
 
 
 
 
 
 
 
Møteinnkalling 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 
 
 
 
Møtested:      Fjernmøte, grunnet Covid 19. Teams vil bli benyttet for videokonferanse. 
Kontrollutvalgsmeldlemmer vil få tilsendt link via e-post. Publikum bes om å henvende seg til 
Daglig leder Østfold kontrollutvalgssekretariat, Anita Dahl Aannerød, så vil de få tilsendt link 
for å kunne overvære møtet. 
 
Tidspunkt: 26.04 2021 kl. 09:00 
 
Eventuelle forfall meldes til Anita Dahl Aannerød, telefon 90086740, e-post: 
rona@fredrikstad.kommune.no 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
 
 
Indre Østfold, 19.04 2021 
 
Petter Schou 
Leder (s) 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/89 
Dokumentnr.: 25 
Løpenr.: 77096/2021 
Klassering: 3014-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 26.04.2021 21/21 

 

Godkjenning og innkalling av saksliste 

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

 
Fredrikstad, 06.04.2021 
 
 

Vedlegg 
Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 

Saksopplysninger 
Saksliste er fremlagt og godkjent av kontrollutvalgets leder 

Vurdering 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 

3



ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/89 
Dokumentnr.: 26 
Løpenr.: 77102/2021 
Klassering: 3014-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 26.04.2021 21/22 

 

Valg av representant til å signere protokoll 

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

Fredrikstad, 06.04.2021 
 
 

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 «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.: 2021/84 
Dokumentnr.: 5 
Løpenr.: 85284/2021 
Klassering: 3014-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 26.04.2021 21/23 

 

Indre Østfold kommune - Uttalelse til årsregnskap og årsberetning for 2020 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2020 for Indre Østfold 

kommune som vist i vedlegg 1 til saken 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsrapport 2020 sendes kommunestyret 
med kopi til formannskapet. 

 
Fredrikstad, 16.04.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2020 for Indre Østfold 

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

årsrapport 2020 for Indre Østfold kommune 
3. Revisjonsberetning for 2020 – Indre Østfold kommune, datert 15.04.2021. 
4. Årsregnskapet for Indre Østfold kommune  
5. Årsrapport 2020 for Indre Østfold kommune. 
 
 

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

årsregnskap og årsberetningen 
 Norges Kommunerevisorforbund - Veileder til kontrollutvalget uttalelse til kommunen 

årsregnskap og årsberetningen 
 Tallanalyse av økonomien - Excel arbeidsdokument for ØKUS KOF 
 

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

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

 
I følge kommuneloven § 24-8 skal revisor avgi en revisjonsberetning til by/kommunestyret. I 
revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om følgende: 

a) om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrift 
b) om registreringen og dokumentasjonen av regnskapsopplysninger er i samsvar med 

lov og forskrift 
c) om årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever 
d) om opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med 

årsregnskapet 
e) om det er avdekket forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende 

opplysninger om vesentlige budsjettavvik 
 

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

 

Vurdering 
I kontrollutvalgets forslag til uttalelse har sekretariatet med bakgrunn i avlagte årsregnskap 
og årsrapport for 2020, innarbeidet enkelte tallstørrelser og nøkkeltall som netto 
driftsresultat, gjeldsgrad, størrelse på fond og likviditetstall tatt inn i uttalelsen. Forhold av 
betydning i revisjonsberetning innarbeides i forslaget til uttalelsen. Sekretariatet har gitt en 
oppsummering av sine observasjoner i vedlegg 2 i saken og denne er kun ment til å 
understøtte kontrollutvalgets utarbeidelse for forslag til uttalelsen. 
 
Sekretariatet viser i sin helhet til kontrollutvalgets forslag til uttalelse til årsregnskap og 
årsrapport for 2020 i vedlegg 1.   
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å avgi uttalelse til årsregnskapet og årsrapport 2020 
for Indre Østfold kommune som vist i vedlegg 1. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 
og årsrapport 2020 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
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 Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS KOF) 
Besøksadresse: Dikeveien 29, 1661 Rolvsøy Postadresse: Dikeveien 29, 1661 ROLVSØY 
E-postadresse:rona@fredrikstad.kommune.no Webadresse: www.fredrikstad.kommune.no/okus 
Telefon: 900 86 740 Telefaks:  Tlf. saksbeh.: 452 55 251 Orgnr. 926 367 358  

 
 
Kommunestyret i Indre Østfold kommune 
 
 
 
 
  
   
 
Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 
 2021/84-6-85289/2021-BJGU  3014-186 14.04.2021 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetningen for 2020 - Indre 
Østfold kommune 
 
I henhold til forskrift for kontrollutvalg og revisjon § 3, avgir herved kontrollutvalget sin 
uttalelse til årsregnskap og årsrapport for 2020.  
 
Kontrollutvalget har den 26.04 2021 behandlet årsregnskapet og årsrapporten for 2020 for 
Indre Østfold kommune som er avgitt av kommunedirektør. Østre Viken kommunerevisjon 
har avgitt tilhørende revisjonsberetning, datert 15.04 2021.  
 
Årsregnskapet, årsrapporten og revisjonsberetningen for 2020 er avlagt innen gjeldende 
tidsfrister. 
 
Kommunen har i 2020 et netto positivt driftsresultat på kr. 178 677 212,-. Drifts- og 
investerings regnskap er begge saldert og er avsluttet i 0,- som er i henhold til 
bestemmelsene i lov og forskrift.  
 
Årsrapporten viser til forhold som lavere pensjonsutgifter og lønnsoppgjør, merinntekter 
skjønnsmidler og inntektsutjevning og lavere renteutgifter som påvirker resultatet for 2020. 
Kontrollutvalget viser til årsrapportens omtale under avsnittet – Driftsregnskapet for 
ytterligere opplysninger om resultatet for 2020.  
 
Kontrollutvalget viser til følgende sentrale nøkkeltall fra kommunes regnskap for 2020 sett 
opp mot anbefalte måltall fra det regjeringsoppnevnte utvalget for tekniske beregninger i 
offentlig sektor (TBU). 
 

 Kommunens netto driftsresultat utgjør + 4,9 % av driftsinntekter i 2020. TBU har anbefalt 
at nivå på netto driftsresultat bør være minimum + 1,75 % av driftsinntektene for å 
opprettholde kommunens formue. 

 
 Kommunens netto langsiktige lånegjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser, ubrukte lånemidler 

og formidlings lån) utgjør 76,8 % sett i forhold til sum driftsinntekter per 31.12 2020. TBU 
anbefaler at nivået bør ligge i intervallet 60 - 90 %. 

 
 Disposisjonsfond per 31.12 2020 utgjør 10,1 % av brutto driftsinntekter. TBU anbefaler at 

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

henhold til anerkjent regnskapsteori for 2020.  
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Saksnummer 2021/84-85289/2021  

Revisor har konkludert med at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir 
et rettvisende bilde per 31.12 2020. Årsberetningen inneholder de opplysninger som lov og 
forskrift krever og at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med 
årsregnskapet. Revisor gir i sin beretning følgende tre påpekning under andre forhold:   

Økonomireglement: 
 «I henhold til kommunelovens § 14-2 bokstav d, skal kommunestyret vedta regler for 

økonomiforvaltningen (økonomireglement) Per 31.12 2020 har ikke Indre Østfold 
kommune vedtatt økonomireglement.» 

 

Betaling av minimumsavdrag: 
 «Minimumsavdrag beregnet etter kommunelovens § 14-18, skal være betalt innen 31.12 

2020. Indre Østfold kommune har utgiftsført, men ikke betalt kr. 6 411 249,- i avdrag på 
langsiktig gjeld. Forholdet er omtalt i note 10 i årsregnskapet.» 

 

Anleggsbidragsmodellen – merverdiavgift: 
 «Indre østfold kommune har inngått avtale om anleggsbidrag knyttet til prosjektet – 

Utbygging av næringsområde, Holteskogen. Revisjonen har ikke mottatt dokumentasjon 
på om de formelle sidene ved denne avtalen tilfredsstiller de krav lovverket krever, og det 
er uklart om kommunen kan kreve merverdiavgiften kompensert/fradragsført. Forholdet 
er omtalt i note 24 til årsregnskapet.» 

 
Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3, påsett at det ikke 
foreligger åpne revisjonsmerknader ved årsskifte 2020/21. 
 
Kontrollutvalget er ikke kjent med andre forhold, fremkommet i dialog med revisor, som 
kunne hatt betydning for utvalgets uttalelse. Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret 
fastsetter årsregnskapet og årsrapporten for 2020. 
 
Kontrollutvalget er ikke kjent med andre forhold, fremkommet i dialog med revisor, som 
kunne hatt betydning for utvalgets uttalelse. Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret 
fastsetter årsregnskapet og årsrapporten for 2020. 
 
 
 
 
 
 

Indre Østfold kommune, 26. april 2021 
 
 
 

Petter Schou  
Leder av kontrollutvalget 

 
 
Kopi: Formannskapet 
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Underdokumentasjon til saksfremlegg og forslag til uttalelsen årsregnskapet 2020 for Indre 
østfold kommune. 

1. Innledning. 

Kontrollutvalget har i møte 26.04 2021 behandlet utvalgets sin uttalelse til Indre Østfold kommune 
sitt årsregnskap for 2020 

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

 

2. Ansvarlig for økonomiforvaltningen. 

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

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

 

3. Formål med kontrollutvalgets sin uttalelse. 

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

 

4. Grunnlag for uttalelsen. 

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

 Avlagt årsregnskap fra kommunedirektøren, datert 22.02 2021 
 Kommunedirektørens sin årsrapport, datert 31.03 2021 
 Revisjonsberetningen, datert 15.04 2021. 
 Forvaltningsrevisjoner med tema innen økonomiforvaltningen. 
 Revisors sine orienteringer til kontrollutvalget om: 

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

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

Revisor har konkludert med at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde per 31.12 2020. Årsberetningen inneholder de opplysninger som lov og forskrift 
krever og at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet. 
Revisor gir i sin beretning følgende tre påpekning under andre forhold:   

Økonomireglement: 
 «I henhold til kommunelovens § 14-2 bokstav d, skal kommunestyret vedta regler for 

økonomiforvaltningen (økonomireglement) Per 31.12 2020 har ikke Indre Østfold kommune 
vedtatt økonomireglement» 

 

Betaling av minimumsavdrag: 
 «Minimumsavdrag beregnet etter kommunelovens § 14-18, skal være betalt innen 31.12 2020. 

Indre Østfold kommune har utgiftsført, men ikke betalt kr. 6 411 249,- i avdrag på langsiktig 
gjeld. Forholdet er omtalt i note 10 i årsregnskapet.» 

 
Anleggsbidragsmodellen – merverdiavgift 
 «Indre østfold kommune har inngått avtale om anleggsbidrag knyttet til prosjektet – Utbygging 

av næringsområde, Holteskogen. Revisjonen har ikke mottatt dokumentasjon på om de formelle 
sidene ved denne avtalen tilfredsstiller de krav lovverket krever, og det er uklart om kommunen 
kan kreve merverdiavgiften kompensert/fradragsført. Forholdet er omtalt i note 24 til 
årsregnskapet.» 

 

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

 Snitt 2020 Tidligere år 
kommune  4,9 På grunn av kommunesammenslåing fra 01.01 2020 er 

det ingen tallstørrelser å sammenligne med tidligere år 
41 

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

 2020 
kommune 76,8 

 

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

 2020 
Kommune 10,1 

 

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

 2020 
Kommune 2,8 

 

Anbefalt nøkkeltall: >2  
 
Utvikling av likviditetsgrad 2: 
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 2020 
kommune 1,9 

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

 
Andre særskilte forhold/ ekstraordinære forhold som påvirker årsresultatet for 2020 og som 
fremkommer i årsmeldingen side avsnitt - Driftsregnskapet: 
 Lavere pensjonsutgifter og lønnsoppgjør, merinntekter skjønnsmidler og inntektsutjevning og 

lavere renteutgifter har bidratt til resultatet. Kompensasjonen fra staten har samlet sett blitt så 
godt som finansiert kommunens merutgifter og inntektstap som følge av pandemien. 

 
 
5.4 Økonomiforvaltning og internkontroll  

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

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

 Budsjettavvik og avvik fra budsjettpremissene er tilfredsstillende forklart i årsmeldingen. 
Dette er også bekreftet fra revisor. 

 Revisor har bekreftet at bokføringen er i tråd med bokføringsregelverket. Ingen avvik er 
avdekket eller rapportert. 

 Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjonsrapport i løpet av 2020 som var rettet mot 
økonomiforvaltningen.  

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

6. Vurdering av ikke økonomiske krav i årsrapporten. 

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

  Årsrapportens kapitel 
om Betryggende 
kontroll 

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

  Årsrapportens kapitel 
om Medarbeider og 
organisasjon  

 

7. Vurdering av revisjonen sitt arbeid 

Kontrollutvalgets påseansvar at regnskapet er revidert på en trygg måte: 

Tekst  Kommentarer 
Kvalifikasjonskrav - Ikke fremlagt for KU. 
Vandel   Fremskaffes ved autorisasjon for revisor 
Uavhengighetserklæring   Fremlagt i KU- møte  02.03 2020, sak 20/13 
Kvalitetskontroll - NKRF   Det er ikke gjennomført kvalitetskontroll i 2020, Sist 

gjennomført kontroll var 2018/2019 
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Kontrollutvalget ansvar for å holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet: 

Tekst  Kommentarer 
Planleggingsfasen   Fremlagt i KU- møte 21.09 2020, sak 20/43 
Interims revisjon   Fremlagt i KU- møte 08.06 2020, sak 20/29 
Årsoppgjøret   Fremlagt i KU- møte 08.06 2020, sak 20/29 
Etterlevelseskontroll x Ikke gjennomført i 2020 
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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 

 

 

 
Østfold Kontrollutvalgssekretariat 
Postboks 69 
1601 FREDRIKSTAD 
  

Din referanse: Vår referanse:  Dato: 

 21/2430 - 4 / STARUUD 15.04.2021 

 
 

Årsrapport og årsregnskap 2020 
 
Vedlagt oversendes årsregnskap og årsrapport for Indre Østfold kommune for 2020. Dokumentene er 
oppdatert etter gjennomførte revisjonshandlinger og oppsummerende møte med Østre Viken 
Kommunerevisjon IKS den 14. april 2021. 
 
Årsregnskapet oversendes i PDF-versjon, mens årsrapporten oversendes kun som digital utgave.  
 

- Årsrapport 2020 
 
Viser spesielt til kapittelet «Leseveiledning» som innledende kapittel. 
 
Vedlagt følger også noter for etterkalkyler på selvkost som vil følge årsrapporten og årsregnskapet 
fram til politisk behandling. 
 
Med hilsen 
 

Ståle Ruud 
seksjonsleder 
Seksjon Økonomi og finans 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke underskrift. 
 
 

Vedlegg: 
Årsregnskap 2020 for Indre Østfold kommune 
Momentum Etterkalkylenote - IØK - Kommunalteknikk 2020 
Momentum Etterkalkylenote - IØK - arealtjenester 2020 
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Kopi til: 
Østfold Kontrollutvalgssekretariat 
 
 
Mottakere: 
Østfold Kontrollutvalgssekretariat 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/90 
Dokumentnr.: 16 
Løpenr.: 85674/2021 
Klassering: 3014-192 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 26.04.2021 21/24 

 
 

Informasjon fra rådmann angående kontrollutvalgets rolle ved oppdatering av 
delegeringsreglement 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Saken legges frem uten innstilling fra sekretariatet. 
 
Fredrikstad, 14.04.2021 
 
 

Vedlegg 
Ingen. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU-sak 21/20, den 01.02 2021.  
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget tok opp i sak 21/12 – Eventuelt – den 01.02 2021 følgende: Punkt 3 i 
kommunens delegeringsreglement omhandler at kontrollutvalget skal ha løpende kontroll 
med delegeringsreglement. Punktet bes sees nærmere på og hva dette innebærer for 
kontrollutvalget. Kontrollutvalget ba sekretariatet å avklare dette med kommunen.  
 
Sekretariatet har derfor stilt følgende spørsmål til ordfører og rådmann: «Hva er forventet 
skal gjøres her av kontrollutvalget, og hvilke rutiner bør utarbeides for å følge opp dette? 
Antar det blir oss i kontrollutvalgssekretariatet som må følge dette opp på vegne av 
kontrollutvalget. Har dere gjort dere opp noen tanker på hvor ofte en slik løpende kontroll 
skal være, og hva som skal kontrolleres. Fint hvis vi får en dialog her. Kanskje ordfører og 
rådmann kan stille i neste kontrollutvalgsmøte så dere kan drøfte det litt med utvalget?» 
 
Rådmann har bekreftet at han stiller i møtet så kontrollutvalget og sekretariatet får avklart 
hva punktet innebærer. 
 

Vurdering 
Sekretariatet legger frem saken uten forslag til innstilling.
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/84 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 7998/2021 
Klassering: 3014-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 26.04.2021 21/25 

 

Etterlevelseskontroll – Revisjonens vurdering av risiko- og vesentlighet og 
valg av kontrollområde 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Revisjonens risiko- og vesentlighetsvurdering for etterlevelseskontroll og valg av 
kontrollområde «Merverdiavgift – Overholdelse av regelverk og egne rutiner», tas 
orientering. 
 

 
Fredrikstad, 12.01.2021 
 
 
 

Vedlegg 
1. Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Risiko- og vesentlighetsvurdering om 

etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen, datert 13.04 2021 
2. RSK 301 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen.  
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kommuneloven § 24-9 
 

Saksopplysninger 

I henhold til ny kommunelov (i kraft fra 2019) er «Forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomi- forvaltningen» en ny revisjonsoppgave tatt inn i loven.  
I kommunelovens § 24-9 fremkommer følgende om revisjonsoppgaven: 
 

«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.» 
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Østre Viken Kommunerevisjon har lagt RKS 301 – Standard for forenklet 
etterlevelseskontroll til grunn for sin etterlevelseskontroll. Standard 301 er utarbeidet i 
samarbeid med Norges kommunerevisor forbund (NKRF) og Revisorforeningen (DNR).  
 
I RSK 301 pkt.8 står følgende: 
 

Når revisor har identifisert et område for kontroll, skal revisor planlegge hvilke 
kontrollhandlinger som skal utføres, samt omfang og tidspunkt for gjennomføring. 
 
I RSK 301 pkt.10 kan vi lese at «Revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger skal legges 
frem for kontrollutvalget til orientering». 
 

I kontrollutvalgets møte kan oppdragsansvarlig revisor redegjøre nærmere strategi og 
angrepsvinkel for oppgaven, samt om sin risiko- og vesentlighetsvurdering. 
 

Vurdering 
Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen er som nevnt under 
saksopplysninger ny oppgave fra 2019 som er pålagt valgt revisor. Revisor har fremlagt en 
risiko- og vesentlighetsvurdering på seks områder i kommunen. Basert på revisors risiko- og 
vesentlighetsvurdering er følgende område prioritert for 2020: 
 Merverdiavgift – Overholdelse av regelverk og egne rutiner 
 
Oppdragsansvarlig revisor anslår ressursestimatet til denne kontrolloppgaven til 30 timer.  
 
Rapport om etterlevelseskontrollen skal i henhold til kommuneloven leveres innen 30. juni. 
Kontrollutvalget vil behandle rapporten i sitt første møte høsten 2021. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta revisjonens risiko- og vesentlighetsvurdering 
vedrørende etterlevelseskontroll med økonomi forvaltningen og valg av kontrollområde til 
orientering.  
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Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2020 - 

Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering – Indre Østfold kommune 
 

I kommuneloven § 24-9 er revisor gitt oppgaven forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen. Ansvaret for oppgaven er lagt til regnskapsrevisor og det er i loven 
lagt opp til en uttalelse på utført arbeid med moderat sikkerhet. Revisor skal fremlegge en 
risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for beslutning av valgt område for forenklet 
etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. 
 
Kommunelovens § 24-9 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen: 

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. 

 
Revisjonen har foretatt en risiko- og vesentlighetsvurdering av Indre Østfold kommune for 
2020. Det er naturlig å vurdere områder som ligger tett opp til regnskapsrevisors oppgaver i 
forbindelse med revisjon av regnskapet. Kvaliteten av kommunens interne kontroll er av 
betydning og revisor har i risikovurderingen tatt hensyn til risikoreduserende tiltak.  
 
 

Områder som er vurdert 

Offentlige anskaffelser 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering   

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn 
To oppfølgingsrapporter behandlet i 2021, Innkjøp, 
og offentlige anskaffelser 

Tidligere avdekket feil 

Ja. Rådmann skal gi informasjon til kontrollutvalget 
når administrasjonen har utarbeidet rolleoversikt over 
anskaffelser i tråd med anskaffelsesreglementet. 
Samt når kommunen har utarbeidet rammeavtale for 
IT-utstyr. 

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Lov om offentlige anskaffelser. 
Ulike regler/grenser avhengig av type anskaffelse. 
Antall anskaffelser kan variere fra år til år. 

Kontrollmiljøet – holdninger, 
kompetanse, kapasitet 

Egen anskaffelsesavdeling, har anskaffelsesstrategi. 
Gode holdninger og kompetanse. 
Har skriftlige rutiner. Alle ansatte har tilgang på 
intranettet hvor det er oversikt over hvilke 
rammeavtaler som gjelder. 

Omdømmerisiko Ja 

Erstatningsrisiko Ja 

Økonomisk risiko 
Brudd på regelverket kan medføre erstatningskrav og 
dyrere innkjøp.  
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Vesentlighet for enkelte innbyggere Indirekte  

Vurdert risiko:  
Mindre sannsynlig, alvorlig - meget alvorlig konsekvenser 

 

Finansforvaltning  
Momenter ved risikovurderingen Vurdering  

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Nei  

Tidligere avdekket feil Nei  

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Nytt finans og økonomireglement i 2020. 
Flere store transaksjoner. 
Kommunen kjøper rentesikringsinstrumenter (Swap) 
som skal sikre en stabil renteutgift. 

Kontrollmiljøet – holdninger, 
kompetanse, kapasitet 

Har skriftlige rutiner og fullmakter.  
God kompetanse. 
Arbeidsdeling på transaksjoner som gjelder opptak 
av lån og refinansiering. 

Omdømmerisiko Delvis 

Erstatningsrisiko Nei  

Økonomisk risiko 
Opptak av lån og plassering av ledig likviditet utenfor 
bestemmelsene i regelverket kan føre til høyere 
risiko og økonomiske tap.  

Vesentlighet for enkelte innbyggere Nei 

Vurdert risiko:  
Mindre sannsynlig, mindre alvorlig til alvorlige konsekvenser 

 
 

Selvkost – Overholdelse av regelverk. 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering  

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn 
Ja, en forvaltningsrevisjonsrapport «Gebyrer VA» 
behandlet i 2020. 

Tidligere avdekket feil 
Rapporten skal følges opp av kontrollutvalget via en 
oppfølgingsrapport høsten 2021 

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Selvkostforskriften – ny for 2020.  
Mange transaksjoner. 

Kontrollmiljøet – holdninger, 
kompetanse, kapasitet 

God kompetanse.  
Kommunen benytter en standard mal fra ekstern 
leverandør, kommunen kjøper konsulenttjenester å 
drifte systemet, både i budsjettarbeidet og i 
regnskapsavleggelsen.  

Omdømmerisiko Ja  

Erstatningsrisiko Lite sannsynlig 

Økonomisk risiko 
Feil i beregninger kan føre til at kommunen krever for 
høye avgifter av innbyggerne. 

Vesentlighet for enkelte innbyggere Ja 

Vurdert risiko:  
Lite sannsynlig, alvorlige konsekvenser, 
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Merverdiavgift – Overholdelse av regelverk og egne rutiner. 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering  

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Nei  

Tidligere avdekket feil 
Et uavklart spørsmål på anleggsbidragsmodellen, 
kan tilsi vesentlig risiko. 

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Mva og mva kompensajonsloven - kompleks 
regelverk – anleggsbidragsmodellen/ justeringsrett. 
Stort antall transaksjoner.  

Kontrollmiljøet – holdninger, 
kompetanse, kapasitet 

Generelt god kompetanse.  
Regnskapsavdelingen utfører internkontroller ved 
hver termin. Kontrolleres også løpende gjennom 
attestasjon/anvisning og kontrollsteget1.  
Revisjonen gjør også sine kontroller hver termin. 

Omdømmerisiko Ja  

Erstatningsrisiko Ja 

Økonomisk risiko 

Feil i formelle forhold knyttet til 
anleggsbidragsmodellen samt andre feil i mva/mva-
kompensasjonskrav kan føre til at kommunen må 
betale tilbake urettmessig krevd 
fradrag/kompensasjon. Eller at de ikke krever 
kompensasjon for utgifter de har krav på.  

Vesentlighet for enkelte innbyggere Nei  

Vurdert risiko:  
Sannsynlig, alvorlige konsekvenser til meget alvorlige konsekvenser 

 
 

Skille drift/investering – Overholdelse av KRS 4. 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering  

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Nei 

Tidligere avdekket feil Ikke vesentlige 

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Stort transaksjonsvolum. 
Kommunal regnskapsstandard nr. 4 

Kontrollmiljøet – holdninger, 
kompetanse, kapasitet 

God kompetanse og holdninger på 
regnskapsavdeling.  
Kompetanse ute på virksomhetene kan variere noe.  
 

Omdømmerisiko Nei 

Erstatningsrisiko Nei 

Økonomisk risiko 

Liten. Utgifter i investeringsregnskapet kan 
lånefinansieres. Feilføringer kan medføre at det blir 
tatt opp lån til utgifter som ikke kan finansieres med 
lån.  

Vesentlighet for enkelte innbyggere Nei 

Vurdert risiko:  
Mindre sannsynlig, mindre alvorlig konsekvenser 

 

  

                                                
1 Kontrollsteget er kommunens egen internkontroll av inngående fakturaer. Kontrollen gjøres med 
hensyn til riktig bruk av mva-kode, riktig beløp og regnskapsføring. Alle inngående fakturaer blir 
kontrollert før utbetaling skjer.  
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Tilskudd private barnehager 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering   

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Nei 

Tidligere avdekket feil Nei 

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Store men relativt få transaksjoner. 
Tilskudd blir beregnet ut fra en standard mal/modell 

Kontrollmiljøet – holdninger, 
kompetanse, kapasitet 

Antatt god kompetanse. Egen controller som er 
dedikert til arbeidet.  
 

Omdømmerisiko Ja 

Erstatningsrisiko Ja 

Økonomisk risiko 
Vesentlige beløp som utbetales. 
Feil i grunnlag får stor betydning for utbetaling av 
tilskudd. 

Vesentlighet for enkelte innbyggere Indirekte 

Vurdert risiko:  
Sannsynlig, alvorlig til meget alvorlig konsekvenser 

 

 

Svært sannsynlig      

Meget sannsynlig      

Sannsynlig  

  

  

Mindre sannsynlig  

 

 

 

 

Lite sannsynlig      

Sannsynlighet       
 

      Konsekvens/ 
Vesentlighet 

Ubetydelige 
konsekvenser  

Mindre alvorlige 
konsekvenser  

Alvorlige 
konsekvenser  

Meget alvorlige 
konsekvenser  

Svært alvorlige 
konsekvenser  

 
Valideringsord  Beskrivelse  

Lite sannsynlig  Svært tvilsomt  

Mindre sannsynlig  Tvilsomt  

Sannsynlig  Det er indikasjoner på  

Meget sannsynlig  Vi tror at det kan foreligge feil/avvik 

Svært sannsynlig  Vi er overbevist om   

Ubetydelige konsekvenser  Uvesentlig, ingen som vil henge seg opp i manglende etterlevelse 

Mindre alvorlige konsekvenser  Rammer få, eller flere i liten grad 

Alvorlige konsekvenser  Kritisk/alvorlig  

Meget alvorlige konsekvenser  Meget alvorlig, gjelder mange 
Svært alvorlige konsekvenser  Katastrofalt, svært alvorlig. Rammer mange i stor grad 

  

Finansforvaltning 

 

Skille drift/ 

investering 

Tilskudd priv 

barneh. 

MVA 

Offentlige 

anskaffelser 

 

Selvkost 
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Oppsummering og rapportering 
Basert på risiko og vesentlighetsanalysen velges følgende område for forenklet 
etterlevelseskontroll for 2020: MVA. 
 
Kriterier som vil bli lagt til grunn for kontrollen er Merverdiavgiftsloven og forskrift om 
kompensasjon i kommuner og fylkeskommuner, kommunens interne reglement og rutiner på 
området.  
 
Kommunerevisjonen vil avgi uttalelse med moderat sikkerhet på nevnte område, 
etter standard for forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Revisor vil legge 
frem sin uttalelsen for behandling i kontrollutvalget innen 30. juni 2021. 
 
 
Fredrikstad, 13.04.2021 
 
 
Inger Marie Karlsen-Moum 
oppdragsansvarlig revisor 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/87 
Dokumentnr.: 48 
Løpenr.: 88102/2021 
Klassering: 3014-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 26.04.2021 21/26 

 
 

Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon i 2020 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2020, tas til orientering. 

 
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å gå i dialog med revisjonen for å avklare 

bestillingsprosessen og leveranse av vedtatte forvaltningsrevisjoner.  
 
Fredrikstad, 16.04.2021 
 
 
Vedlegg 
Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon for 2020 – Indre Østfold kommune, datert 
13.04 2021. Østre Viken kommunerevisjon IKS har unntatt denne fra offentlighet i henhold til 
off.lov §13. jf.fvl. §13.nr 2. Østfold kontrollutvalgssekretariat har imidlertid besluttet å åpne 
dokumentet, da vi ikke finner grunnlag for å unnta det offentlighet. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU – møte 02.03 2020, sak 20/12 – «Forvaltningsrevisjonsplan 2020 – 2021» 
Kommunestyret den 20.05 2020 sak 49/20 «Forvaltningsrevisjonsplan 2020 – 2021» 
 
Saksopplysninger 
Vi viser til kommunelovens § 24-2 om revisors plikt til å rapportere resultatene av sin 
revisjon og kontroll til kontrollutvalget. Kontrollutvalget har også et påseansvar etter 
kommunelovens § 23-2 at kommunen har en forsvarlig revisjonen. 
 
Vurdering 
Østfold kommunerevisjon IKS redegjør i sin statusrapport for de prosjekt som er gjennomført 
i 2020. Sekretariatet vurderer at leveransene ikke er i henhold til vedtatt 
forvaltningsrevisjonsplan for perioden 2020 – 2021. Revisjonen har tilbakebetalt kommunen 
for 350 timer som det ikke er levert tjenester for. I statusrapporten har revisjonen vist fordelte 
timer på de ulike prosjektene og oppfølgingsrapportene som de har arbeidet med i 2020 slik 
at kontrollutvalget får en oversikt over hvordan timene er forbruket. 
Indre Østfold kommune har budsjettert med 1400 timer til forvaltningsrevisjon i 2020. 
Revisjonen har levert 1065 timer per 31. desember 2020.  
Vi viser til vedlagte statusrapport for ytterligere detaljer. 
Østre Viken IKS har i sin selskapsavtale en bestemmelse om at de timer som ikke blir 
benyttet skal årlig tilbakebetales kommunen. Sekretariatet vurderer at dette kan, og trolig vil, 
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medføre at kontrollutvalg og kommunestyre ikke får de forvaltningsrevisjoner som er bestilt 
via forvaltningsrevisjonsplanen. Dette fordi planverket er to-årig. Det vil derfor si at de 
ressurser som ikke blir benyttet første året i planperioden ikke blir overført til neste år i 
planperioden. Sekretariatet ønsker å gjøre kontrollutvalget oppmerksomme på dette. 
Sekretariatet anbefaler videre at kontrollutvalget via sekretariatet går i dialog med revisjonen 
for å finne en løsning på at de prosjekter som er vedtatt skal gjennomføres blir gjennomført. 
Det kan være at vi ikke kommer frem til en løsning på dette før ved neste planperiode 2022-
2023. 
 
Sekretariatet anbefaler for kontrollutvalget at revisjonens statusrapport om utført 
forvaltningsrevisjon for 2020 tas til orientering. 
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Unntatt offentlighet: Offl. § 13. jf.fvl. §13 nr.2 

Statusrapport - Utført forvaltningsrevisjon 2020 

Indre Østfold kommune  
 

Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på vegne av kontrollutvalget i 
kommunen. 
 
Tabellen nedenfor viser arbeid som er utført i perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. 
 
Tabell: Produksjon og ressursbruk 

Indre Østfold kommune Reg.timer Budsjett 
Indre Østfold - Administrasjon                    65  

 Indre Østfold - Ansattes medvirkning                    35  
 Indre Østfold - Antikorrupsjon - Eidsberg - Oppfølgingsrapport                    47  
 Indre Østfold - Barnevern                    38  
 Indre Østfold - Gebyrer på vann og avløpsområdet                  412  
 Indre Østfold - Krise- og beredskapsplaner                  164  
 Indre Østfold - Kvalitet i sykehjemstjenesten - Spydeberg                    82  
 Indre Østfold - Oppf.rapport innkjøp - Eidsberg                    61  
 Indre Østfold - Oppf.rapport off. anskaffelser - Askim                    32  
 Indre Østfold - Risiko og vesentlighetsvurderinger                  129  
 Sum forvaltning Indre Østfold kommune               1 065               1 400  

 
Administrasjon 
Timene dekker administrativ deltakelse i kontrollutvalg og andre fora, mindre 
arbeidsoppgaver, samordningsmøter med kontrollutvalgssekretariatet, utarbeidelse av 
statusrapporter og lignende oppgaver som ikke føres på eget prosjekt.  
 
Ansattes medvirkning 
Det er totalt estimert 300 timer på prosjektet med en feilmargin -/+ 10%. Arbeidet er 
påbegynt i 2020 og vil leveres til behandling i kontrollutvalget i juni 2021. Det ligger an til 
merforbruk av timer grunnet at kontrollutvalget har gitt ekstrabestillinger uten at det er tatt 
hensyn til det i prosjektrammen.  
 
Antikorrupsjon - Eidsberg - Oppfølgingsrapport 
Kontrollutvalget og kommunestyret i tidligere Eidsberg kommune behandlet en 
forvaltningsrevisjonsrapport som omhandlet kommunens antikorrupsjonsplaner og tiltak i 
2019. Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjon "Antikorrupsjonsplaner og tiltak" er levert og 
behandlet i kontrollutvalgsmøte 1.februar 2021. 
 
Barnevern 
Prosjektet er vedtatt i Forvaltningsrevisjonsplan 2020/2021. Det er totalt estimert 350 timer 
med en feilmargin   +/- 10 %. Arbeidet er påbegynt i 2020 (utarbeidelse av prosjektplan). 
Prosjektplanen ble behandlet i kontrollutvalget 1.februar 2020. Kontrollutvalget har gitt 
føringer vedr. involvering av fosterforeldre uten at det er bevilget flere timer. Per i dag satser 
vi på at prosjektet timemessig leveres innenfor feilmargin, dersom dette endrer seg går vi i 
dialog med kontrollutvalgsekretariatet. Levering oktober 2021. 
 
 
Gebyrer på vann og avløpsområdet 
Kommunestyret behandlet plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 20.mai.2020 og det ble 
vedtatt at det skulle innarbeides et tillegg i planen. Som var behandlet i kontrollutvalget. 
Vedtaket var som følger: 
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  2 
 

 

  

 Kontrollutvalget bes foreta en forvaltningsrevisjon av 
gebyrer på vann og avløpsområdet, og vurderes som en prioritert revisjon  
 
Prosjektplanen ble behandlet i kontrollutvalgsmøte 24. august.2020. Det er totalt estimert 
360 timer med en feilmargin   +/- 10 %. Det er brukt 412 timer og det er også påløpt noen 
timer i 2021. Dette skyldes at det var komplekse problemstillinger og rapporten er 
omfattende. Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget 1. februar 2021.  
 
Krise- og beredskapsplaner 
Prosjektet er vedtatt i Forvaltningsrevisjonsplan 2020/2021. Det er estimert 400-500. 
Arbeidet er påbegynt i 2020 og vil leveres i 2021. Rapporten skal behandles i juni-møtet. Det 
ligger an til at det blir bruk færre timer enn budsjettert på dette prosjektet.  
 
Kvalitet i sykehjemstjenesten – Spydeberg 
Dette prosjektet var opprinnelig vedtatt i plan for forvaltningsrevisjon for Spydeberg 
kommune. Kontrollutvalget i Indre Østfold tok med seg dette prosjektet i FR-planen for 2020-
21. Prosjektplanen var vedtatt av kontrollutvalget i Spydeberg. Det ble gjort enkelte 
endringer i prosjektplanen i 2020 som kontrollutvalget ble orientert om. 
Det var totalt estimert 285 timer med en feilmargin på +/- 10 % og det er også påløpt noen 
timer i 2021. Rapporten ble levert og behandlet i kontrollutvalget 1. mars 2021. 
 
Oppf.rapport innkjøp – Eidsberg 
Kontrollutvalget og kommunestyret i tidligere Eidsberg kommune behandlet en 
forvaltningsrevisjonsrapport som omhandlet kommunens innkjøp i 2019. Oppfølgingsrapport 
forvaltningsrevisjon "Innkjøp"er levert og behandlet i kontrollutvalgsmøte 1.februar 2021. 
 
Oppf.rapport off. anskaffelser – Askim 
Kontrollutvalget og bystyret i Askim kommune behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport som 
omhandlet kommunens anskaffelser i 2019. Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjon 
"Offentlige anskaffelser «er levert og behandlet i kontrollutvalgsmøte 1.mars 2021. 
 
Risiko og vesentlighetsvurderinger 
Det var en prioritert oppgave for kontrollutvalget etter ny kommune var etablert å få 
utarbeidet en plan for forvaltningsrevisjon. Revisjonen gjennomførte i samarbeid med 
sekretariatet en risiko- og vesentlighetsvurdering for å peke ut aktuelle risikoområder i den 
nye kommunen, resultatet av dette arbeidet ble lagt frem for kontrollutvalget 1. mars 2020 og 
ble brukt som grunnlag for utvelgelse av prosjekter i FR-planen. Det ble levert en omfattende 
analyse på rundt 20 sider der 14 kommunalområder/selskaper ble analysert og vurdert.  
 
Som en del av arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon ble det avholdt en workshop i 
kontrollutvalgets møte 27. januar 2020. Revisjonen har levert en rapport med oversikt over 
forvaltningsrevisjoner gjennomført i perioden 2015-2019, som et grunnlag for drøfting. 
 
Total leveranse 
Det er budsjettert med 1 400 timer og levert 1065 timer for forvaltningsrevisjon i Indre Østfold 
kommune. Plan for forvaltningsrevisjon 2020-21 ble vedtatt i kommunestyret 20. mai 2020, 
derfor ble det utfordrende for revisjonen å levere prosjekter som var tiltenkt gjennomført i 
2020 til behandling i samme år. Det har også medført at vi har brukt færre timer enn 
budsjettert i 2020. Det ble imidlertid levert en del FR-prosjekter og oppfølgingsrapporter til 
kontrollutvalgsmøtene 1. februar og 1. mars 2021. I tillegg er det levert risiko- og 
vesentlighetsvurdering.  
 
Mindreforbruk på 335 timer er betalt til kommunen. 
 

 
Rolvsøy 13.04.2021 

 
Jolanta Betker (sign.) 

      daglig leder 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/89 
Dokumentnr.: 27 
Løpenr.: 77124/2021 
Klassering: 3014-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 26.04.2021 21/27 

 

Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Referater og meldinger tas til orientering 

 
Fredrikstad, 06.04.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 01.03.2021 
2. Kommunestyrevedtak 033/22 - Kontrollutvalgets årsmelding 2020  
3. Kommunestyrevedtak 034/21 – Rullering av plan for forvaltningsrevisjon 
4. Kommunestyrevedtak 033/21 - Forvaltningsrevisjonsrapport – Kvalitet i 
sykehjemstjenesten - Indre Østfold kommune 
5. Brev – Avslutning av tilsyn, fra Statsforvalter til Indre Østfold kommune. 
6. Henvendelse til kontrollutvalget med svar fra kontrollutvalgsleder 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 01.03.2021 ligger vedlagt til orientering. 
 
Vedlegg 2 – 4 er kommunestyrevedtak i saker oversendt fra kontrollutvalget, behandlet den 
23.03.2021, til orientering. 
 
Vedlegg 5 er brev fra statsforvalter til Indre østfold kommune, med avslutning av tilsyn av 
kommunen som barnehagemyndighet. Kontrollutvalget fikk tilsynsrapporten fremlagt i sak 
21/11, den 1.02.2021 «Referater og meldinger». Kontrollutvalget ba rådmannen gi 
tilbakemelding til kontrollutvalget når tilsynet var avsluttet. Det blir med dette gjort. 
 
Vedlegg 6 er en epost med henvendelse til kontrollutvalget med svar fra kontrollutvalgsleder, 
til orientering. 
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Vurdering 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta referater og meldinger til orientering. 
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Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 
 
 
 
Møtedato: 01.03.2021,  
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11.30 
Møtested: teams møte 
Fra – til saksnr.: 21/13 – 21/20  

 
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 Bjørn Gulbrandsen  
 
Møtende fra revisjon  
Forvaltningsrevisor Frank Willy Larsen  
Konstituert fagansvarlig forvaltningsrevisor Casper Støten 
 
Møtende fra administrasjonen:  
Ingen 
 
Andre: 
Ingen 
 
 
 
 
 
 
 
Petter Schou, leder                                                Knut J. Herland , nestleder 

 
----------------------------------------   ------------------------------------  
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Sakliste 
   

PS 21/13 Godkjenning av innkalling og saksliste  

PS 21/14 Valg av representant til å signere protokoll  

PS 21/15 Forvaltningsrevisjonsrapport "Kvalitet i sykehjemstjenesten" Indre 
Østfold kommune 
 

 

PS 21/16 Prosjektplan forvaltningsrevisjon "Indre Østfold brann og redning 
IKS" 
 

 

PS 21/17 Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjonsprosjekt "Offentlige 
anskaffelser" 
 

 

PS 21/18 Byggeprosjekt - vurdering av regnskaps-/ og avslutningsrutiner  

PS 21/19 Referater og meldinger  

PS 21/20 Eventuelt  

 

 
PS 21/13 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 01.03.2021: 

Ingen merknader til innkalling eller sakslisten. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 01.03.2021: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 

 
PS 21/14 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalgets leder og nestleder signerer protokollen 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 01.03.2021: 

Enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 01.03.2021: 

1. Kontrollutvalgets leder og nestleder signerer protokollen 
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PS 21/15 Forvaltningsrevisjonsrapport "Kvalitet i 
sykehjemstjenesten" Indre Østfold kommune 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som legges frem til behandling for 
kommunestyret: 
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet i sykehjemstjenesten», samt 

kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens 
anbefalinger.  
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet i sykehjemstjenesten» til 
etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 6 anbefalinger som fremkommer av 
rapporten. Herunder: 

 Indre Østfold kommune skal vurdere om man skal utarbeide målsettinger for 
forbedringsarbeidet og nedfelle dette i virksomhetens og kommunens 
måldokumenter. 

 Indre Østfold kommune skal vurdere om det skal utarbeides overordnede 
prosedyrer innenfor tjenesteproduksjon av helse- og omsorgstjenester. 

 Indre Østfold kommune skal vurdere å igangsette et strategisk 
kompetanseutviklingsarbeid hvor utarbeidelse av kompetanseplan kan være et 
av flere tiltak. 

 Indre Østfold kommune skal vurdere hvorvidt man har den systematiske 
overvåking og gjennomgang av kommunens internkontrollsystem, som er 
nødvendig for å sikre at internkontrollen fungerer som forutsatt og at den bidrar 
til kontinuerlig forbedring av tjenestetilbudet ved sykehjemmet. 

 Indre Østfold kommune skal vurdere om det er behov for ytterligere og 
forsterket innsats i forbindelse med legemiddelhåndtering. 

 Indre Østfold kommune skal vurdere om kvaliteten på tilbudet knyttet til 
munnhygiene og tannbehandling er tilstrekkelig, og eventuelt iverksette 
nødvendige tiltak. 

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

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 01.03.2021: 

Revisjonen redegjorde for metodevalget ved gjennomføringen av revisjonen. Videre orienterte 
revisjonen om rapportens vurderinger og funn og om hvilke anbefalinger som er gitt. 
Kontrollutvalget stilte oppfølgingsspørsmål som ble besvart i møte. Kontrollutvalget drøftet 
sentrale områder som vold og trusler, HMS for ansatte, språkutfordringer for ansatte, 
avviksmelding og legedekning innen området. 
 
Vedtakets forslag 2.1, kulepunkt 1 – 3 skal vurdere om man skal tas ut av forslag til vedtak. I 
tillegg fjernes eventuelt under siste kulepunkt i vedtaket. 
 
Innstillingen til vedtak ble enstemmig vedtatt med overnevnte endringer.. 
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Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 01.03.2021: 
 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet i sykehjemstjenesten», samt 
kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens 
anbefalinger.  
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet i sykehjemstjenesten» til 
etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 6 anbefalinger som fremkommer av 
rapporten. Herunder: 

 Indre Østfold kommune skal utarbeide målsettinger for forbedringsarbeidet og 
nedfelle dette i virksomhetens og kommunens måldokumenter. 

 Indre Østfold kommune skal utarbeide overordnede prosedyrer innenfor 
tjenesteproduksjon av helse- og omsorgstjenester. 

 Indre Østfold kommune skal igangsette et strategisk 
kompetanseutviklingsarbeid hvor utarbeidelse av kompetanseplan kan være et 
av flere tiltak. 

 Indre Østfold kommune skal vurdere hvorvidt man har den systematiske 
overvåking og gjennomgang av kommunens internkontrollsystem, som er 
nødvendig for å sikre at internkontrollen fungerer som forutsatt og at den bidrar 
til kontinuerlig forbedring av tjenestetilbudet ved sykehjemmet. 

 Indre Østfold kommune skal vurdere om det er behov for ytterligere og 
forsterket innsats i forbindelse med legemiddelhåndtering. 

 Indre Østfold kommune skal vurdere om kvaliteten på tilbudet knyttet til 
munnhygiene og tannbehandling er tilstrekkelig, og iverksette nødvendige tiltak. 

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

 

 
PS 21/16 Prosjektplan forvaltningsrevisjon "Indre Østfold brann og 
redning IKS" 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

 Prosjektplan «Indre Østfold brann og redning IKS» godkjennes 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 01.03.2021: 

Revisor orienterte om prosjektplan hovedproblemstillinger. Kontrollutvalget ønsker et annen 
tilnærming på problemstilling punkt 3, og endret denne til følgende:  
3. Er helse- miljø og sikkerhet ivaretatt for ansatte i Indre Østfold brann og redning IKS? 
Spesielt sett opp mot bedriftskulturer ved sammenslåing 
 
Innstillingen med overnevnte endring i problemstilling 3, ble enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 01.03.2021: 

1. Prosjektplan «Indre Østfold brann og redning IKS» godkjennes 
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PS 21/17 Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjonsprosjekt 
"Offentlige anskaffelser" 

Sekretariatets innstilling 

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

anskaffelser», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 

«Offentlige anskaffelser», til etterretning. 
 

2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen 
har ferdigstilt arbeidet med å: 

 Utarbeide en oversikt over hvem som har fullmakt til å foreta 
anskaffelser i Indre Østfold kommune 

 Sikre etterlevelse av at anskaffelser foretas av ansatte med fullmakt. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 01.03.2021: 

Revisjonen orienterte om oppfølgingsrapportens konklusjoner. Enkelte spørsmål fra 
kontrollutvalget ble stilt og besvart i møte. Kontrollutvalget ønsket å innarbeide en tidsbestemt 
tilbakemelding til kontrollutvalget i innstillingens punkt 2.2. Innstillingen enstemmig vedtatt med 
denne endring. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 01.03.2021: 

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Offentlige 
anskaffelser», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
3. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 

«Offentlige anskaffelser», til etterretning. 
 

4. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget seinest innen 
utgangen av 2021, med arbeidet med å: 

 Utarbeide en oversikt over hvem som har fullmakt til å foreta 
anskaffelser i Indre Østfold kommune 

 Sikre etterlevelse av at anskaffelser foretas av ansatte med fullmakt. 
 

 
PS 21/18 Byggeprosjekt - vurdering av regnskaps-/ og 
avslutningsrutiner 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget ber revisjonen gjennomføre en kartlegging og en vurdering av 
kommunens rutiner ved avslutning for byggeregnskap. Herunder rutiner for vedtak, 
bevilgning, regnskapsoppsett, finansiering, samt politisk behandling av avsluttede 
byggeprosjekt.. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 01.03.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 
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Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 01.03.2021: 

1. Kontrollutvalget ber revisjonen gjennomføre en kartlegging og en vurdering av 
kommunens rutiner ved avslutning for byggeregnskap. Herunder rutiner for vedtak, 
bevilgning, regnskapsoppsett, finansiering, samt politisk behandling av avsluttede 
byggeprosjekt.. 

 

 
PS 21/19 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Referater og meldinger tas til orientering 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 01.03.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 01.03.2021: 

1. Referater og meldinger tas til orientering 
 

 
PS 21/20 Eventuelt 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 01.03.2021: 

Det ble gitt orientering om kontrollutvalgsskonferanse i NKRF og FKT sin regi, henholdsvis i 
april og juni. Påmeldingsfrist for NKRF sin konferanse er 8. april. 
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Saksframlegg 
 

 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 
 
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Tone Åsrud Reime FE-033, TI-&14 
 

21/1761 

 

Saksnr Utvalg Type Dato 

033/21 
 

Kommunestyret PS 23.03.2021 

 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 

 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering. 

 

 
Kommunestyret i sak 033/21, 23.03.2021 
 
Behandling: 
Ingen. 
 
Votering: 
Kontrollutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kommunestyret - Vedtak: 
Kommunestyrets enstemmige vedtak: 
Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering. 
 
 
 
Bakgrunn og saksopplysninger: 
 
Det vises til vedlagte dokumenter fra Østfold Kontrollutvalgssekretariat. 

 

90



 
 
 

 

 

 
Vedlegg: 
Særutskrift PS 21-8 Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 
Vedtatt årsmeldingen 2020 - Indre Østfold kommune.docx 
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Saksframlegg 
 

 

Rullering av plan for forvaltningsrevisjon 
 
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Tone Åsrud Reime FE-217, TI-&30 
 

21/1762 

 

Saksnr Utvalg Type Dato 

034/21 
 

Kommunestyret PS 23.03.2021 

 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 

Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer i plan for forvaltningsrevisjon 2020-
2021 ved behov. 

 

 

 
Kommunestyret i sak 034/21, 23.03.2021 
 
Behandling: 
Ingen. 
 
Votering: 
Kontrollutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kommunestyret - Vedtak: 
Kommunestyrets enstemmige vedtak: 
Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer i plan for forvaltningsrevisjon 2020-
2021 ved behov. 
 
 
 
Bakgrunn og saksopplysninger: 
 
Det vises til vedlagte dokumenter fra Østfold Kontrollutvalgssekretariat. 
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Vedlegg: 
Særutskrift PS 21-7 Rullering av plan for forvaltningsrevisjon 
Vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 
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Saksframlegg 
 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport - Kvalitet i sykehjemstjenesten - Indre Østfold 
kommune 
 
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Tone Åsrud Reime FE-217, FA-F20 
 

21/1763 

 

Saksnr Utvalg Type Dato 

043/21 
 

Kommunestyret PS 23.03.2021 

 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 

 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet i sykehjemstjenesten» til 
etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 6 anbefalinger som fremkommer av 
rapporten. Herunder:  

 

· Indre Østfold kommune skal utarbeide målsettinger for forbedringsarbeidet og nedfelle 
dette i virksomhetens og kommunens måldokumenter.  

· Indre Østfold kommune skal utarbeide overordnede prosedyrer innenfor 
tjenesteproduksjon av helse- og omsorgstjenester.  

· Indre Østfold kommune skal igangsette et strategisk kompetanseutviklingsarbeid hvor 
utarbeidelse av kompetanseplan kan være et av flere tiltak.  

· Indre Østfold kommune skal vurdere hvorvidt man har den systematiske overvåking og 
gjennomgang av kommunens internkontrollsystem, som er nødvendig for å sikre at 
internkontrollen fungerer som forutsatt og at den bidrar til kontinuerlig forbedring av 
tjenestetilbudet ved sykehjemmet.  

· Indre Østfold kommune skal vurdere om det er behov for ytterligere og forsterket 
innsats i forbindelse med legemiddelhåndtering.  

· Indre Østfold kommune skal vurdere om kvaliteten på tilbudet knyttet til munnhygiene 
og tannbehandling er tilstrekkelig, og iverksette nødvendige tiltak.  

  

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

 

 

 

 
Kommunestyret i sak 043/21, 23.03.2021 
 
Behandling: 
Ingen. 
 
Votering: 
Kontrollutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kommunestyret - Vedtak: 
Kommunestyrets enstemmige vedtak: 
1.  Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet i sykehjemstjenesten» til etterretning, 
og ber administrasjonen følge opp de 6 anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder:  

· Indre Østfold kommune skal utarbeide målsettinger for forbedringsarbeidet og nedfelle 
dette i virksomhetens og kommunens måldokumenter.  

· Indre Østfold kommune skal utarbeide overordnede prosedyrer innenfor 
tjenesteproduksjon av helse- og omsorgstjenester.  

· Indre Østfold kommune skal igangsette et strategisk kompetanseutviklingsarbeid hvor 
utarbeidelse av kompetanseplan kan være et av flere tiltak.  

· Indre Østfold kommune skal vurdere hvorvidt man har den systematiske overvåking og 
gjennomgang av kommunens internkontrollsystem, som er nødvendig for å sikre at 
internkontrollen fungerer som forutsatt og at den bidrar til kontinuerlig forbedring av 
tjenestetilbudet ved sykehjemmet.  

· Indre Østfold kommune skal vurdere om det er behov for ytterligere og forsterket 
innsats i forbindelse med legemiddelhåndtering.  

· Indre Østfold kommune skal vurdere om kvaliteten på tilbudet knyttet til munnhygiene 
og tannbehandling er tilstrekkelig, og iverksette nødvendige tiltak.   

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

 

 

 

 
Vedlegg: 
Forvaltningsrevisjonsrapport Kvalitet i sykehjemstjenesten 
Særutskrift PS 21-15 Forvaltningsrevisjonsrapport - Kvalitet i sykehjems... 
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E-postadresse: 
sfovpost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Pb 325  
1502 Moss 

 Besøksadresse: 
Moss: Vogts gate 17 
Drammen: Dr. Hansteinsgate 9 
Oslo: Stensberggata 27 

 Telefon: 69 24 70 00 
www.statsforvalteren.no/ov 
 
Org.nr. 974 761 319 

  Vår dato:  Vår ref: 

  09.04.2021  2020/28287 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 
 Åse-Berit Hoffart, 32266670 
  
 
 
 
 
Dette brevet er fra Statsforvalteren som  
frem til 31.12.2020 het Fylkesmannen 

 

INDRE ØSTFOLD KOMMUNE BARNEHAGE 
Postboks 34 
1861 TRØGSTAD 
 
 

  

 

Avslutning av tilsyn - Indre Østfold kommune 

Statsforvalteren i Oslo og Viken har ført tilsyn med Indre Østfold kommune som barnehagemyndighet i 
perioden 20.08.2020 og fram til i dag. I vedtaket vårt datert 10.12.2020 ble dere pålagt å rette brudd på 
regelverket. Indre Østfold kommune sendte inn redegjørelse og erklæring med vedlegg om at påleggene 
med tilhørende korreksjonspunkter er rettet innen fristen 15.03.2021.  
 
Vårt vedtak inneholdt ett pålegg om retting med fire tilhørende korreksjonspunkter. 
Indre Østfold kommune må sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet 
individuelt tilrettelagt barnehagetilbud, jf. barnehageloven § 37 (tidligere § 19 g). 
Pålegget innebar at Indre Østfold kommune måtte rette følgende 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  
 
Kommunens redegjørelse 
Indre Østfold kommune har i sin tilbakemelding redegjort for hvordan dere mener regelverksbruddet med 
tilhørende korreksjonspunkter er rettet. 
 
Korreksjonspunkt a) Undersøke om barn med nedsatt funksjonsevne har rett til individuell tilrettelegging. 
Kommunen skriver i sin tilbakemelding til oss at barnehagen gjennomfører kartlegging og tiltak i forkant 
av søknad om tilrettelegging, som legges ved søknaden. Det er enheten for tilsyn og forvaltning som 
mottar søknaden, og som på bakgrunn av søknadens innhold og vedlegg, vurderer barnets rett til 
individuell tilrettelegging. Videre står det at dersom kommunen har behov for ytterligere dokumentasjon 
for å belyse undersøkelsen, ber dere om det. Det fremgår også at dere ved behov har telefonkontakt eller 
avholder fysiske møter med barnets foreldre og/eller barnehagen. Videre viser dere til Rutine § 37, Barn 
med nedsatt funksjonsevne (kommunens vedlegg 1) og Søknadsskjema (kommunens vedlegg 2). 
 
Korreksjonspunkt b) Ta stilling til hvilken tilrettelegging som er egnet for at barnet skal kunne nyttiggjøre 
seg av barnehagetilbudet på lik linje som andre barn. 
Kommunen skriver i tilbakemeldingen til oss at dere tydeliggjør i deres vurderinger, hvilken tilrettelegging 
som er egnet for barnet og viser i denne sammenheng til Vedtaksmal (vedlegg 3) og Eksempler på vedtak 
(vedlegg 4). 
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Korreksjonspunkt c) Gi en begrunnelse for hvorfor barnet ikke har rett til individuell tilrettelegging. 
Kommunen skriver i sin tilbakemelding at vurderinger alltid inneholder en begrunnelse, både når dere 
konkluderer med at barnet har rett og når dere konkluderer med at barnet ikke har rett til individuell 
tilrettelegging. Dere har per i dag ikke noen avslag på søknad som dere kan vise til. 
 
Korreksjonspunkt d) Ta stilling til hva som er barnets beste i sine vedtak om individuell tilrettelegging. 
Kommunen skriver i tilbakemeldingen til oss at dere alltid foretar en barnets beste-vurdering i deres 
vedtak. I tillegg skriver dere at dere ber barnehagen gjøre en slik vurdering i sin søknad. Dere viser i 
denne sammenheng til Søknadsskjema (vedlegg 2) og Vedtaksmal (vedlegg 3)  
 
Statsforvalterens vurderinger og konklusjoner 
Statsforvalteren registrerer at Indre Østfold kommune har jobbet med å oppfylle reglene i 
barnehageloven § 37 (tidligere § 19 g). Vi kan derimot ikke se at kommunen har rettet alle forholdene. 
Statsforvalteren vurderer at kommunen har endret sin praksis i regelverksbrudd 1 med 
korreksjonspunktene a), b) og c), slik at disse er rettet. Når det gjelder korreksjonspunkt d) er det etter 
vår mening ikke rettet. Nedenfor følger en kort vurdering av kommunens tilbakemelding. 
 
Statsforvalteren finner følgende sannsynliggjort: 
Statsforvalteren har vurdert kommunens tilbakemelding. Statsforvalteren vurderer at kommunen har 
endret sin praksis i regelverksbrudd 1. Ut ifra våre vurderinger har dere sannsynliggjort gjennom 
dokumentasjon at dere nå har en praksis som er i samsvar med lovverket når det gjelder 
korreksjonspunktene a), b) og c). 
 
Korreksjonspunkt a) Undersøke om barn med nedsatt funksjonsevne har rett til individuell tilrettelegging. 
I vår tilsynsrapport skrev vi at kommunen hadde gjort forbedringer, men at vedtaket fortsatt var 
mangelfullt. Vi påpekte blant annet at kommunen ikke vurderte den informasjonen barnehagen beskrev 
om barnets behov og at vi derfor ikke kunne se av kommunens vedtak hvordan de undersøkte barnets 
behov for tilrettelegging og ut ifra det kunne konkludere med hvilken tilrettelegging barnet ville trenge. 
Etter vår oppfatning henviste kommunen til vedtaket om spesialpedagogisk hjelp. Videre forelå heller ikke 
foreldrenes beskrivelse av barnet i søknaden, slik det var lagt opp til i den nye malen.  
 
I vedtaket som kommunen nå har lagt ved tilbakemeldingen til oss kommer det tydelig fram at vedtaket 
relateres til de behovene det enkelte barnet har. Dette framkommer også av rutinen som kommunen har 
lagt ved (vedlegg 1). Søknadsskjemaet (vedlegg 2) inneholder nå også mer informasjon fra barnehagen 
og foreldrene som sannsynliggjør kommunens praksis.  
 
Korreksjonspunkt b) Ta stilling til hvilken tilrettelegging som er egnet for at barnet skal kunne nyttiggjøre 
seg av barnehagetilbudet på lik linje som andre barn. 
I tilsynsrapporten skrev vi at det ikke fremkom en vurdering og begrunnelse av hvilke situasjoner barnet 
trenger hjelp i og hvordan hjelpen skal utføres, slik at barnet kunne ta i bruk barnehageplassen på lik 
linje med andre barn, og at dette medførte at det kan være vanskelig for foreldrene å vite hvilken type 
hjelp og i hvilke situasjoner barnet deres får hjelp. I vedtaket som nå er sendt inn henviser kommunen til 
informasjonen fra barnehagen og foreldrene om hvilken tilrettelegging barnet har behov for og begrunner 
vedtaket sitt ut ifra de faktiske behovene barnet har. Kommunens begrunnelse i vedtaket er konkret og 
individuell. 
 
Korreksjonspunkt c) Gi en begrunnelse for hvorfor barnet ikke har rett til individuell tilrettelegging. 
I tilsynsrapporten skrev vi at begrunnelsene i vedtakene ser ut til å skrives innenfor samme mal og at det 
er samme tekst som benyttes i alle vedtakene. Vi kunne ikke se at verken de behovene det enkelte 
barnet har eller tiltakene det er søkt om tilrettelegging til var vurdert i kommunens vedtak. Vi påpekte at 
det er en mangel ved vedtakets begrunnelse når kommunen ikke tar stilling til om barnet har en 
funksjonsnedsettelse i barnehagen, fordi det som følge av det ikke er tatt stilling til om bestemmelsen 
kommer til anvendelse.  
 
Dere skriver at dere per i dag ikke har fattet noen avslag på søknad om tilrettelegging etter § 37. 
Statsforvalteren ser imidlertid av de dokumentene som nå er sendt inn, for eksempel i vedtaksmalen 
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(vedlegg 3), at dere sannsynliggjør at praksisen er endret. I vedtaket som er sendt inn er begrunnelsen 
knyttet opp til at dere både tar stilling til om barnet har en funksjonsnedsettelse og til om barnet har krav 
på tilrettelegging og i så fall hvilken tilrettelegging barnet har krav på. I vår vurdering av om dette 
korreksjonspunktet er rettet har vi også vektlagt de forhold som belyses i Utdanningsdirektoratets 
metodehåndbok, jf. sitat fra håndboken på neste side. 
 
Statsforvalteren finner at ett korreksjonspunkt ikke er tilstrekkelig sannsynliggjort 
Korreksjonspunkt d) Ta stilling til hva som er barnets beste i sine vedtak om individuell tilrettelegging. 
Vi har vurdert kommunens tilbakemelding og finner det ikke sannsynliggjort at kommunen tar stilling til 
hva som er barnets beste når den fatter vedtak om tilrettelegging. 
 
I tilsynsrapporten skrev vi at vi vurderte at kommunen har gjort forbedringer når det gjelder begrepet 
«barnets beste» i det vedtaket som da ble sendt inn. Vi skrev videre at det med bakgrunn i at 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, fortsatt mangler vurderinger av barnets 
beste.  
 
Barnekonvensjonen art. 3 om barnets beste innebærer en 3-delt rettighet: 

1. En selvstendig rettighet 
2. Et grunnleggende juridisk prinsipp 
3. En prosedyreregel som viser hvilke kriterier barnets beste bygger på og hvordan barnets 

interesser veies opp imot andre hensyn 
 
Vi ser at dere i vedtaket skriver at dere i saksbehandlingen legger vekt på art. 3 Barnets beste. Det å 
gjøre en barnets beste vurdering er en vurdering som skjer utover det å vektlegge barnets beste. 
Barnekonvensjonens barnekomite sier i generell kommentar nr. 14 at de anbefaler at en barnets beste 
vurdering skjer ut ifra følgende elementer:                               

 Barnets egne synspunkter 
 Barnets familiemiljø 
 Omsorg og beskyttelse for barnet 
 Barnets sårbarhet 
 Barnets helse 
 Barnets utdannelse 

 
Vi ser at kommunen har gjort forbedringer når det gjelder begrepet «barnets beste». Blant annet står det 
at tiltakene som det fattes vedtak om er til barnets beste. Samtidig ser vi at kommunen ikke foretar en 
individuell og helhetlig vurdering der dere tar stilling til hva som er barnets beste når dere fatter vedtak 
om tilrettelegging. Vi finner det derfor ikke sannsynliggjort at kommunen ivaretar dette i sine vedtak om 
tilrettelegging.  
 
Med bakgrunn i dette og det som er nevnt ovenfor, er det Statsforvalterens oppfatning at det fortsatt 
mangler vurderinger av barnets beste i kommunens vedtak. Vi vil likevel lukke dette tilsynet og følge opp 
dette korreksjonspunktet på andre måter, blant annet gjennom veiledning og behandling av eventuelle 
klager på tilrettelegging. Kommunen har gjennom sin redegjørelse vist vilje til å endre sin praksis. I 
Utdanningsdirektoratets metodehåndbok for tilsyn står det at kommunen skal ha iverksatt alle de 
tiltakene som er nødvendige for å få etablert og implementert en ny praksis og generelt er det ikke 
tilstrekkelig i seg selv å legge frem en ny skriftlig rutine. Videre står det: 
 

Det er imidlertid ikke slik at vi må få dokumentert at alle aktiviteter i en ny rutine er gjennomført. 
Hvis enkelte aktiviteter ligger frem i tid, enten i årshjulet eller fordi aktiviteten utløses av en 
bestemt hendelse, må vi vurdere om det er sannsynlig at aktiviteten vil bli gjennomført slik som 
den er planlagt. Vi kan ikke vente med vår beslutning til vi får dokumentert alle aktiviteter i et 
årshjul eller alle aktiviteter som utløses av bestemte hendelser. Hvis vi vurderer at de tiltakene 
kommunen har iverksatt, sannsynliggjør at en ny praksis er etablert og vil bli fulgt, er bruddet 
rettet. 
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På bakgrunn av dette vurderer vi at det ikke skal settes en ny frist for å oversende nye vedtak om 
tilrettelegging som kan si noe om kommunens praksis knyttet til barnets beste vurderinger. Vi anmoder 
likevel om at kommunen oversender noen eksempler på vedtak om tilrettelegging etter barnehageloven § 
37 som fattes frem mot sommeren 2021, slik at vi gjøres kjent med kommunens nye praksis og eventuelt 
kan følge opp med konkret veiledning på de barnets beste vurderinger som kommunen gjør i sine nye 
vedtak. 
 
 
Konklusjon 
Basert på kommunens redegjørelse og erklæring, vurderer vi at dere har rettet pålegg 1 med tilhørende 
korreksjonspunkter a), b) og c).  Pålegg 1 punkt d) er etter vår vurdering ikke rettet. Med bakgrunn i det 
som er nevnt ovenfor avslutter vi likevel dette tilsynet. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Grethe Hovde Parr 
avdelingsdirektør 

  
 
Wenche H. Høglund 
seksjonssjef 

Barnehage- og utdanningsavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Fra: Petter Schou[petter.schou@politiker.iok.no]
Sendt: 11.03.2021 17:30:04
Til: Marianne Gorseth[marianne@digitalendring.no]
Kopi: Aannerød Anita Dahl[rona@fredrikstad.kommune.no];Knut Herland[knut.herland@politiker.iok.no];Tor
Melvold[tormel@online.no];Ulf Tore Kolstad[ulf.tore.kolstad@politiker.iok.no];Marit
Femmen[marit.femmen@politiker.iok.no];
Tittel: SV: Melde sak til Kontrollutvalget

Marianne Gøthe Gorseth
Kopi:  Østfold Kontrollutvalgssekretariat ved leder
 
Takk for henvendelse.
Jeg antar at saken nå blir videresendt Statsforvalter (Fylkesmannen) for endelig avgjørelse, med mindre Plan‐ og
bygningsutvalget fattet et annet vedtak i siste møte (protokoll derfra foreligger foreløpig ikke).
Dette er jo ikke en sak som Kontrollutvalget foreløpig har behandlet, men jeg senderen kopi til sekretariatsleder
og de øvrige medlemmer av Kontrollutvalget, slik at vi eventuelt kan ta den opp på neste møte – eller når endelig
avgjørelse fra Statsforvalter foreligger‐  om det skulle være grunnlag for dette.
Saksgangen nå blir som kjent at Statsforvalter nå vurderer om kommunens vedtak er lovlig og gyldig iht gjeldende
lovverk eller om det skal settes til side.
 
Men jeg kan forsøke å svare på dine spørsmål:
Saken er belyst med til sammen 35 vedlegg – og din klage datert 08.01.2021 er vedlegg nr 15.
Jeg ser at dette vedlegget er unntatt offentlighet – men jeg har tilgang til samtlige saksdokumenter og har lest
også dette.
Brevet fra deg inneholder så langt jeg kan se ingen spesielle opplysninger som ikke er kjent fra før, og hvorfor
akkurat dette vedlegget er unntatt offentlighet, er også for meg noe vanskelig å forstå. Enkelte ganger blir et slikt
«unntak» hengende med fra tidligere saksbehandling, men begrunnelsen må jo gis av saksbehandler og kan
selvsagt overprøves av det politiske utvalget. Om dette skjedde, vet jeg dessverre ikke.
Uansett er vedlegget kjent av utvalgets medlemmer og vil også selvsagt følge saken videre til overordnet
myndighet.
 
Siden saken fortsatt er under behandling, vil Kontrollutvalget uansett måtte avvente Statsforvalterens endelige
avgjørelse.
Jeg har også notert meg at kommunen ikke har gitt medhold i ønsket om oppsettende virkning – hvilket vil si at
ethvert tiltak som måtte iverksettes skjer på tiltakshavers egen risiko.
 
 
Hilsen Petter Schou
Leder av Kontrollutvalget
Indre Østfold kommune
 
Petter Schou
Tlf.: +47 958 40 020
petter.schou@politiker.iok.no
 
 

Fra: Marianne Gorseth <marianne@digitalendring.no> 
Sendt: torsdag 11. mars 2021 10:10
Til: Petter Schou <petter.schou@politiker.iok.no>
Emne: SV: Melde sak til Kontrollutvalget
 
Saken det gjelder er 025/21 ‐ 21/13421 ‐ Gbnr 803/9 ‐ Tolfshusveien 29A tidligere Hobøl kommune‐ To
tomannsboliger 
 
Denne saken ble tatt opp på møte i Plan og bygningsutvalget i går og saksbehandlingen fra administrasjonen
fremstår veldig underlig for meg.
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Saken handler om at det er gitt byggetillatelse med bakgrunn i dispensasjon fra krav om reguleringsplan til å
oppføre to tomannsboliger i et uregulert område.
Vi klaget på at det ble gitt ytterligere dispensasjon fra plankravet. Det er også gitt to dispensasjoner gjennom
saksbehandlingsfeil tidligerei Hobøl kommune innenfor samme tomt de siste to årene og vi mener at dette er i
strid med § 19‐2 i plan og bygningsloven. Denne klagen ble unntatt offentlighet i postlistene med grunnlag i Offl. §
24 andre ledd første punktum, uten at jeg vet hvorfor.
 
I saksfremlegget til plan og bygningsutvalget administrasjonen er ikke de momentene vi har opplyst om og
argumentert for i klagen nevnt, og det ble heller ikke kommentert i møtet. Jeg sitter derfor igjen med flere
spørsmål:
 
Når min klage er unntatt offentlighet er den da lagt ved som et vedlegg i saken til plan og bygningsutvalget?
Hvorfor er ikke våre momenter om at vi mener dispensasjonen er i strid med pbl §19‐2 nevnt i saksfremlegget?
Jeg laget en kommentar til saken som skulle sendes ut til medlemmene i plan og bygningsutvalget, men vet ikke
om dette ble gjort. Kommunaldirektøren skulle finne ut hvorfor min klage ble unntatt offentlighet, men vi har ikke
fått svar.
 
Har plan og bygningsutvalget fått med seg hva saken egentlig dreier seg om når det ikke kommer frem i
saksfremlegget?
Blir klagen vår lagt ved som vedlegg i saken til statsforvalteren eller bruker de også offentlige postlister for å
orientere seg?
Mener virkelig byggesakskontoret og plan g bygningsutvalget at det skal være så enkelt å se bort fra vedtatte
planer?
 
Sivilombudsmannen har gått grundig gjennom en liknende sak her fra juli i 2020 og konkluderer med
«Ombudsmannen har kommet til at det knytter seg begrunnet tvil til spørsmålet om hensynene bak det generelle
plankravet ikke vil bli vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon, jf. plan‐ og bygningsloven § 19‐2 andre ledd første
punktum. Videre fremstår Fylkesmannens vurdering av om fordelene ved å gi dispensasjon er «klart større» enn
ulempene, jf. § 19‐2 andre ledd andre punktum, som mangelfull. Fylkesmannen har vektlagt momenter som
vanskelig kan sees å være relevante for spørsmålet om fordelene ved å dispensere fra plankravet er klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering. 
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/dispensasjon‐fra‐krav‐om‐reguleringsplan‐%E2%80%92‐riving‐
av‐eksisterende‐bolig‐deling‐av‐eiendom‐og‐oppforing‐av‐to‐nye‐boliger‐med‐carporter/
 
Jeg håper dere finner grunn til å se på denne saken og evt andre byggesaker som handler om dispensasjon fra
vedtatte planer.
 
 
Med hilsen
Marianne Gøthe Gorseth
 
 

Fra: Petter Schou <petter.schou@politiker.iok.no> 
Sendt: tirsdag 9. mars 2021 20.30
Til: Marianne Gorseth <marianne@digitalendring.no>
Emne: Re: Melde sak til Kontrollutvalget
 
Kontrollutvalget skal som kjent passe på at. administrasjonen følger opp politiske vedtak, men også at ordfører og
politiske utvalg følger lover og regler. Vi kan ikke gjøre om politiske vedtak, men tar selv tak i områder hvor det et
svikt. 
Og alle kan melde saker til oss ‐ gjerne til meg direkte ‐ så legges det fram for utvalget
i neste møte. Vi kan se om det er flere klager på samme området, eventuelt opprette sak og ofte be om en
forklaring fra rådmannen.

Hilsen Petter
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Petter Schou
Leder av Kontrollutvalget

petter.schou@politiker.iok.no
Tlf.: +47 958 40 020
 

7. mar. 2021 kl. 18:31 skrev Marianne Gorseth <marianne@digitalendring.no>:

Hei,
 
 
Hvordan melder man inn en sak til kontrollutvalget?
 
 
Med hilsen
Marianne Gøthe Gorseth
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/89 
Dokumentnr.: 28 
Løpenr.: 77164/2021 
Klassering: 3014-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 26.04.2021 21/28 

 

Eventuelt
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