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PS 21/1 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 01.02.2021: 

Ingen merknader til innkalling eller saksliste 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 01.02.2021: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes. 
 

 
PS 21/2 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalgets leder og nestleder signerer protokollen 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 01.02.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 01.02.2021: 

1. Kontrollutvalgets leder og nestleder signerer protokollen 
 



 
 

PS 21/3 Forvaltningsrevisjonsrapport "Gebyrer på vann og 
avløpsområdet" 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som legges frem til behandling for 
kommunestyret: 
 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Gebyrer på vann- og 
avløpsområdet», samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg 
til revisjonens anbefalinger.  
 

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

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

og investeringsutgifter 

 ferdigstille arbeidet med å etablere og dokumentere fordeling av henførbare 

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

synliggjort i selvkostkalkylene som indirekte kostnader, og ikke direkte 

kostnader. 

 videreføre arbeidet med risikoanalyser og bruke dem som grunnlag for 

planlegging 

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

planlagte tiltak for lukking av avvik. 

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

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 01.02.2021: 

Revisjonen redegjorde for rapportens funn, konklusjoner og til hvilke anbefalinger som er gitt. 
Kommunens administrasjon ga noen kommentarer til revisjonsrapporten. Utvalget stilte 
oppfølgingsspørsmål til revisjonen og administrasjon om hovedplaner, artsbruk, 
gebyrberegninger, fordelingsnøkler, kontrollrutiner m.m. Spørsmålene ble besvart i møtet. 
Innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 01.02.2021: 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Gebyrer på vann- og 
avløpsområdet», samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg 
til revisjonens anbefalinger.  
 

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

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

og investeringsutgifter 



 
 

 ferdigstille arbeidet med å etablere og dokumentere fordeling av henførbare 

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

synliggjort i selvkostkalkylene som indirekte kostnader, og ikke direkte 

kostnader. 

 videreføre arbeidet med risikoanalyser og bruke dem som grunnlag for 

planlegging 

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

planlagte tiltak for lukking av avvik. 

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

 

 
PS 21/4 Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjon 
"Antikorrupsjonsplaner og tiltak" 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Antikorrupsjonsplaner og tiltak», samt rådmannens uttalelse til rapporten til 
etterretning. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Antikorrupsjonsplaner og tiltak», til etterretning. 
 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 01.02.2021: 

Revisjonen orienterte om resultatet av oppfølgingskontrollen med tidligere prosjekt 
«Antikorrupsjonsplaner og tiltak». Revisjonen konkluderer med at anbefalingene er fulgt opp. 
Utvalget stilte oppfølgingsspørsmål om varsling på folkevalgte kan fanges opp av kommunes 
varslingsrutine. Innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 01.02.2021: 

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Antikorrupsjonsplaner og tiltak», samt rådmannens uttalelse til rapporten til 
etterretning. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 

1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Antikorrupsjonsplaner og tiltak», til etterretning. 
 

 
  



 
 

PS 21/5 Oppfølging forvaltningsrevisjon "Innkjøp" 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Innkjøp», samt 
rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Innkjøp», til etterretning. 
 
2. Rådmann skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen har utarbeidet 
rolleoversikt over anskaffelser i tråd med anskaffelsesreglementet. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 01.02.2021: 

Revisjonen orienterte om resultatet av oppfølgingskontrollen med tidligere prosjekt «Innkjøp». 
Revisjonen konkluderer med at tidligere rapports anbefalinger i hovedsak er fulgt opp. 
Vedrørende anbefaling om rolleoversikt over anskaffelser så er arbeidet påbegynt, men ikke 
ferdigstilt. Likeledes vurderes punktet om man er tilstrekkelig dekket med rammeavtaler for 
varegruppe «IT-utstyr» at dette er påbegynt men ikke ferdigstilt.  
I tillegg til innstilling var kontrollutvalget enige om at punktet om kommunen er tilstrekkelig 
dekket med rammeavtale for IT-utstyr tas med i punkt 2.2 i vedtaket. 
Innstilling ble enstemmig vedtatt med denne endring. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 01.02.2021: 

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Innkjøp», samt 
rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 

1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Innkjøp», til etterretning. 
 

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

 
 

PS 21/6 Prosjektplan "Barnevern" 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Prosjektplan «Barnevern – Internkontroll og oppfølging av barn i fosterhjem» 
godkjennes. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 01.02.2021: 

Revisjonen orienterte om fremlagte prosjektplan og om prosjektets to problemstillinger. 
Kontrollutvalget stilte spørsmål om ulike metodevalg i prosjektet, som å involvere 
fosterforeldre og fosterbarna direkte, samt samarbeidspartnere som PPT og eventuelt NAV 
kan være viktige elementer. Revisjon bes om å ta dette med seg videre i prosjektet. 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 



 
 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 01.02.2021: 

1. Prosjektplan «Barnevern – Internkontroll og oppfølging av barn i fosterhjem» 
godkjennes. 

 

 
PS 21/7 Rullering av plan for forvaltningsrevisjon 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Sekretariatet legger frem saken uten forslag til innstilling. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 01.02.2021: 

Da kommunestyret behandlet Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 i sak 49/20, den 20.05 
2020 fremkom ikke hele kontrollutvalgets innstilling til saken. Det var kun forslag til prioriterte 
prosjekter som fremkom til kommunestyret. Med bakgrunn i denne ble det blant annet ikke 
behandlet og fattet vedtak om at kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen ved 
behov. Kontrollutvalget ber derfor om at kommunestyret tar stilling til dette. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak/innstilling 01.02.2021: 

Kontrollutvalget ber kommunestyret fatte følgende vedtak: 
1. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer i plan for 

forvaltningsrevisjon 2020-2021 ved behov. 

 
 
PS 21/8 Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 som vist i vedlegg 1, tas til orientering 
 

2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 01.02.2021: 

Kontrollutvalget gjorde oppmerksom på at varamedlem Marthe Irene Mjølnerød er erstattet 
med Liv Bleie Berger i oktober 2020.  
Det bes innarbeidet i årsmeldingen at kontrollutvalget var representert med tre medlemmer på 
kontrollutvalgsskonferanse på Gardermoen i januar 2020.  
I tillegg ønsket kontrollutvalget et lite avsnitt om at kommunen har gått inn på eiersiden i 
Østfold kontrollutvalgssekretariat fra 01.07 2020.  
Innstillingen enstemmig vedtatt med overnevnte endringer i årsmeldingen. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 01.02.2021: 

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 som vist i vedlegg 1, tas til orientering 
 

2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering 
 



 
 

PS 21/9 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 01.02.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 01.02.2021: 

1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering 
 
 

PS 21/10 Østre Viken Kommunerevisjon IKS - Engasjementbrev 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Engasjementsbrev fra Østre Viken Kommunerevisjon IKS, tas til orientering 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 01.02.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 01.02.2021: 

1. Engasjementsbrev fra Østre Viken Kommunerevisjon IKS, tas til orientering 
 

 
PS 21/11 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Referater og meldinger tas til orientering 
 

2. Rådmann bes legge frem informasjon til kontrollutvalget når pålegget fra Fylkesmann 
er rettet og lukket. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 01.02.2021: 

Kontrollutvalget ønsker at rådmannen gir utvalget en informasjon når avvikene som fremgår av 
fylkesmannens tilsynsrapport er lukket, etter fristen som er satt til mars 2021.  

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 01.02.2021: 

1. Referater og meldinger tas til orientering 
 

2. Rådmann bes legge frem informasjon til kontrollutvalget når pålegget fra Fylkesmann 
er rettet og lukket. 

 



 
 

PS 21/12 Eventuelt 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 01.02.2021: 

Det ble gitt en orientering om forslag til veileder til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap fra 
FKT. Sekretariatet sender forslag til veileder og sekretariatets høringsuttalelse til 
kontrollutvalgets medlemmer.  
 
Kommunens delegeringsreglement er under revidering. Punkt 3. delegeringsreglement 
omhandler at kontrollutvalget skal ha løpende kontroll med delegeringsreglement. Punktet bes 
sees nærmere på og hva dette innebærer for kontrollutvalget. Sekretariatet ser på dette.  
 
Kontrollutvalget ønsket å fremme en sak til neste møte om en særskilt revisjon av 
byggeregnskap over et visst beløp. 
 
Sekretariatet informerte om at Østfold kontrollutvalgssekretariat fra 1. januar 2021 er blitt et 
kommunalt oppgavefellesskap, med 11 deltakerkommuner. 
 

 


