 5 
Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 

Krise- og beredskapsplaner 2021 

Indre Østfold brann og redning IKS 2021 

Barnevern 2021 

 
 

4 Forvaltningsrevisjon i perioden januar 2022- juli 2024 

4.1 Kontrollutvalgets prioriteringer 

Med bakgrunn i risiko- og vesentlighetsvurderingen skal kontrollutvalget gi forslag til 
prioritering og utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter. 
 
Kontrollutvalget behandlet, med grunnlag i risiko- og vesentlighetsvurderingen, Plan for 
forvaltningsrevisjon Indre Østfold kommune januar 2022 – juli 2024 i sitt møte den 29. 
november 2021, sak 21/54. 
 
Et forvaltningsrevisjonsprosjekt krever gjennomsnittlig 300 timer i ressurser6. Ut fra dette skal 
det avholdes 6 til 7 prosjekter i kommende to og et halvt årsperiode i Indre Østfold kommune. 
 
Kontrollutvalget har vurdert det slik at følgende områder bør være gjenstand for 
forvaltningsrevisjon i perioden januar 2022- juli 2024:  
 
I prioritert rekkefølge: 

 

1 Levekår – utenforskap – barnefattigdom 

2 Organisering og styring i enhet «Eiendom – FDV, renhold, boligkontor, 
forvaltning» 

3 Kommunalt psykisk helsetilbud, barn og unge 

4 PPT 

5 IKT – Sikkerhet 

6 Internkontroll – organisering - avvikssystem 

 
Se risiko- og vesentlighetsvurderingen datert 19. november 2021 for omtale av 
prosjektområder. 

 

4.2 Kommunestyrets vedtak 

I kommunestyrets sak 174/21 den 08.12.2021 ble følgende områder vedtatt: 
 
I prioritert rekkefølge: 

 

1 Levekår – utenforskap – barnefattigdom 

2 Organisering og styring i enhet «Eiendom – FDV, renhold, boligkontor, 
forvaltning» 

3 Kommunalt psykisk helsetilbud, barn og unge 

4 PPT 

5 IKT – Sikkerhet 

6 Internkontroll – organisering - avvikssystem 

 

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

 

4.3 Rammebetingelser for forvaltningsrevisjon 

Kontrollutvalget sender hvert år samlet forslag til budsjett for kontrollarbeidet til 
by/kommunestyret7. I vedlegg til årsbudsjettet er ressurser til forvaltningsrevisjon spesifisert 
med et beløp som utgjør 1180 timer årlig, av dette er 320 timer satt av til 
oppfølgingsrapporter i 2022. 
 
For hvert prosjekt vil det bli avsatt gjennomsnittlig 60 timer i ressurser til oppfølging ett år 
etter at prosjektet er behandlet i kommunestyret.  
 
De overordnede føringene for forvaltningsrevisjon vil ligge i plan for forvaltningsrevisjon. 
Kommunens valgte revisor gjennomfører forvaltningsrevisjonen i henhold til avtale. 
Kontrollutvalget har fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, 
herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektbeskrivelser og inngå avtaler om 
gjennomføring med revisjonen.  
 

4.4 Delegering til kontrollutvalget 

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon skal i henhold til kommunelovens § 23-3 
vedtas av kommunestyret. Etter samme paragraf kan kommunestyret delegere til 
kontrollutvalget å vedta endringer i planen i planperioden ved eventuelle behov for dette. 
Dette gjelder bare hvis kontrollutvalget har fått slik fullmakt fra kommunestyret. Det fremgår 
av forarbeidene til loven at slike fullmakter kan være hensiktsmessige fordi risiko- og 
vesentlighetsvurderinger kan bli uaktuelle, og nye forhold kan komme til, slik at det av den 
grunn oppstår behov for å avvike fra den opprinnelige planen.  
 
Kommunestyret fattet i sitt møte den 08.12.2021, sak 174/21, vedtak om at kontrollutvalget 
gis fullmakt til å gjøre endringer i planen i planperioden ved eventuelle behov for dette.  
 

                                                
7 i henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon §2 
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1. Forord 
Kommuneloven fastslår at kontrollutvalget minst én gang i valgperioden, og senest innen 
utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, skal utarbeide en plan som viser på 
hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på en risiko- 
og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens 
selskaper. At kommunens selskaper også skal vurderes i forbindelse med valg av 

forvaltningsrevisjonsprosjekter kommer som en følge av en endring i ny kommunelov1. 
 
Det er viktig at utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter skjer med bakgrunn i en risiko- 
og vesentlighetsvurdering. Dette for at revisjonsressursene settes inn på de områdene av 
kommunal forvaltning der det er størst behov for forvaltningsrevisjon. På den måten kan 
forvaltningsrevisjon i størst mulig grad gi effekter i form av organisasjonsmessig læring og 
utvikling i kommunen. 
 
Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF, (med bidrag fra Østre Viken kommunerevisjon IKS), 
har utarbeidet en risiko- og vesentlighetsvurdering for Indre Østfold kommune, denne legges 
til grunn for plan for forvaltningsrevisjon 2022-2023 
 
Rolvsøy, 19. november 2021 
Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF 

 

2. Sammendrag 
Kontrollutvalgssekretariatet vurderer at det er fire antall områder som skiller seg ut og tilsier 
høy risiko/vesentlighet. Disse områdene blir kort fortalt i tabellen under, tabell 12. 

Kommunalområde/ 
selskap: 

Risiko: Vesentlighet Evt. kommentar: 

Stab og politikk 3 3 Internkontroll generelt, 
Arbeidsforhold/miljø 

Oppvekst  3 3 Barnevern. Levekår, Sosiale tjenester, 
PPT/tilpasset opplæring 

Helse og velferd 3 3 Tverrfaglig samarbeid sett opp mot 
oppvekst, Kompetanseutviklingsplaner 

Covid-19 2 2 Generell evaluering 
Tabell 1. 
  

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

                                                
1

 Kommunelovens § 23-3, andre ledd, andre punktum 
2 Risikofaktor (RF) 1 = i liten grad, 2= er lik i middels grad, 3 = i stor grad 
   Vesentlighetsfaktor (VF) 1 = i liten grad, 2= er lik i middels grad, 3 = i stor grad. 
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Fordi hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å identifisere aktuelle områder for 
forvaltningsrevisjon, er vår vurdering av risiko knyttet til: 

 Overholdelse av lover og bestemmelser 

 Økonomi 

 Produktivitet  

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

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

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

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

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

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

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

Samlet ble undersøkelsen til administrasjonen (kommunaldirektører, enhetsledere og 
seksjonsledere) sendt til i underkant av 100 personer, og det var 43 som besvarte 

undersøkelsen. Totalt antall den er sendt til er noe usikkert siden undersøkelsen ble 
sendt via lenke i e-post (ifølge kommunedirektøren ble den sendt til i underkant av 100 
personer). 

Samlet ble undersøkelsen til folkevalgte (kommunestyret) sendt til 44 personer og det var 11 
som besvarte undersøkelsen, svarprosenten utgjør 25 %. Det er en lav svarprosent, men blir 
tatt med som innspill likevel da det i utgangspunktet ble sendt til mange personer.   

Undersøkelsen ble også sendt til kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer 15 
personer, hvorav 9 svarte, 60%. 

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

 KOSTRA-analyse: 
Det er også blitt gjort en analyse av KOSTRA-tall fra statistisk sentralbyrå. Tallene er 
analysert og vurdert opp mot sammenlignbare kommuner i KOSTRA-gruppe 11.  

 Workshop: 
Vi har gjennomført en workshop med kontrollutvalgets medlemmer den 8. juni 2021. 

 Lovendringer med mer: 
Risiko- og vesentlighetsvurderingen sees også opp mot aktuelle lovendringer, 
tilbakemeldinger fra revisjonen, tidligere henvendelsessaker, tidligere risiko- og 
vesentlighetsvurderinger, samt tidligere planer for forvaltningsrevisjon, saker i media og 
statlige tilsyn. 
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 Samtale/ møte med ordfører og kommunedirektør 
Avslutningsvis hadde kontrollutvalgssekretariatet et møte med ordfører og kommunedirektør 
den 20.10.2021. I dette møtet drøftet vi deres synspunkter på våre foreløpige funn, og de 
kom med innspill på hvilke områder i kommunen de mente var viktige å se nærmere på. 
Kommunedirektør har også kommet med en skriftlig uttalelse til risiko- og 
vesentlighetsvurderingen, denne ligger i sin helhet som vedlegg 1. 

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

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

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

 

4. Risiko- og vesentlighetsvurdering per kommunalområde 
Indre Østfold kommune er delt inn i fem kommunalområder; Stab og politikk, oppvekst, helse 
og velferd, stedsutvikling og innbyggerdialog og næring, plan og teknikk. Delkapitlene under 
gir en oversikt over eventuelle funn og risiko-vesentlighetsvurdering for hvert 
kommuneområde. Kommunalområdene med underområder kan finnes her: 
Årsrapport 2020 (framsikt.net) 
 
 

4.1 Stab og politikk 
Området er delt inn i: 

 Politisk styring 

 Innovasjon og kommunikasjon – innovasjon og IKT, dokumentsenteret, 
kommunikasjon og beredskap 

 HR og organisasjon - delt i enhet for arbeidsgiverpolitikk og enhet for organisasjon og 
arbeidsmiljø 

 Økonomi og virksomhetsstyring – økonomi og finans, anskaffelser 
 
Aktuelle lovendringer: 
Nye regler for internkontroll (2021); 
Oppheve/endre internkontroll i sosialtjenestelova, barnevernloven, krisesenterloven, 
folkehelseloven, introduksjonsloven og opplæringsloven. Fra 1. januar 2021 er det 
kommunelovens kapittel 25 som regulerer krav om internkontroll med kommuneplikter. 
Unntaket fra den samlede reguleringen er forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- 
og omsorgstenesta 28. oktober 2016 nr. 1250, som fremdeles skal gjelde. 
 
Selvkostforskriften; kom ny i 2019 med virkning fra 01.01.2020. Forskriften utfyller 
bestemmelsene i kommuneloven § 15-1 om beregning av selvkost. Videre kom veileder til 
selvkostforskriften høsten 2020. 
 
Lov (21. juni 2019 nr. 24) om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling) trådde i kraft 1. januar 
2020. 

 Lovendringene innebærer en lovfesting av innholdet i begrepene «kritikkverdige 

forhold», «forsvarlig fremgangsmåte» og «gjengjeldelse», som er sentrale begreper i 

varslingsregelverket.  

 Hensynet til et godt ytringsklima tas inn i arbeidsmiljølovens formålsbestemmelse og 

varslingsbestemmelsenes virkeområde utvides til å omfatte visse grupper som ikke er 

arbeidstakere.  
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 Arbeidsgiver pålegges plikter i forbindelse med mottak av varsel; arbeidsgiver skal for 

det første sørge for at varselet blir undersøkt innen rimelig tid, og for det andre påse 

at den som har varslet har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.  

 Det innføres også et objektivt erstatningsansvar for økonomisk tap etter 

gjengjeldelse. 

Budsjett for 2021 viser at området består av 6,1% av kommunens totale bruttoutgifter. 
Etableringen av Indre Østfold kommune har ført til stor arbeidsbelastning ved at man parallelt 
med å etablere en ny kommune skulle avvikle de gamle organisasjonene. I tillegg har covid-
19 forsinket etableringsprosesser. 

Årsrapport for 2020 beretter at området viser et samlet mindreforbruk på 5,2 millioner 
kroner. Politisk styring har et mindreforbruk på 1,4 millioner kroner. De tre stabsområdene 
sammen med kommunedirektør og fagstab har et mindreforbruk på 5,9.  

I følge årsrapporten er noen oppdrag forsinket, blant annet å etablere internkontroll som kan 
avdekke korrupsjon og misligheter og etablere retningslinjer for forebygging og håndtering av 
vold. Videre er digital innovasjon som gir økt kvalitet i tjenesteutøvelsen, kortere 
saksbehandlingstider og reduserte kostnader forsinket. På anskaffelsesområdet er 
kommunen forsinket i arbeidet med anvendelse av innovative anskaffelser. 

I spørreundersøkelsen fremkommer det at kontrollutvalget i middels grad opplever at de er 
kjent med kommunens internkontrollsystemer. Og de opplever i middels til liten grad at 
kommunen har utarbeidet gode krise- og beredskapsplaner.  
Det var mulighet for de folkevalgte å komme med utdypende svar på risikoområder og da ble 
det faktum at Indre Østfold er en ny kommune og at flere av spørsmålene/svarene berører 
områder hvor det er lite empiri ble fremhevet, det samme ble arbeidsbelastningen for ledere 
og ansatte i prosessen, i tillegg kom pandemien på toppen av dette. Datasikkerhet ble også 
nevnt som et mulig risikoområde.  
 
Virksomhetslederne opplever i liten til middels grad å ha tid til ledelse, det samme gjelder 
opplevelsen av om det er ressurser til god kvalitet på kommunale tjenester. Videre opplever 
de at det i liten til middels grad er utarbeidet planer for nærings- og konjunkturutvikling, som 
antas å ha betydning for kommunen, De er i liten til middels grad kjent med ulike 
interkommunale samarbeid/selskap som kommunen deltar i. Under utdypende svar på 
spørsmål til virksomhetsledere om de opplever at folkevalgte har tillit til administrasjonen fikk 
vi følgende kommentarer:  

- De folkevalgte har for liten kunnskap om fag, arbeidsmengde, hvordan de 
organisasjonen fungere og oppleves i det daglige, og liten viten om hva som kreves 
av den enkelte ansatte i enhver arbeidsoppgave. Jo lengre unna man er oppgave, jo 
mindre forutsetning og skikkethet har man til å forstå hva som trenges for å kunne 
utføre den. 

- Politikere ytrer kritikk i sosiale medier knyttet opp mot barnevern. Bruker informasjon 
fra bekjentskaper til å danne seg mening om enkeltsaker. Har forsøkt å gå direkte til 
administrativ ledelse for å påvirke prosesser på enhetsnivå. 

- I mitt kommunal område opplever jeg ganske ofte at politikere beslutter avgjørelser 
som i stor grad ikke samsvarer med administrasjonens innspill og begrunnelser. 
Opplever lite anerkjennelse som fra folkevalgte som også representerer 
arbeidsgiverpolitikken. Befolkningen blir i større grad hørt 

- Jeg opplever, spesielt gjennom sosiale medier og ordskifte i utvalg og kommunestyre, 
en manglende tillit, respekt og forståelse for administrasjonens arbeid. Jeg opplever 
en manglende forståelse og bevissthet om eget ansvar som arbeidsgiver fra politisk 
hold. Holdninger som kommer fram oppleves frustrerende og demotiverende.  Det 
gjelder generelt for kommunen 
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- Ut fra formelle utsagn i politiske råd, utvalg og til media, samt i det som sies i interne 
møter. Tilliten virker generelt lav og spesielt til store deler av teknisk sektor.  
 

Følgende områder ble trukket frem av flere virksomhetsledere på mulige risikoområder på 
området: 

- Personvern – GDPR. Selv med opplæring blir det noe teoretisk. Stemmer ikke alltid 
med virkeligheten og det er vanskelig, tillegg til at vi er mange som skal ha et fokus 
på dette.  Informasjonssikkerhet, i en hektisk hverdag er man ikke alltid like bevisst. 
Viktig å ha fokus, men vi er mange og det vil være noen som gjør feil. 

- HR -  Lav bemanning/ Ansettelser / arbeidsavtaler 
- Vold og trusler på arbeidsplassen  
- Internkontroll, Internkontroll må på plass. Med minimalt med tid til å lage gode 

prosedyrer og rutiner blir det vanskelig å ha god internkontroll 
 
Andre mulige risikoområder: 

- Arbeidsmiljø og arbeidsbelastning 
- Økonomistyring og internkontroll.  
- Kutt på budsjett går på bekostning av kvalitet i virksomheter 
- Mangelfull likebehandling grunnet ulike kulturer fra gamle kommuner 
- Tid til ledelse og ledelse på avdelingsledernivå 

 
I workshop med kontrollutvalget ble følgende områder vurdert som aktuelle for en 
forvaltningsrevisjon:  

 Kommunens krise- og beredskapshåndtering 

 Kommunikasjon  

Forvaltningsrevisjoner  
det er gjennomført to forvaltningsrevisjoner på området i 2020/21, begge ble behandlet i 
kontrollutvalget i juni 2021, tema var Ansattes medvirkning og Krise og beredskap  
 
Innspill fra stedlig revisor/regnskapsrevisor: Østre Viken kommunerevisjon IKS ved 
regnskapsavdelingen har gitt noen generelle innspill til eventuelle risikoområder i 
kommunene. Disse innspillene gjelder for samtlige av våre kommuner: 

 Anskaffelser i kommunen – håndteres de i tråd med Lov om offentlige anskaffelser. 
Rutiner, håndtering og internkontroll både for enkeltanskaffelser og rammeavtaler  

 Internkontroll – hvordan overholdes kravene i kommuneloven til kommunedirektør  

I tillegg har revisjonen påpekt følgende områder spesielt for Indre Østfold: 

 Kommunedirektøren har signalisert både i media og i årsrapport/budsjett at det er 
stort arbeidspress i org.  

Via media er vi informert om at kommunen i mai 2021 ble utsatt for et virusangrep mot 
ledningsnettet for vann og avløp, da noen forsøkte å komme seg inn i kommunes 
datasystem.  Artikkelen kan leses her: Lokale nyheter, Indre Østfold kommune | Kommunen 
utsatt for nytt dataangrep – får store mengder digitalt søppel (smaalenene.no)  

Møte med ordfører og kommunedirektør (kommunens ledelse 
Tilbakemeldingene fra virksomhetslederne vedrørende forhodet mellom administrasjon og 
politikere kjente kommunedirektør og ordfører seg igjen i, og dette var noe de også hadde 
fokus på for tiden.  
Kommunedirektør kjente seg derimot ikke igjen i tilbakemeldingene fra virksomhetsledere på 
dette med GPDR, kommunen har hatt NANO-leksjoner med de ansatte og de har avtale med 
IKOMM, som har igangsatt arbeide på området. Det har blant annet blitt gjennomført 
phishingtester får å få oversikt over hvilke avdelinger som trenger mest hjelp med 
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informasjonssikkerhet. Kommunedirektør anser det ikke som hensiktsmessig med 
forvaltningsrevisjon her nå.  
Kommunedirektør kom med innspill på at det kunne ha vært interessant med et fellesprosjekt 
(3-4 kommuner) på forsyningssikkerheten for vann og strøm. Den totale 
samfunnssikkerheten er en bekymring for kommunedirektør.  
 
Kommunedirektør opplyste at vedrørende antikorrupsjon med mer, så er mye kommet på 
plass siden årsrapporten ble skrevet.  
 
Kommunedirektør anså at det er kunne være hensiktsmessig med en forvaltningsrevisjon på 
internkontroll generelt, men arbeidsforhold og arbeidsmiljø spesielt. Blant annet fremkom det 
at det kunne være lav bemanning på avdelingsleder nivå. Kommunen har hatt en del 
utfordringer i forbindelse med sammenslåing av fem kommuner, noe også avvikssystemet til 
kommunen viser. Kommunen har fokus på problematikken formelle og uformelle ledere. Om 
det skulle bli aktuelt med en forvaltningsrevisjon på området kan det være nyttig for 
kontrollutvalget å ha en samtale med HR sjef i forkant av bestilling.  
 
Kommunen har på plass et varslingssystem for ansatte, men dette mangler for folkevalgte.  
 
Sekretariatets vurderinger og konklusjon: 
Sekretariatet vurderer at det fremkommer høy risiko på området. Dette begrunnes i at 
kommunen fortsatt er ny og at de ikke er i mål med omorganiseringen. Det er fem kommuner 
og kulturer som skal bli én og dette vil nødvendigvis ta tid. Av årsrapporten fremkom det 
blant annet at etablering av internkontroll som kan avdekke korrupsjon og misligheter og 
etablere retningslinjer for forebygging og håndtering av vold var forsinket, i møtet fikk 
sekretariatet imidlertid opplyst at dette nå i stor grad er på plass. Videre er digital innovasjon 
som gir økt kvalitet i tjenesteutøvelsen, kortere saksbehandlingstider og reduserte kostnader 
forsinket. På anskaffelsesområdet er kommunen forsinket i arbeidet med anvendelse av 
innovative anskaffelser.  At det kan være risiko på området internkontroll støttes også av 
folkevalgte og virksomhetsledere. Sekretariatet anser at det kan være aktuelt med en 
forvaltningsrevisjon innenfor internkontroll generelt og på arbeidsmiljø/arbeidsforhold.  
Sistnevnte først og fremst med utgangspunkt i det som blir beskrevet under møte med 
kommunedirektør og ordfører. 
 
Samlet risiko og vesentlighetsvurdering på stab og politikk: RF: 3 / VF. 3 
 
 

4.2 Oppvekst 
Området er delt inn i 3 (4) seksjoner som favner de fleste tjenester innenfor: 

 Barnehage 

 Skole 

 Livsmestring, inkludert barnevern 

 NAV (fra 01.01.2021) 

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

Fagfornyelsen er navnet på prosessen med å fornye læreplanene i Kunnskapsløftet. Nye 
læreplaner ble tatt i bruk fra 2020. Alle læreplaner for fag i grunnskolen og videregående 
opplæring er fornyet. Overordnet del av læreplanverket er også ny. 
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Barnevernsreform 2022 (oppvekstreformen) Kommunene får et større ansvar for 
barnevernet, og det forebyggende og tverrsektorielle samarbeidet må styrkes. Formålet er at 
barn som trenger det, skal få hjelp til rett tid. 

Budsjett for 2021 beskriver at kommunen har levekårsutfordringer som blant annet omfatter 
en høy andel barn med spesialundervisning og spesialpedagogiske tiltak, barnevernet får 
kjennskap til familier sent og andelen barn som bor i lavinntektsfamilier er over 
gjennomsnittet både i Viken og landet. Tendensen er økende.  

Bruttoutgifter på området utgjøt 36,68% av kommunens totale bruttoutgifter. 

Årsrapport for 2020 beretter om et mindreforbruk på 16 millioner kroner på området. 
«Hovedgrunnene til det positive resultatet er vesentlig høyere merinntekter på syke- og 
svangerskapsrefusjoner som kom på slutten av året, redusert arbeidsgiveravgift (covid-19) 
og økte tilskudd og refusjoner til barnevern og barnehager.» 

Videre står det «Det er god økonomisk kontroll i seksjonene og ute på enhetene, men det er 
forhold som vi ikke har kontroll på. Spesielt gjelder dette omfanget av spesialundervisning og 
spesialpedagogisk hjelp. Vi har utviklet et system for et tett samarbeid mellom skole, 
barnehage og PPT for å styrke det allmennpedagogiske arbeidet og redusere behovet for 
spesialundervisning og spesialpedagogiske tiltak. Det vil ta noen tid å se resultater av denne 
innsatsen, men uansett er det mange barn i Indre Østfold kommune som har behov for og 
rett til hjelp og støtte.» 

De fleste oppdragene i kommunens plan ser ut til å gå i henhold til planen. Det skal 
utarbeides en barnehageplan, denne er ifølge årsrapporten ikke startet. Arbeidet med et lett 
tilgjengelig helsetilbud rettet mot barn og unge er forsinket. 

KOSTRA-analyser for barnehage viser at viser at andel barn i kommunal barnehage jf totalt 
antall barn i barnehage er høy. Andel barnehagelærer i forhold til grunnbemanning er litt over 
snittet. Videre viser analyser at andel barn i kommunale barnehager som får 
spesialpedagogisk hjelp er mye høyere enn snittet i KOSTRAgruppe 10. Andel 
minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år er lavt. 

For skole viser KOSTRA-analyser at det er høy andel elever i kommunale og private 
grunnskoler som får spesialundervisning, imidlertid ligger antallet årstimer til 
spesialundervisning per elev med spesialundervisning lavt. Det er også høyt antall årstimer 
til elever med særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring.  

For området barnevern viser KOSTRA-analyser at netto driftsutgifter til barneverntjenester er 
vesentlig høyere enn i sammenlignbare kommuner. Barn med melding og undersøkelse er 
også noe høy. Barn med barnevernstiltak er høy. Vider viser analysene at brutto driftsutgifter 
per barn som ikke er plassert av barnevernet er lav, og barn med undersøkelse eller tiltak 
per årsverk er lav.  

KOSTRAnalyser på området NAV viser et høyt antall kommunalt disponerte boliger og brutto 
investeringsutgifter til boligformål er høy. Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal 
bolig er lav. 

På området sosialtjeneste har vi sammenlignet Indre Østfold med Hamar og Lørenskog (da 
tallene for kotsagruppe 10 var feil). Indre Østfold har et noe høyere antall 
sosialhjelpsmottakere, også i gruppen 18-24 år. Kommunen har en større andel 
sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig, samt en høyere andel som har arbeidsinntekt som 
hovedinntekt.  
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Spørreundersøkelsen til kontrollutvalg og virksomhetsledere. De folkevalgte gir lav til 
middels skår på spørsmål om i hvilken grad det oppleves at det er det gode tjenestetilbud 
innenfor barnevern i kommunen.  De gir middels skår på om hver enkelt elev blir ivaretatt i 
skolen, og om det er en hensiktsmessig bemanning av pedagoger i kommunens barnehager.   

Flere av virksomhetsledere oppga at disse risikoområdene:  
- Barnevern. Fokus på ressurser og kvalitet i tjenesten. Kunne legge til rette for at flere 

barn kan bo hos foreldrene sine under forsvarlig omsorg. Tid til ledelse- Det er 
utfordrende å bygge en ny tjeneste hvor det aller meste skal defineres på nytt 
samtidig som driften skal sikres. Lederstillingene rommer ikke begge deler og dette 
medfører at det tar tid å få alle rutiner på plass i enheten. Det vises til at 
barneverntjenesten er en av de største sammenslåingsprosessene i kommunen. 

- Barnehage. Spesialpedagogisk hjelp. Det er for få ansatte spesialpedagoger så 
grunnbemanning i bhg må gjøre jobben. Det går utover pedagogisk 
bemanningsnorm. Sykefravær på opp mot 20% under pandemien, fører til at enkelte 
avdelinger driftes med kun vikarer og lærlinger. 

- Skole, ressurser til forsvarlig grunnskoleopplæring, lærernormen, PPT,  

I workshop med kontrollutvalget ble Tildeling av sosiale tjenester foreslått som et område 
man kunne vurdere en revisjon på. 

Statlige tilsyn gjennomført i 2020/2021. 
Fylkesmannen gjennomførte et tilsyn i 2020 på barnehage med tema Kommunens plikt til å 
sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud.  
Fylkesmannen kom i rapporten med følgende pålegg, fristen var mars 2021: 

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. 

Fylkesmannen gjennomførte et tilsyn i 2020 i skolen med følgende tema 
Spesialundervisning/ Utarbeidelse av sakkyndige vurderinger/Pedagogisk psykologisk 
tjeneste (PPT). 
I rapporten ble det konstatert to lovbrudd som omhandlet manglende saksyndige vurderinger 
i forbindelse med spesialundervisning. Frist for å rette dette ble satt til november 2020.  
 
Statsforvalteren gjennomførte tilsyn i grunnskolen i 2021 på med tema Skolemiljø og 
internkontroll, her var ikke alle lovkrav oppfylt og kommunen fikk frist til rettelse oktober 2021.  
 
Det har også vært tilsyn i grunnskolen med tema Lærernormen. Frist for tilbakemelding var i 
april 2021, med unntak av Rom skole ble tilsynene avsluttet. Rom skole fikk pålegg om 
retting med ny frist oktober 2021. 
 
Det er planlagt statlig tilsyn på barneverntjenesten og barnehagen i 2021. 
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Forvaltningsrevisjon, det er igangsatt en revisjon på Barnevern – internkontroll og 
oppfølging av barn i fosterhjem som kontrollutvalget får til behandling i november.  

Det er ikke kommet innspill fra revisjonen på området. 

Møte med ordfører og kommunedirektør: 
Ordfører opplyser at han ikke har opplevelsen av at kommunen har spesielt store 
levekårsutfordringer, i hvertfall ikke spesielle «utenforskapsgrupper», og ser det det derfor 
ikke som hensiktsmessig med en forvaltningsrevisjon på området på nåværende tidspunkt. 
Kommunedirektør kom med innspill på at et prosjekt på skolens evne til å nyttiggjøre seg 
veiledning fra PPT/ tilpasset opplæring, kunne vært interessant.  
 
Sekretariatets vurderinger og konklusjon: 
Det er gjennomført statlige tilsyn på barnehage – Kommunens plikt til å sikre at barn med 
nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud, det er også 
planlagt et tilsyn i 2021. 
På skoleområdet har det vært statlig tilsyn med, spesialpedagogikk, lærernorm, og skolemiljø 
og internkontroll.  
På barnevern har det vært igangsatt en forvaltningsrevisjon på barnevern – internkontroll og 
oppfølging av barn i fosterhjem og det er planlagt et statlig tilsyn i 2021. 
 
Sekretariatet vurderer at det fortsatt ligger risiko på barnevernsområdet. KOSTRA-analyser 
viser høye kostnader på området og en høy andel barn med barnevernstiltak. Videre bidrar 
ny barnevernsreform 2022 til risiko på området. Ved avvik kan kommunen møte kostbare 
oppreisings- og erstatningssaker og enkeltpersoner kan få sin livskvalitet svekket. På 
bakgrunn av ny barnevernsreform kan være hensiktsmessig å vurdere en 
forvaltningsrevisjon på område i slutten av planperioden. 
 
Sekretariatet vurderer at det er levekårsutfordringene kan være et risikoområde i Indre 
Østfold kommune, dette omfatter både i forhold til barn med behov for spesialundervisning, 
barnefattigdom/oppvekstsvilkår og sosiale tjenester generelt.    
 
Generelt vil det alltid være en risiko for at barn og unge ikke følges opp på en tilfredsstillende 
måte. Opplæringsloven3 , barnehageloven4  og barnevernsloven5  sier at kommunen skal ha 
en internkontroll på området som følger reglene i kommuneloven §25-1. Kunnskapsløftet, 
endringer i barnehageloven og den nye barnevernsreformen stiller nye krav til kommunen 
som kan vurderes i forhold til gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 
 
Området oppvekst tar en stor del av kommunens budsjett og tjenesteytelsen er vesentlig for 
barn og unges utviklings- og utdanningsmuligheter. Oppreisings- og erstatningssaker kan 
være økonomisk kostbare for kommunen og det kan få konsekvenser for enkeltpersoners 
utvikling og utdanning. Sekretariatet vurderer at oppvekstområdet alltid vil ha en høy 
vesentlighet. Dette både pga av tjenester til enkeltinnbyggere og at tjenesten tar en stor 
andel av budsjett. 
 
Samlet risiko- og vesentlighetsvurdering på området oppvekst: RF: 3 / VF: 3 
 
 
 

                                                
3 §4-7 
4 §9 
5 §2-1 
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4.3 Helse og velferd 
Kommunalområdet har følgende organisering: 

 Seksjon Samskaping 

 Seksjon Koordinering og inntak 

 Seksjon Pleie og omsorg 

 Seksjon Tjenester for funksjonshemmede 

 Seksjon Behandling og mestring 

 Seksjon NAV (overføres til Oppvekst fra 1. januar 2021) 

Aktuelle lovendringer og annet: Helse og omsorgstjenester (2020). Kommunene får plikt til 
å ha knyttet til seg ergoterapeut og psykolog for å oppfylle sitt sørge for-ansvar etter loven. 
Fra 1. januar 2018 har kommunene allerede hatt plikt til å ha knyttet til seg lege, sykepleier, 
fysioterapeut, jordmor og helsesykepleier. 
For å oppfylle sitt sørge for ansvar får kommunene også en lovfestet plikt til å tilby 
dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. 
 
I forslag til nytt statsbudsjett er det foreslått at forsøket med statlig finansiering av 
omsorgstjenestene avsluttes 31.12.2021. 
 
Budsjett for 2021 beskriver at kommunen står overfor store og krevende utfordringer, både 
på kort og lang sikt. Hovedutfordringene handler om å rekruttere, beholde og utvikle 
kompetente medarbeidere i kommunehelsetjenesten. Den eldre befolkningen over 80 år 
antas å dobles de neste 20 årene og vil gi utfordringer knyttet til sykehjemsplasser og 
omsorgsboliger. Videre er det en vekst i antall yngre mottakere under 67 år og omfanget av 
tjenester til denne gruppen. 

For å møte utfordringene beskriver kommunen at den hjemmebaserte profilen må styrkes og 
støttes slik at innbyggeren i størst mulig grad skal føle seg trygge og mestre eget liv i eget 
hjem så lenge som mulig. Det skal tilbys digitale verktøy og hjelpemidler som et godt 
supplement, for eksempel digitale dørlåser og sykesignalanlegg. Frivillig sektor skal i større 
grad trekkes inn, og det må jobbes med kompetanseutvikling og heltidskultur. 

Området utgjør 35,08% av kommunens totale bruttoutgifter. 

Årsrapport for 2020 forteller at Helse og velferd avlegger et regnskap for 2020 med et 
samlet merforbruk på 52,9 millioner kroner. Av dette er knapt 45 millioner kroner direkte 
koronakostnader. 

Refusjonsordning for særlig ressurskrevende tjenester gir kommunen refusjon for direkte 
lønnskostnader for tjenester til brukere under 67 år. Denne refusjonsordningen er redusert 
med 26 millioner kroner. Det er flere årsaker til dette, blant annet at det er avdekket 
svakheter i tidligere kommuners metodikk for beregning av tilskudd. Videre er lavere 
arbeidsgiveravgift og redusert utgiftsnivå medvirkende til redusert inntekt fra ordningen. 

Årsrapporten beretter at Tjenester for funksjonshemmede, Koordinering og inntak samt NAV, 
med et samlet budsjett på over 442 millioner kroner, leverer mindreforbruk på knapt 14 
millioner kroner. «NAV alene har 7 millioner kroner i mindreforbruk og har gjennom 2020 hatt 
samlede sosialhjelpsutbetalinger som er 8,2 millioner kroner lavere enn de fem tidligere 
sammenslåingskommunene hadde i 2019.» 

Oppdraget med at kommunen skal aktivt jobbe for at innbyggere kan bo og leve mest mulig 
selvstendig i eget hjem er forsinket. Det er også kommunens arbeid med lederutvikling og 
system for lederstøtte. 
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Området har et samlet sykefravær på 11,85%, der 9,07% er langtidsfravær. 

I spørreundersøkelsen til de folkevalgte fremkommer det at de kun i liten til middels grad 
opplever at kommunen har nok sykehjemsplasser. 
 
De folkevalgte hadde mulighet til å komme med utdypende kommentarer på 
tjenesteområdet, disse var som følger:  

- Er bekymret for dårlige tiltak rettet mot barn og unges psykiske helse, samt at vi 
burde satse enda mer på ungdomsteamet. Fattigdomsproblematikk og levekår. Jeg 
er også bekymret for at innbyggerne ikke får med seg vedtakene i politiske møter. 
Kunne vi hatt en kortversjon/referat av møtene ute på kommunens nettsider, app 
mm? 

- Det er stor arbeidsbelastning for ledere og ansatte pga etableringen av 
storkommunen og pandemien 

 
På svar på utdypende spørsmål til virksomhetsledere vedr. risikoområder, så nevnte flere:  

- Helse og omsorg 
- Høyskolepersonell, vernepleiere, tilstrekkelig antall personale med fagkompetanse 

innen helse, inkl legetjeneste, for å sikre back-up. Kvalitet.  Ikke avsatt ressurser som 
kan jobb med fag og kvalitet.  Vi har sykepleier 1 funksjon, men personene som har 
disse funksjonene går i turnus uten frikjøpt tid til fag.  

Andre innspill på risikoområder var: 
- Arbeidstidsbestemmelser, på grunn av pandemien har mange ansatte og ledere i 

helse jobbet ulovlig mye overtid 
- Vold i nære relasjoner. Loven krever samordning og helhetlige tilbud, samt tilbud til 

alle grupper som er utsatt for vold i nære relasjoner. Kommunen oppfyller ikke sine 
forpliktelser i dag 

- Ledelse.  Stort lederspenn inne helse og døgnkontinuerlig drift medfører at det er liten 
tid til ledelse, men det meste av tiden går til administrasjon.  Ved sykefravær hos en 
leder i gruppen forverres dette ytterligere 

- Legemiddelhåndtering. Felles rutiner er ikke utarbeidet. 
- Omsorgsboliger/bofellesskap - ofte avstand til ledelsen 
- Helhetlige pasientforløp. Felles rutiner er ikke utarbeidet. 

 
I workshop kontrollutvalget hadde ble det drøftet om prosjektet på Helsehuset, fra vedtatt 
plan for forvaltningsrevisjon bør tas med videre til ny plan.  
 
KOSTRA-analyser viser at årsverk helse og omsorg er lavt. Årsverk per bruker av 
omsorgtjenester er veldig lavt. Imidlertid er andel brukere av hjemmetjenesten høy. 
Det er høy andel private institusjonsplasser. Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere er 
veldig lavt. 
Innenfor helse og rus er det er lave brutto og netto driftsutgifter til personer med 
rusproblemer. Det er en høy andel årsverk av psykiatriske sykepleiere, det er også høy andel 
årsverk med videreutdanning i psykisk helsearbeid og videreutdanning i rusarbeid. 
 
Forvaltningsrevisjon kontrollutvalget behandlet Sykehjem- kvalitet i tjenestene, mars 2021 

Møte med ordfører og kommunedirektør: 
Kommunedirektør anså ikke at Helsehuset var aktuelt område for forvaltningsrevisjon nå. 
Åpning av det nye Helsehuset var i sommer.  
Kommunedirektør forteller at kommunen har utfordringer vedrørende fastlegeordningen, nok 
leger og sykepleiere. Inntektssystemene er også en utfordring for kommunen. Om den 
statlige finansieringen av omsorgstjenester (SIO) legges ned, vil dette ifølge 
kommunedirektør ikke tilsi økt risiko for kommunen.  
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Kompetanseutviklingsplaner og kompenserende tiltak på området er utfordrende. Ordfører 
var enig i kommunedirektørens innspill/kommentarer på området. 
 
Sekretariatets vurderinger og konklusjon: 
Kontrollutvalget behandlet i mars en forvaltningsrevisjon på Sykehjem – kvalitet i tjenesten. I 
forbindelse med workshop/innspill til ROV-analysen vurderte kontrollutvalget at det vedtatte 
prosjektet på Helsehuset bør overføres til ny plan. Imidlertid fikk sekretariatet tilbakemelding 
på at kommuneledelsen ikke anså dette som hensiktsmessig pr. nå. 
 
Alle kommunale tjenester som gis til enkeltinnbyggere kan i hovedsak regnes som vesentlige 
områder. Dette fordi hvis det her inntreffer avvik vil dette kunne gi store konsekvenser for 
enkeltpersoner. Området er også vesentlig grunnet risiko for oppreisningssaker hvis avvik 
oppstår, samt at det har en relativt stor budsjettandel sett opp mot kommunens samlede 
budsjett. 
 
Sekretariatet vurderer at det kan være risiko ved flere av tjenesteområdene, herunder 
psykisk helse, sykehjemsplasser, samt rekruttering av ansatte/ sykepleiere. Imidlertid er det 
gjennomført en revisjon på kvaliteten i sykehjemstjenesten. Forslag til forvaltningsrevisjon på 
tjenesteområdet kan være samarbeidet mellom ulike tjenester som for eksempel 
NAV/psykisk helse og rus/ bo-veiledning/barnevern. På området vedr. rekrutering av 
kvalifisert personale, kan det være aktuelt å se på kompetanseutviklingsplaner mm i 
kommunen. 
 
Foreløpige risiko og vesentlighetsvurdering på området er: RF 3/VF3 
 

4.4 Stedsutvikling og innbyggerdialog 
Området er delt i fire seksjoner: 

 Innbyggertorg og bibliotek – i Mysen, Tomter, Askim, Skjønhaug og Spydeberg 

 Stedsutvikling og frivillighet 

 Kulturutvikling – kulturskole, scenekunst og musikk 

 Friluft og bymiljø 
 
Budsjett for 2021 viser at området omfatter 3,49% av kommunens totale bruttoutgifter. 
Området fokuserer på aktiviteter for barn og unge, møteplasser og friområder i kommunen, 
gode demokratiske arenaer og arbeid med å ta vare på kulturminner. Kommunalområdet 
skal ifølge budsjettet endre status til seksjon og legges inn under et av de andre 
kommunalområdene. 

Årsrapport for 2020 viser et samlet mindreforbruk på 3,1 millioner kroner. Det påpekes at 
det det gode resultatet skjuler at området har hatt «[…] betydelig inntektssvikt i salget av 
billetter til kulturarrangementer, brukerbetalinger i kulturskolen og innkreving av gebyrer». 
Årsrapporten beskriver at etablering av en ny kommuneorganisasjon har tatt mye 
oppmerksomhet dette første driftsområdet. Ellers fremkommer det ikke av årsrapporten noen 
spesiell risiko eller vesentlighet. 

KOSTRA-analyser viser at netto driftsutgifter til kultursektor, idrett og til barn og unge er lavt. 

Spørreundersøkelsen til virksomhetsledere og folkevalgte ga ingen indikasjoner på at det er 
risiko på området.  
 
Sekretariatets vurderinger og konklusjon: 
Ut fra funnene vurderer sekretariatet at det er lav risiko og vesentlighet på tjenesteområdet. 
Det fremkom ikke noe som skulle tilsi risiko på området i samtalen med kommuneledelsen.  
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Foreløpig risiko og vesentlighetsvurdering på området er: RF1/VF1 
 
 

4.5 Næring, plan og teknikk 
Området er delt inni flere enheter: 

 Næring (og landbruk) 

 Plan 

 Byggesak 

 Geodata 

 Eiendom – FDV, renhold, boligkontor, forvaltning 

 Kommunalteknikk – vann og avløp, vei 
Seksjonene Næring, Plan, Byggesak, Geo- og styringsdata samt Utvikling og koordinering vil 
fra 1.1.2021 organiseres som enheter. 

Aktuelle lovendringer: Selvkostforskriften kom ny i 2019 med virkning fra 01.01.2020. 
Forskriften utfyller bestemmelsene i kommuneloven § 15-1 om beregning av selvkost. Videre 
kom veileder til selvkostforskriften høsten 2020. 

Budsjett for 2021 viser at området utgjør 14,09% av kommunens totale bruttoutgifter. 
Området beskriver utfordringer i forhold til økt tilrettelegging for etablering av arbeidsplasser 
grunnet lav utdannelsesgrad, lav sysselsettingsgrad og høy utpendling. Kommunen mangler 
foreløpig målsetninger for hvordan klimagassutslippene skal tas ned. Det er store 
utfordringer med kommunens vann- og avløpssystem. Kommunen har en stor 
bygningsmasse å forvalte med et betydelig vedlikeholdsetterslep.  

Årsrapport for 2020 beretter om et mindreforbruk på 14,5 millioner kroner i forhold til 
budsjett for 2020. «Det samlede mindreforbruket fremkommer som et resultat av vakanser, 
endret aktivitet grunnet korona epidemien og varierende oppgaver og oppgavemengde i 
forhold til forventet i en ny organisasjon.» 

De fleste oppdrag på området ligger i henhold til plan. Det er kun prosjektet med å etablere 
oversikt over private vannforsyningssystemer i kommunen. Dette er ikke påbegynt grunnet 
statlig tilsyn og arbeid med å rette opp avvik. 

KOSTRA-analyser viser at netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom er høy. Det samme 
er utgifter til vedlikehold per kvadratmeter. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 
byggesaker er høy sammenlignet med KOSTRAgruppe 10, dette gjelder både for søknader 
med 3 ukers frist og 12 ukers frist.. Det er også en relativt høy andel av innvilgede 
byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan.  

I spørreundersøkelsen fremkom det at de folkevalgte opplever i middels grad at kommunen 
har en hensiktsmessig byggesaksbehandling. Videre opplever de liten til middels grad at 
kommunen har utarbeidet gode vedlikeholdsplaner, og om de får nødvendig informasjon ifht 
kommunale byggeprosjekt. Overvann/Trenger en blå-grønn plan ble nevnt under utdypende 
svar fra de folkevalgte som mulige risikoområder.  

 
Virksomhetsledere kom med følgende innspill vedr. risikoområder: 

- Brannvern/brannsikkerhet, felles rutiner er ikke utarbeidet.  
- Avløpshandtering – VA – forurensning  
- Beredskap 
- Bygning- Infrastruktur som tar høyde for utbyggingstakt av boliger. 
- Klima og Miljø  
- Oppfølging av elektriske installasjoner 
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I workshop i kontrollutvalget ble følgende foreslått som mulige områder for 
forvaltningsrevisjon: 

- Folkehelseprofil, dårlig i forhold til drikkevannsforsyning/sikkerhet 
- Byggesak  

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

 Selvkost – håndteres etter ny forskrift og veileder? 

 Styring av investeringsprosjekter  

 Vedlikeholdsetterslep på bygningsmassen, for indre Østfold er det bla utfordringer på 
å skille drift/investering. 

Statlige tilsyn: Mattilsynet gjennomførte i 2021 tilsyn med vannforsyningssystemet ved 
følgende vannverk, Eidsberg. Trøgstad, Askim og Spydeberg. Ved Askim og Spydeberg 
vannverk fikk kommunen følgende to pålegg: Kartlegge alle farer som kan føre til 
forurensning av drikkevannsbassenget, og planlegge eventuelle farereduserende tiltak.  
Utarbeide en vedlikeholdsplan for drikkevannsbassenget. I tillegg fikk kommunen pålegg om 
fysisk sikring ved Spydeberg vannverk. Frist november 2021.  

Arbeidstilsynet har planlagt tilsyn med tema Asbest i 2021. 

Forvaltningsrevisjon kontrollutvalget behandlet en rapport som omhandlet Selvkost VA – 
Gebyrer på vann og avløpsområdet i februar 2021.  
 
Møte med ordfører og kommunedirektør: 
Kommunedirektør kom med innspill på at vedlikeholdsplaner er interessant. Å ha 
forvaltningsrevisjon på for eksempel byggesak er for tiden ikke hensiktsmessig, derimot kan 
det være aktuelt å se på planverk innenfor området, det tar for eksempel lang tid å få inn 
underlag til planer.  
 
Sekretariatets vurderinger og konklusjon: 
Sekretariatet vurderer at det kan være risiko for avvik ved byggesaksbehandling, imidlertid 
ga kommunedirektør innspill på at det kan være mer hensiktsmessig med en 
forvaltningsrevisjon på planverk istedenfor.  
 
Sekretariatet vurderer også at det kan være risiko knyttet til vedlikeholdsplaner. 
Kommunedirektøren mente dette kunne være et interessant område for forvaltningsrevisjon. 
 
Det fremgår også risiko på kommunens vann og avløpsnett. Imidlertid vurderer sekretariatet 
at dette er en kjent risiko for kommunen og at dette arbeides med. Som tidligere skrevet så 
synes kommunedirektør det kunne vært interessant med et forvaltningsrevisjonsprosjekt på 
forsyningssikkerheten til vann og strøm. 
 
Samlet risiko og vesentlighetsvurdering på området er: RF 2/VF2 
 

5. Covid-19  
Generelt har Covid -19 situasjonen hatt innvirkning på alle områder. Nasjonalt har flere 
kontrollutvalg ønsket at det skal gjennomføres forvaltningsrevisjonen av kommunens 
håndtering av Covid19-pandemien. Pandemien har påvirket de fleste kommunale områder i 
stor eller mindre grad. Det kan være ulik tilnærming til hva det er ønskelig en 
forvaltningsrevisjon skal innebære. Fokuset nasjonalt har vært sett opp mot beredskapsplan, 
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ettervirkninger psykisk helse/ levekår, utsatte barn og ungdom og økonomiske 
konsekvenser.  
Kontrollutvalget fikk i sitt møte 26.04.2021, en orientering av kommunedirektøren vedr. 
håndteringen av vaksineprogrammet, og kommunedirektør orienterte om at 
vaksineplan og prioriteringer følges. Utvalget besluttet at ulike risikosider ved Covid-19 
situasjonen vil vurderes i kommende overordnede risiko- og vesentlighetsvurderingen for 
forvaltningsrevisjonsplanen 2022- 2023. Utvalgets fulgte temaet opp i sin workshop og 
koronapandemien ble ansett for et område det kan være aktuelt å ha en revisjon på, da med 
fokus på evaluering og konsekvensene innenfor psykisk helse, ungdom/barn, skole. 
 
Sekretariatet er ikke kjent med at det er spesielle utfordringer som gjelder for Indre Østfold 
kommune i denne sammenheng. Det kan likevel være hensiktsmessig å gjennomføre et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt sett opp mot Covid19-situasjonen, ikke minst for å kunne ha en 
evaluering og lære hvis det oppstår lignende situasjoner i fremtiden.  

Ordfører og kommunedirektør ga innspill på at dette ikke var hensiktsmessig for 
forvaltningsrevisjon per nå. 

Foreløpig risiko og vesentlighetsvurdering på området er: RF: 2/ VF:2 
 

6. Selskaper  
I kommunal sektor er det blitt mer og mer vanlig å organisere deler av tjenesteproduksjonen i 
fristilte selskap, foretak, stiftelser og lignende. I ØKUS sitt forslag til plan for eierskapskontroll 
for perioden 2020-2023 framkommer det at «selskapsorganisering kan gi styringsmessige 
utfordringer for kommunestyret som er den øverste beslutningstaker. I tillegg reiser det 
spørsmål i forhold til tilsyn og kontroll med denne type organisering av virksomheten. Det 
faktum at en oppgave som tidligere lå innenfor forvaltningen er organisert inn i et 
utenforliggende selskap, bør ikke i seg selv føre til mindre tilsyn og oppfølging av kontroll- og 
tilsynsorganet i kommunen. Tvert om, det kan være nødvendig med en økning i oppfølging 
og koordinering da den ligger utenfor det tradisjonelle forvaltningsorganet.» Planen ble 
behandlet i kontrollutvalgets møte 25.05.2020, sak 20/22 og ligger som vedlegg til denne 
saken. 
 
Sekretariatet har ikke funnet grunnlag til å foreta en ytterligere risiko- og 
vesentlighetsvurdering av selskapene hvor kommunen har medeierskap. Sekretariatet har 
heller ikke vurdert at det foreligger noe behov for forvaltningsrevisjon av selskapene. 
 
Kontrollutvalget får til behandling i november en forvaltningsrevisjonsrapport på Indre Østfold 
brann og redning IKS. 
 
Foreløpig risiko og vesentlighetsvurdering på området er: RF: 1/ VF:2 
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7. Kommunedirektørens høringsuttalelse 
Kommunedirektøren har gitt sin uttalelse til risiko- og vesentlighetsvurderingen. Denne ligger 
i sin helhet under: 
 
 
Kommunedirektøren har ingen korreksjoner vil saken, kun en tilleggskommentar. 
Tilleggskommentaren går på at flere av forvaltningsrevisjonene som er vurdert, f.eks. evaluering av 
Covid19 har nok først og fremst verdi om tilsvarende revisjon gjennomføres i flere sammenlignbare 
kommuner. Det vil øke kvalitet og læringsutbytte vesentlig. 

 
 

 

Georg Smedhus 

Kommunedirektør 

Indre Østfold kommune 

970 63 808 / 69 68 10 00 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/80 
Dokumentnr.: 10 
Løpenr.: 177098/2022 
Klassering: 3014-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 13.06.2022 22/22 

 

Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for 
økonomiforvaltningen 2021 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar revisjonens kontroll med kommunens etterlevelse av bestemmelser 

og vedtak for økonomiforvaltningen 2021 på området «Oppfølging av rammeavtaler - 
avrop», til orientering 

 
Fredrikstad, 18.05.2022 
 
 
 

Vedlegg 
ØVKR IKS: Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og 
vedtak for økonomiforvaltningen 2021, datert 13.05 2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU - møte 29.11 2021, sak 21/58 «Etterlevelseskontroll: Risiko- og vesentlighetsvurdering 
og valg av kontrollområde. 

Saksopplysninger 
I følge kommunelovens § 24-9 som er hjemmelen for Forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomi- forvaltningen skal: 
«Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning 
i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 
Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram 
for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det 
foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for 
økonomiforvaltningen. Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til 
kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen.» 
 
Kontrollutvalget behandlet den 29. november 2021 overordnet risiko- og 
vesentlighetsvurdering samt valg av kontrollområdet for etterlevelseskontrollen. 
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Kommunerevisjon har den 13. mai 2022 avlagt en uavhengig revisors attestasjonsuttalelse 
om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2021 på området 
«Oppfølging av rammeavtaler - avrop».  
 
Revisjonen har kontrollert om kommunen etterlever gjeldende regelverk om oppfølging av 
rammeavtaler – avrop, hvor revisjonens kontrollerer om kommunen: 
 

 Har etablert rutiner og systemer for å kunne følge opp bruk av rammeavtaler opp mot 
kontraktfestet beløpsramme 

 
Revisjonen baserer sin vurdering på de utførte handlingene og innhentede bevis, og 
konkluderer med at de ikke har blitt oppmerksomme på noe som gir grunnlag til å tro at 
Indre Østfold kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd regelverk og interne rutiner for 
håndtering av oppfølging av rammeavtaler - avrop 
 
Vi viser til vedlagt uttalelse fra revisor. 

 

Vurdering 
Med bakgrunn i revisors vurderinger og konklusjon anbefaler sekretariatet kontrollutvalget 
om å ta kontrollen med kommunens etterlevelse av bestemmelser og vedtak for 
økonomiforvaltningen 2021 på området «Oppfølging av rammeavtaler - avrop», til 
orientering.  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/80 
Dokumentnr.: 9 
Løpenr.: 177075/2022 
Klassering: 3014-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 13.06.2022 22/23 

 

Oppsummering av regnskapsrevisjon 2021 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2021, tas til 

orientering 
 
Fredrikstad, 18.05.2022 
 
 

Vedlegg 
Oppsummering av regnskapsrevisjon for Indre Østfold kommune 2021, datert 13.05 2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU - sak 21/45 den 27.09 2021, ”Overordnet revisjonstrategi for 2021 - Regnskapsrevisjon”  

Saksopplysninger 
Vi viser til kommunelovens § 24-7 om revisors plikt til å rapportere resultatene av sin 
revisjon og kontroll til kontrollutvalget. Vi viser også til forskrift om kontrollutvalg og revisjon, 
§ 3 og § 4 om kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon og for forvaltningsrevisjon. 
 
Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om regnskaps- og forvaltningsrevisjonen 
og påse at dette foregår etter gjeldende revisjonsstrategier, og bestemmelser i lov og 
forskrift. 
 
Revisjonen har utarbeidet et notat kalt oppsummering av regnskapsrevisjon 2021.  Formålet 
med dette notatet er å gi kontrollutvalget en samlet oppsummering av utførte 
revisjonshandlinger, og resultater av disse kontrollene for revisjonsåret 2021.  
Tidligere (i 2021) har revisjonen lagt frem en overordnet revisjonstrategi for kontrollutvalget 
for å vise hvordan revisjonen har vurdert revisjonsoppgavene knyttet til Indre Østfold 
kommune og hvordan ressursene er fordelt. Det vises til sak 21/45 i kontrollutvalget den 
27.09 2021.   
Det ble i den redegjort for inndeling, revisjonsteknisk tilnærming, risikovurdering og 
vesentlighetsvurdering samt spesifikke fokusområder. 
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Vurdering 
Sekretariatets gjennomgang av oppsummeringsnotat viser at revisjonen fokusområder som 
ble omtalt i saken om revisjonsstrategien for 2021 er fulgt opp gjennom årsoppgjøret og ved 
interimsrevisjon, og er omtalt i oppsummeringsnotatet.  
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta revisjonens oppsummering av utført 
regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2021, til orientering 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/84 
Dokumentnr.: 32 
Løpenr.: 177028/2022 
Klassering: 3014-191 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 13.06.2022 22/24 

 

Referater og meldinger 

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

 
Fredrikstad, 18.05.2022 
 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 09.05.2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 09.05.2022 ligger vedlagt til orientering. 
 
 

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

51



 
 
 

Møteprotokoll 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 

 
 
 
Møtedato: 09.05.2022,  
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 12:20 
Møtested: Rådhuset, møterom kommunestyresalen 
Fra – til saksnr.: 22/11 -  22/18  

 
Frammøteliste 
 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Petter Schou, leder X 
 

Knut J. Herland , nestleder X 
 

Tor Melvold X 
 

Marit Femmen X  

Ulf Tore Kolstad X  

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5  
 
Møtende fra Østfold kontrollutvalgssekretariat:  
Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen  
 
Møtende fra revisjon  
Konst. seksjonsleder Casper Støten, forvaltningsrevisor Didrik Hjort og revisor Inger Marie 
Moum Karlsen 
 
Møtende fra administrasjonen:  
Kommunedirektør Georg Smedhus og økonomisjef Ståle Ruud 
 
Andre: 
Ingen  
 
 
 
---------------------------------------    ----------------------------------- 
Petter Schou, leder      Knut J. Herland, nestleder 
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Saksliste 

 
Saksnr. Innhold  

PS 22/11 Godkjenning av innkalling og saksliste  

PS 22/12 Valg av representant til å signere protokoll  

PS 22/13 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og 
årsberetning for 2021 

 

PS 22/14 Eierskapskontrollrapport - Østfold Renovasjon og Retura 
AS 

 

PS 22/15 Prosjektplan - Eierskapskontroll av arbeids- og 
inkluderingsbedriftene Deltagruppen, Hobøl ASVO, Via3 og 
Innovi 

 

PS 22/16 Rutine for avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for 
kontrollutvalget i Indre Østfold kommune 

 

PS 22/17 Referater og meldinger  

PS 22/18 Eventuelt  

 

PS 22/11 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 09.05.2022: 

Ingen merknader til innkallingen eller saksliste 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 09.05.2022: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 

PS 22/12 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalgets leder og nestleder signerer protokoll 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 09.05.2022: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 09.05.2022: 

1. Kontrollutvalgets leder og nestleder signerer protokoll 
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PS 22/13 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og 
årsberetning for 2021 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

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

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

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 09.05.2022: 

Økonomisjef orienterte utvalget om resultatet for 2021 og om enkelte nøkkeltall og utvikling 
for tallene. Revisjonen redegjorde for revisjonsberetningen.  Utvalget stilte ulike spørsmål om 
områder som lån og finans, investeringer, selvkostområdet, leasing og avvikssystemet. 
Spørsmålene ble besvart i møte. Kontrollutvalget ga honnør til kommunes ansatte for et 
samlet godt resultat.  Innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes uttalelse 09.05.2022: 

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

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

 

PS 22/14 Eierskapskontrollrapport - Østfold Renovasjon og Retura AS 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

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

2. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 

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

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

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

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

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

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

 drøfte med de andre eierne om overlappende styredeltakelse (dobbeltrolle) 
mellom morselskap og datterselskap bør opphøre 
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Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 09.05.2022: 

Nestleder ba sin habilitet vurdert ettersom hans bror er nylig (i 2022) valgt inn som 1. vara til 
styret i Indre Østfold Renovasjon IKS. Utvalget fant ikke grunn til inhabilitet i saken ettersom 
eierskapskontrollen gjaldt for året 2021.   
 
Revisjonen orienterte om rapportens funn, vurderinger og om hvilke anbefalinger som er gitt i 
rapporten. Kontrollutvalget stilte enkelte oppfølgingsspørsmål som ble bevart i møte.  
Kontrollutvalget merket seg en problemstilling om og konserninterne avregningen mellom 
mor/ datter selskap, og at denne problemstilling bør vurderes hensyntatt i en forvaltnings-
revisjonsrapport.  Følgende forslag til nytt punkt 3 i innstillingen ble enstemmig vedtatt:  

Kontrollutvalget ber kommunestyret gjøre en vurdering på om det bør gjøres en 
forvaltningsrevisjon av den konserninterne avregningen mellom mor/ datter selskap. 

      Dette bør gjøres innen 2024.  
Hvis et slikt prosjekt blir vedtatt, må kommunestyret stille med budsjettmidler,  
eventuelt gjøre endringer i den vedtatte planen for forvaltningsrevisjon januar 2022- 
juli 2024 

 
Kontrollutvalget ønsket også at vedlagte rapport oversendes de to andre eierkommunene 
(Skiptvet og Marker) sine kontrollutvalg til orientering. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 09.05.2022: 

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

2. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
3. Kontrollutvalget ber kommunestyret gjøre en vurdering på om det bør gjøres en 

forvaltningsrevisjon av den konserninterne avregningen mellom mor/ datter selskap. 
Dette bør gjøres innen 2024. Hvis et slikt prosjekt blir vedtatt, må kommunestyret 
stille med budsjettmidler, eventuelt gjøre endringer i den vedtatte planen for  
forvaltningsrevisjon januar 2022 - juli 2024 
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PS 22/15 Prosjektplan - Eierskapskontroll av arbeids- og inkluderingsbedriftene 
Deltagruppen, Hobøl ASVO, Via3 og Innovi 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Prosjektplan «Eierskapskontroll av arbeids- og inkluderingsbedriftene Deltagruppen, 
Hobøl ASVO, Via3 og Innovi» tas til orientering og godkjennes. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 09.05.2022: 

Revisjonen orienterte om prosjektplanens innretning, og orienterte samtidig om 
grensegangen mellom eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Innstillingen ble enstemmig 
vedtatt. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 09.05.2022: 

1. Prosjektplan «Eierskapskontroll av arbeids- og inkluderingsbedriftene Deltagruppen, 
Hobøl ASVO, Via3 og Innovi» tas til orientering og godkjennes. 

 

PS 22/16 Rutine for avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for 
kontrollutvalget i Indre Østfold kommune 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Forslag til "Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Indre 
Østfold kommune", vedtas 
 

2. Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Indre Østfold 
kommune for perioden august 2022 til juli 2024, skal behandles i kontrollutvalgets siste 
møte før sommeren i 2022 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 09.05.2022: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 09.05.2022: 

1. Forslag til "Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Indre 
Østfold kommune", vedtas 
 

2. Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Indre Østfold 
kommune for perioden august 2022 til juli 2024, skal behandles i kontrollutvalgets siste 
møte før sommeren i 2022 

 

PS 22/17 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 
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Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 09.05.2022: 

Rapport fra tilsyn med barneverntjenestens arbeid med undersøkelser 2021 oversendes 
ordfører som gjør den kjent for kommunestyret. Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 09.05.2022: 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 
 

PS 22/18 Eventuelt 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 09.05.2022: 

 FKT sin konferanse i juni - påmelding sendes ut på nytt til medlemmene. 

 Kontrollutvalget ønsket å avlegge et virksomhetsbesøk i første møte til høsten. Hvem de 
ønsker å besøke avklares i junimøte.  
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