
 
 

 

 
 

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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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 
 



 
 

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.. 
 



 
 

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 
 



 
 

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. 
 



 
 

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. 
 
 

 


